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สารบัญ 

หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ๑๔ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร ๑๙ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๑๒๔ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๑๓๗ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๑๔๒ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๑๔๓ 
หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร ๑๕๗ 

ภาคผนวก : 
ภาคผนวก ๑ :  แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) ๑๕๙ 
ภาคผนวก ๒ :  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

       (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)   
๑๖๘ 

ภาคผนวก ๓ :  ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

       คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๑๗๘ 

ภาคผนวก ๔ :  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๑๘๐ 

ภาคผนวก ๕ :  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘๘ 
ภาคผนวก ๖ :  รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

       และอาจารย์พิเศษ 
๒๐๙ 

ภาคผนวก ๗ :  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี  
  พ.ศ.๒๕๕๒ ของมหาวิทยาลัย  และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา 

       ของส่วนงาน 

๒๗๑ 

ภาคผนวก ๘ :  ค าสั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ 
  กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

๒๗๒ 

ภาคผนวก ๙ :  เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) ๒๗๓ 
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๑ 
 

  
รายละเอียดของหลักสตูร 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรฉบบัปรับปรุง ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะ      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

  
๑.  ชื่อหลักสูตร 
        ภาษาไทย  แพทยศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  Doctor of Medicine 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

        ภาษาไทย  แพทยศาสตรบัณฑิต 
       ภาษาไทย  พ.บ. 
        ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม Doctor of Medicine 
     ภาษาอังกฤษชื่อย่อ M.D. 

๓.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
ไม่มี 

๔.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     
  ๒๔๒ หน่วยกิต  
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๒ 
 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
     ๕.๑  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา ๖ ปี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     ๕.๓  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
     ๕.๔  การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี เป็นไปตามระเบียบการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือ
ตามระเบียบของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) และ/หรือตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ก าหนดเพ่ิมเติม 
  ๕.๕  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
     ๕.๕.๑ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่  
                     (๑) คณะวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
  (๒) คณะศิลปศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 
และหมวดวิชาเลือกเสรี  
                  (๓) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
                   (๔) กองบริหารการศึกษา ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
                   (๕) คณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 
            ๕.๕.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 
                   (๑) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และส านักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ความ
ร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกทางคลินิก 
                   (๒) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โรงพยาบาลร่วมผลิต ดังนี้  
  (๒.๑)  รายวิชาเวชปฏิบัติทางคลินิกชั้นปีที่ ๖ โรงพยาบาลระดับจังหวัด จ านวน ๔ โรงพยาบาล  

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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๓ 
 

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๒.๒)  รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๑, ๒ และเวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน 
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ จ านวน ๒๗ โรงพยาบาล ๑๑ จังหวัด ดังนี ้

(๒.๒.๑) จังหวัดนครราชสีมา  
  โรงพยาบาลบัวใหญ ่
  โรงพยาบาลพิมาย 
  โรงพยาบาลประทาย 
  โรงพยาบาลสีคิ้ว 
  โรงพยาบาลสูงเนิน 
  โรงพยาบาลโนนสูง 
  โรงพยาบาลห้วยแกลง 
  โรงพยาบาลจักราช 
  โรงพยาบาลชุมพวง 
  โรงพยาบาลครบุรี 
  โรงพยาบาลโชคชัย 
  โรงพยาบาลด่านขุนทด 

 (๒.๒.๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  โรงพยาบาลท่าเรือ 

    (๒.๒.๓) จังหวัดกาฬสินธ์ 
  โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ 

 (๒.๒.๔) จังหวัดลพบุรี 
 โรงพยาบาลล าสนธิ 
 โรงพยาบาลพัฒนานิคม 
 โรงพยาบาลท่าหลวง 

 (๒.๒.๕) จังหวัดสระบุรี 
  โรงพยาบาลแก่งคอย 
  โรงพยาบาลหนองแค 
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๔ 
 

 (๒.๒.๖) จังหวัดเลย 
  โรงพยาบาลด่านซ้าย 

 (๒.๒.๗) จังหวัดปทุมธานี 
  ศูนย์แพทยบึงยี่โถ 

 (๒.๒.๘) จังหวัดขอนแก่น 
  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 

 (๒.๒.๙) จังหวัดตาก 
  โรงพยาบาลพบพระ 

 (๒.๒.๑๐) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  โรงพยาบาลหล่มเก่า 

 (๒.๒.๑๑) จังหวัดตาก 
  โรงพยาบาลท่าสองยาง 
  โรงพยาบาลแม่สอด 
  โรงพยาบาลอุ้มผาง 

  (๓) สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีการท าบันทึกความเข้าใจเพ่ือความร่วมมือทางวิชาการและ            
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒๓ แห่ง  
 (๓.๑) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

(๑)  University of Groningen 
(๓.๒) ประเทศญี่ปุ่น  

(๑)  Tohoku University 
(๒)  Fujita Health University  
(๓)  Jichi Medical University, School of Medicine 
(๔)  Juntendo University 
(๕)  Kansai Medical University 
(๖)  Kobe Medical University 
(๗)  Osaka University 
(๘)  Shinshu University 
(๙)  The National Center for Child Health and Development, Tokyo Japan (NCCHD) 
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๕ 
 

(๑๐)  Tokyo and Medical and Dental University (TMDU) 
(๑๑)  Yamagata University 

 (๓.๓)  ประเทศสหรัฐอเมริกา      
(๑)  Children's Hospital Los Angeles (CHLA) 
(๒)  The University of South Florida 
(๓)  The George Washington University 
(๔)  The University of  Illinois 

 (๓.๔) รัฐอิสราเอล 
  (๑)  Hadassah Medical Organization 
 (๓.๕)  ราชอาณาจักรสวีเดน 

(๑) Sahlgrenska Academy (Faculty of Medicine, Odontology and Health Care 
Sciences), University of Gothenburg 

 (๓.๖)  สาธารณรัฐเกาหลี 
(๑)  Konkuk Uniersity Glocal Campus, South Korea  
(๒)  Yonsei University 

 (๓.๗)  สาธารณรัฐจีน  
(๑)  National Taiwan University College  of Medicine 
(๒)  National Sun Yat-Sen University 

 (๓.๘) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
(๑)  The Commissariat A L'Energie Atomique Et Aux Energies ALternatives  

    
     ๕.๖  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖ 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร  
๖.๑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒  จะเปิดสอนภาค

การศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ เป็นนักศึกษารุ่นแรกที่จะใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ 
   ๖.๒  หลักสูตรปรับปรุงนี้ ผา่นการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการ

ประชุม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖.๓  หลักสูตรปรับปรุงนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที ่๑๙/๒๕๖๒     

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๖.๕  แพทยสภารับรอง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ X/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ XX XXXX  

  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๖.๖  สภามหาวิทยาลัย รับทราบการรับรองจากแพทยสภา และมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ XX/๒๕๖๓ 
   เมื่อวันที่ XX XXXX พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๓ ปี) 
 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
      แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์นักวิจัย หรือสาขาอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และสามารถศึกษา
ต่อเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทาง 
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๗ 
 

๙.  ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ  และเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ 

รายการในรอบ ๕ ปี 
๑  นายแพทย์อาทิตย์  อังกานนท์  

 เลขบัตรประชาชน:  
 ๓-๑๐๑๗-๐๒๒๘X-XX-X 

 
 
 
 
 
 
            

รองศาสตราจารย ์ - วว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)  
   แพทยสภา /๒๕๓๔ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี /๒๕๒๘ 

 

  Niparuck P, Boonsakan P, 
Sutthippingkiat T, Pukiat S, 
Chantrathammachart P, 
Phusanti S, Boonyawat K, 
Puavilai T, Angchaisuksiri P, 
Ungkanont A, Chuncharunee S, 
Atichartakarn V. Treatment 
outcome and prognostic factors 
in PCNSL. Diagnostic pathology 
2019;14:56. 

๒  นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  
 โฆษิตเศรษฐ 
 เลขบัตรประชาชน: 
 ๓-๑๐๐๙-๐๐๘๔X-XX-X 

 

ศาสตราจารย ์ - วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)  
     แพทยสภา /๒๕๓๙ 
- Certificate in Pediatric 

Cardiology, Mayo Clinic, 
Rochester, USA /๒๕๔๖ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
    แพทยสภา /๒๕๓๕ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี / ๒๕๒๙ 

Kraikriangsri C, Khositseth A, 
Kuptanon T. P-wave dispersion 
as a simple tool for screening 
childhood obstructive sleep 
apnea syndrome. Sleep Med 
2019;54:159-63. 
 

๓ นายแพทยส์ามารถ  ภคกษมา 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๐๐๖-๐๐๕๓X-XX-X 
 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด)  
  แพทยสภา /๒๕๔๐ 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  
  แพทยสภา /๒๕๓๙ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร ์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี /๒๕๓๕ 

Puranitee P, Stevens FFCJ, 
Pakakasama S, Plitponkarnpim 
A, Arj-OngVallibhakara S, Busari 
JO, Heeneman S, van Mook 
WNKA. Exploring burnout and 
the association with the 
educational climate in pediatric 
residents in Thailand. BMC Med 
Educ 2019;19:245.  
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๘ 
 

* รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖   
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ๑๐.๒  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
 ๑๐.๓  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
 ๑๐.๔  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 
 ๑๐.๕  ปฏิบัติงานการแพทย์ในสถานการณ์จริง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับของ
รัฐ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ รายละเอียดตามข้อ ๕.๕.๒ (๒) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ 

รายการในรอบ ๕ ปี 

๔ แพทย์หญิงกาญจนา  
ตั้งนรารัชชกิจ 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๐๐๖-๐๒๓๓X-XX-X 

 

รองศาสตราจารย ์ -  วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)  
    แพทยสภา /๒๕๔๒ 
- Certificate in Pediatric 

nephrology, University of Texas, 
Southwestern Medical Center 
Dallas, Texas, USA /๒๕๔๒ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา /
๒๕๓๗ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี / ๒๕๓๑  

    Tangnararatchakit K, 
Kongkhanin U, Katanyuwong P, 
Saisawat P, Chantarogh S1, 
Pirojsakul K. Inadequate blood 
pressure control demonstrated 
by ambulatory blood pressure 
monitoring in pediatric renal 
transplant recipients. Pediatr 
Transplant 2019:e13499.  
 

๕ นายแพทย์ ดร.สิรวัฒน์  
ศรีฉัตราภิมุข 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๐๐๒-๐๑๕๗X-XX-X 

 

 

    อาจารย์ - วว. (อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ) แพทย
สภา /๒๕๕๙ 

- วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๕๗ 
- ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย์

มหาวิทยาลยัมหิดล /๒๕๕๑ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาล /๒๕๕๓ 
- วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล /๒๕๔๖ 

Chotiprasitsakul D, 
Srichatrapimuk S, Kirdlarp S, 

  Pyden AD, Santanirand P. 
Epidemiology of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae: a 
5-year experience at a tertiary 
care hospital. Infect Drug Resist 
2019;12:461-8. 
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๙ 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    ประเทศไทยก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นให้
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค เป็นธรรม  และสร้างรายได้ระดับสูงสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือน าสู่ประเทศ
พัฒนาแล้ว การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  จึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
ดังนั้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน รวมทั้งการสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตั้งแต่ใน
ครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ซึ่งนับเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ
ที่มียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต อันจะน าไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศ  
       ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรังที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งความ
คาดหวังของสังคมที่มีต่อการบริการทางการแพทย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
เปลี่ยนไปเป็นแบบผู้ให้และผู้ซื้อบริการ มากกว่าแบบพ่ึงพาแพทย์ในการบริบาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างและความไม่เข้าใจระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังมีโรคระบาดที่เป็นปัญหาและโรคระบาด      
อุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องมากข้ึน ความไม่เสมอภาคในการกระจายบุคลากรสุขภาพ     
ท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรองรับสถานการณท์ี่เกิดขึ้น 
  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาสร้าง
บุคลากรที่มีความช านาญเป็นส่วน ๆ ไม่เข้าใจระบบสุขภาพ ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษาแยกส่วนจากระบบบริการ
สุขภาพ ท าให้วางแผนเพ่ือเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน วิธีการเรียนรู้จากการที่ครูแพทย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทักษะ 
(Informative education) แก่ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้โดยครูแพทย์เป็นผู้จุดประกาย ชี้แนะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เน้นผลลัพธ์
และให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Transformative education) เน้นการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและ
ทักษะทางคลินิกตั้งแต่ในชั้นปีต้น ๆ ของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา ( Interprofessional 
education) เพ่ือให้บัณฑิตมีความสามารถสื่อสาร เข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นทีมโดยเคารพบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ และประชาคมอาเซียน 

  นอกจากนี้สังคมของผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความคล่องตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเผยแพร่
ความรู้และวัฒนธรรมในกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์  ต้องการเหตุผล อยากเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว สามารถท างานหลาย
อย่างในเวลาเดียวกัน ท าให้วิธีการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความคาดหวังของผู้เรียน 
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๑๐ 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสังคมและลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑๒.๑.๑  การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยังเน้นเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
และหล่อหลอมบัณฑิตแพทย์ให้เข้าใจชีวิต มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลรอบด้าน ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม   
  ๑๒.๑.๒  วิธีการเรียนรู้โดยเน้นให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นกว่าหลักสูตรเดิม การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การสร้างองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข และการตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประยุกต์ในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
  ๑๒.๑.๓  การบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ 
การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  รวมถึงการดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดเพ่ิมขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อม  สังคม และพฤติกรรมสุขภาพ  เช่น  โรคทางอาชีวอนามัย  โรคอ้วน  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ โรคทาง
ระบบหายใจ  และอุบัติเหตุ   
  ๑๒.๑.๔  เตรียมความพร้อมให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็น
องค์รวม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง  
      ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

 หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ  (MU Graduates Attributes; MU-GA) ได้แก่ T-shaped 
breadth & depth, globally talented, social contributing และ entrepreneurially minded และมุ่งสู่มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ (World Class University) สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งเสริมสังคมฐานความรู้ มุ่งพัฒนาคน
และชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน  
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๑๑ 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ 

              และคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล    
 ๑๓.๑.๑  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และกลุ่มรายวิชาศีกษาทั่วไปที่คณะอ่ืน ๆ 
ที่เปิดสอนจ านวน ๑๒ รายวิชา คือ  

ล าดับ       รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
๑ มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
 MUGE 100 General Education for Human Development 

๒ ศศภอ  ๑๐๓ *ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ 
 LAEN 103 English  Level I 

๓ ศศภอ  ๑๐๔ *ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๒ 
 LAEN 104 English  Level II 

๔ ศศภอ  ๑๐๕ *ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 
 LAEN 105 English  Led]vel III 

๕ ศศภอ  ๑๐๖ *ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๔ 
 LAEN 106 English  Level IV 
 หมายเหตุ *วิชาภาษาอังกฤษ เรียน ๒  วิชา จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ 

๖ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 LATH 100 Arts of Using Thai  Language Communication 

๗ สมศษ  ๑๓๐ ความสุข 
 SHED  130 Happiness    

๘ สมมน  ๑๕๒ งานกับชีวิต 
 SHHU   152 Work and Life 

๙ สมมน   ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
 SHHU   161 Group Dynamics and Teamwork 

๑๐ สมมน  ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล 
 SHHU   166 Human and Society in the Digital World 
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๑๒ 
 

๑๑ สมมน  ๑๖๘ มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน 
 SHHU  168 Human Relations and Self Development 

๑๒ สมสค  ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่ 
 SHSS   187 Modern Living Instruction 

หมายเหตุ  ล าดับที่ ๗ - ๑๒ ยังมีรายชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่น ๆ  เนื่องจากนักศึกษาสามารถเลือกได้ และ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 

  

 ๑๓.๑.๒  กลุ่มวิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๘  รายวิชา คือ 

ล าดับ    รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑ วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ 
 SCID 111 Learning Techniques 

๒ วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือสุขภาวะ  
 SCGE 121 Bioscience for Well-Being  

๓ วทศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร์  
 SCGE 150 Thinking Like a Scientist 

๔ วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพ่ือทุกคน  
 SCGE 133 Data Science for All 

๕ วทฟส ๑๔๒ ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ 
 SCPY 142 Physics for Medical Students 

๖ วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป 
 SCCH 105 General Chemistry 

๗ วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ 
 SCCH 126 Organic Chemistry 

๘ วทคณ ๑๐๕ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 SCMA 105 Systems of Ordinary Differential Equations and Applications in Medical 

Science 
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๑๓ 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 
๑๓.๒.๑ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดบริการให้ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ านวน ๑ รายวิชา คือ 
ล าดับ     รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย 
RAGE 101 Contemporary Health 

๑๓.๒.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทางคลินิกเปิดบริการให้คณะ/สถาบันผลิตแพทย์อ่ืน ๆ 
    หมวดที่ ๓ หน้า ๓๓-๓๗ 
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๑๔ 

หมวดที ่ ๒ 
 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในด้านความรู้ โดยรู้แจ้ง รู้จริงทั้งด้านกว้างและลึก มีทักษะ เจตคติ 
ในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม โดยตระหนักผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน  โดยมีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถแข่งขันได้ระดับโลก มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการท าวิจัย มีทักษะ ในการ
ติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้
ใหม่กับความรู้เดิมเพ่ือสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง 
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ด ารงชีวิต ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมี
จิตสาธารณะ สามารถท าประโยชน์ให้สังคม 

 ๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร 
   ในปัจจุบันแม้จะมีการผลิตแพทย์จ านวนเพ่ิมข้ึน แต่การกระจายตัวเพ่ือให้การบริบาลสุขภาพอย่างมีคุณภาพแก่

ประชาชนยังไม่ทั่วถึง จึงต้องมหีลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มุ่งผลลัพธ์ของสมรรถะหลักของบัณฑิตแพทย์ เพ่ือรับใช้สังคม 
และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๓  วัตถุประสงค์หลักสูตร 

๑.๓.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  จัดการศึกษาเพ่ือให้แพทยศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(๑) มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 
และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการ ฯลฯ และสามารถใช้ความรู้เหล่านี้
ในบทบาทที่หลากหลาย เพื่อปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการแพทย์ให้มีประสิทธิผล  

(๒) ใช้ความรู้ดังกล่าวในบทบาทแพทย์นักวิชาการ-นักวิจัย เพื่ออธิบาย ตอบโจทย์ปัญหา แก้ปัญหา และพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยการสร้างความรู้หรือทางเลือกใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ 

(๓) ใช้ความรู้ดังกล่าวในการเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีความสามารถในการท าเวชปฏิบัติและท า
หัตถการทางการแพทย์ได้ในระดับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพ่ือดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ตามมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
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 ๑๕ 

(๔) มีพฤตินิสัยในการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อตนเองในฐานะ
แพทย์และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวิชาชีพแพทย์ 

(๕) สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการท าเวชปฏิบัติที่
ปลอดภัย มีคุณภาพ และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

(๖) มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพแพทย์ที่ทันสมัยและทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

 ๑.๓.๒  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes : PLOs)  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ   

PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของ
นักวิชาการทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

PLO3 วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร โดย
ประยุกต์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือของชุมชน  

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

PLO5 สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ 

PLO6 ผลิตและน าเสนอผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 
PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถท างานเป็นทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่เหมาะสม 

และมีภาวะผู้น า 
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 ๑๖ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๒.๑ การพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ 

 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ชัดเจน 
 พัฒนาการเรียนการสอนให้มีการบู รณาการ

แนวราบในชั้นปรีคลินิกเป็นการเรียนตามระบบ 
(system-based) และมีบูรณาการแนวดิ่ง กล่าวคือ
จัดให้มีประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ปตี้น ๆ  โดยมี
อาจารย์ในชั้นคลินิกร่วมสอน และมีการสอดแทรก
ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานในชั้นคลินิก  

 ปรับเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาความรู้พื้นฐานชั้น ปรี
คลินิกให้มากขึ้น 

 ปรับการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกโดยเน้น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) มากขึ้น 
เพิ่มการสอบแบบ formative ลดการสอบแบบ 
summative และเน้นความเชื่อมโยงกับเนื้อหาทาง
คลินิกมากขึ้น 

 นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะทางคลินิก 
การสื่อสาร การวิจัย อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
(longitudinal experience) 

 เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิจัย โดยผ่าน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ และ
โครงการต้นกล้ารามาธิบดีที่ กระตุ้นและ
ส่งเสริมการท าวิจัยส าหรับนักศึกษาที่สนใจ
เป็นพิเศษ  

 ปรับให้มีการเรียนการสอนรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานตั้งแต่ในชั้นปีที่ ๑  ได้แก่ รายวิชา 
จุลชี ววิทยาทางการแพทย์ เบื้ องต้ น รายวิชา
โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ขั้นพื้นฐาน และ
รายวิชาเวชศาสตร์ ระดับเซลล์และโมเลกกุลขั้น
พื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ส าหรับนักศึกษาใน
การเรียนชั้นปีถัดไป 

 คณ ะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรที่ มี
ตัวแทนอาจารย์ทั้งชั้นปรีคลินิกและชั้น
คลินิกร่วมเป็น system leader ในการ
พัฒนาหลักสูตรชั้นปรีคลินิกร่วมกัน 

 การประชุมอาจารย์ผู้ ส อนรายวิช า
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกับกรรมการพัฒนา
หลักสูตรชั้นปรีคลินิก 

 การจัดสัมมนาเพ่ือประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนชั้นปรีคลินิกหลักสูตร  
๒๕๖๓ หลังจบทุกภาคการศึกษา 

 Course syllabus รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 ผ ล ก ารป ระ เมิ น โค ร งก ารต้ น ก ล้ า

รามาธิบดี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษา

ในแต่ละรายวิชา และหลักสูตร 
 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
 ผลการประเมินบัณฑิตเมื่อไปเป็นแพทย์

เพ่ิมพูนทักษะแล้ว 
 จ านวนนักศึกษา ร้อยละ ๙๐ ที่ได้

น าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
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 ๑๗ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๒.๒  การใช้ เทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 สร้างและจัดระบบ e-learning ของชั้น 
ปรีคลินิก  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

มากที่สุด 
 ก าหนดแต่ละรายวิชาของชั้นปรีคลินิก 

ควรมีบทเรียนออนไลน์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐ ของเนื้อหา 

 ก าหนดแต่ละรายวิชาของชั้นปรีคลินิก 
ควรมี e-formative evaluation เพ่ือให้
นักศึกษาได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

 จัดตั้ง Ramathibodi Simulation Center 
 จัดท าโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ที่ เรี ยกว่ า  

Student Life Cycle Management (SLCM) 
เพ่ือใช้บริหารจัดการด้านการศึกษา 

 จ านวนบทเรียน e-learning  
 จ านวน formative assessments และ

ข้ อมู ลสถิ ติ ก ารใช้ งาน  และผลการ
ประเมิน 
 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน

ด้าน e-learing 
 จ าน วน การ เรี ย น ก ารสอน ที่ อ าศั ย 

simulation/standardized patient 
 ผลประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ /

นักศึกษา/อาจารย์ ในการใช้ SLCM 

๒.๓ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบผสมผสานอย่าง
ต่อเนื่องในชั้นปรีคลินิก 
(Longitudinal Integrated  
Pre-clinical Experience, 
LIPE)  

 เพ่ิมเนื้อหาทางวิชาชีพแพทย์เบื้องต้นใน
ชั้นปรีคลินิก ได้แก่ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
และทักษะด้านการสื่อสาร  

 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ เพ่ือให้
การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในแต่
ละรายวิชา และหลักสูตร 

 ผลการประเมิน โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษา 

๒.๔ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางคลินิกแบบบูรณาการ
อย่างต่อเนื่อง (Longitudinal 
Ambulatory Experience, LAE)  

 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกแบบบูรณา
การ โดยจัดให้ออกตรวจผู้ป่วยนอกตลอดปี
การศึกษาในชั้นปีที่ ๔ เพ่ือให้เข้าใจบริบทการ
ดูแลผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม และการเยี่ยมบ้าน 

 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในแต่
ละรายวิชา และหลักสูตร 

 การประเมินทักษะในการตรวจผู้ป่วย
นอกเบื้องต้น 

 ผลการประเมินจากบัณฑิตระหว่างเป็น
แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
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 ๑๘ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

๒.๕ พัฒนาให้นักศึกษามีพ้ืน
ฐานความรู้และทักษะเพียงพอ
ต่อการศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น/
ชั้นคลินิกที่สูงขึ้น 

 จัดรายวิชาบทน าเวชศาสตร์คลนิิก 
(Introduction to Clinical Clerkship, ICC) 
และวิชาพื้นฐานทางคลินิก (Basic Clinical 
Medicine, BCM) เพื่อปรับให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้และทักษะเพื่อการเรียนในชัน้คลนิิก  

 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน 
 แต่ละรายวิชา และหลักสูตร 

 

๒.๖ พัฒนาการเรียนการสอน
ด้านวิจัย 

 จัดให้มีรายวิชาพื้นฐานการวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑  
 จัดให้มีรายวิชาที่สร้างเสริมทักษะการท าวิจัย

ในชั้นปีที่ ๒-๖ อย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้
นักศึกษาทุกคนด าเนินการวิจัยทั้งเฉพาะบุคคล
หรือแบบกลุ่มโดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ชั้นปีที่ ๔ และ ๖ 

 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน 
 แต่ละรายวิชา และหลักสูตร 
 จ านวนโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัยของ

นักศึกษา 

๒.๗ พัฒนาระบบการรับฟัง
เสียงผู้ เรียนและผู้ ใช้บัณฑิต 
(Voice of customer) 

 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงของ

ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา หลักสูตรในแต่ละชั้นปี 

บัณฑิตแพทย์ และผู้ใช้บัณฑิตแพทย์ เพื่อน า

ข้อมูลมาพัฒ นาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

 ผลการประเมินรายวิชาประกอบด้วย 
ด้านเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน  

 ผลการประเมินจากนักศึกษา และความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ และต่อหลักสูตร 

 ผลการประเมินบัณฑิตเมื่อไปเป็นแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะแล้ว 

 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  
๒.๘  การคัด เลื อกและการ
พัฒนาอาจารย์ 

 ก าหนดคุณสมบัติการคัดเลือกอาจารย์ที่เน้นเจตคติ

ความเป็นครู การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

 สร้างบทเรียนด้านการศึกษา ในระบบออนไลน์ 

เพื่อให้อาจารย์ศึกษาด้วยตนเองและน าไป

ปฏิบัติ 

 จัดอบรมเทคนิคการสอนที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร ๒๕๖๓ เพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ทั้ ง

อาจารย์ชั้นปรีคลินิกและอาจารย์คลินิก 

 ร้อยละของอาจารย์ที่ ใช้บทเรียนด้าน
การศึกษาออนไลน์ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 

 ผลการประเมินการสอนชั้นต้น เพ่ือการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษา  

 ผลส ารวจข้อคิดเห็นและเสนอแนะของ
อาจารย์ 
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 ๑๙ 

หมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑  ระบบ  

  คณะฯ จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการคิดหน่วย
กิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ในชั้นปีที่ ๑–๔ ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาขึ้นอยู่กับจ านวนหน่วยกิต และในชั้นปีที่ ๕–๖ ไม่ใช้ระบบ
หน่วยกิตทวิภาค เนื่องจากแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้หมุนเวียนขึ้นศึกษาแต่ละรายวิชาตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้แต่ละปี
การศึกษามีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน ๔๔ หน่วยกิต  
 

     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี   
 

     ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  คณะฯ ใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษา จ านวนหน่วยกิตบ่งถึงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา การ
ก าหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้เทียบเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้ 
 (๑)  ภาคทฤษฎี การบรรยาย การอภิปราย หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา
ปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
   (๒)  ภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๒-๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาค การศึกษา
ปกติ หรือใช้เวลา ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

  (๓)  การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาค การศึกษา
ปกติ หรือใช้เวลา ๔๕-๙๐ ชั่วโมง หรือ ๑ สัปดาห์ ต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต   

  (๔)  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔-๖ (รายวิชาทางคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศึกษา และการ
ฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้อนุโลมใช้ข้อก าหนดตามข้อ (๒)   

   (๕)  ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ได้ ให้คณะฯ ก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม  
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 ๒๐ 

๒.  การด าเนินการหลักสูตร   
    ๒.๑  วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
    ในวันเวลาราชการ ส าหรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก และการฝึกงานในชุมชนอาจมีการเรียนในช่วงนอกเวลา
ราชการร่วมด้วย  
 

     ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  และ/หรือตามระเบียบโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษท่ีคณะฯ ด าเนินการสอบคัดเลือกเอง  

      ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 (๑)  การปรับตัวในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ในระดับอุดมศึกษา  
 (๒)  ขาดแรงจูงใจในการเรียน 
 (๓)  ปัญหาเศรษฐานะ 
 (๔)  การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู่ 

 ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  
 (๑)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 (๒)  จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ซึ่งมีนักศึกษาในสายรหัสเดียวกันทุกชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษารุ่นพ่ีดูแล 
และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รุ่นน้อง 
 (๓)  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้
นักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ โครงการบ้านของเรา กิจกรรมพบคณาจารย์ของคณะฯ  
 (๔)  จัดระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเพ่ือติดตามการเรียนของนักศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมตามความจ าเป็น 
 (๕)  ส ารวจนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดหาทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสม 
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 ๒๑ 

 ๒.๕   แผนการรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปี 

นักศึกษา (คน) ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๗ 
ชั้นปี ๑ ๒๑๒** ๒๑๒ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 
ชั้นปี ๒ ๒๑๒* ๒๑๒** ๒๑๒ ๑๘๐ ๑๘๐ ๑๘๐ 
ชั้นปี ๓ ๒๑๒ ๒๑๒* ๒๑๒** ๒๑๒ ๑๘๐ ๑๘๐ 
ชั้นปี ๔ ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒* ๒๑๒** ๒๑๒ ๑๘๐ 
ชั้นปี ๕ ๑๘๐ ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒* ๒๑๒** ๒๑๒ 
ชั้นปี ๖ ๑๘๐ ๑๘๐ ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒* ๒๑๒** 
รวมจ านวนสะสม ๑,๒๐๘ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๐๘ ๑,๑๗๖ ๑,๑๔๔ 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ ๑๘๐ ๑๘๐ ๒๑๒ ๒๑๒* ๒๑๒* ๒๑๒** 

    * จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    **จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ๒.๖   งบประมาณตามแผน  
          ๑)  รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ ๓ ปีย้อนหลัง 

  

หน่วย : บาท 

* งบประมาณแผ่นดิน 
งบรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ  

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

 งบประมาณ*   งบรายได้  งบประมาณ*   งบรายได้   งบประมาณ*   งบรายได้   

แผนงานการ
เรียนการสอน 

๖๕๘,๖๘๖,๔๔๐.๐๐ ๑,๑๔๑,๒๖๔,๒๐๐.๐๒ ๖๘๓,๗๔๘,๗๗๘.๔๓ ๑,๓๙๖,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ ๖๔๖,๑๔๔,๐๒๖.๗๐ ๑,๑๓๗,๐๙๖,๒๘๓.๖๕ 

แผนงานการบริการ
วิชาการ 

๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๐๐,๔๐๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๒๓,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗๙,๗๓๐.๐๐ ๑๑๐,๘๕๑,๕๓๕.๐๐ 

แผนงานบริการ
รักษาพยาบาล 

๑,๗๐๘,๔๐๑,๗๔๑.๔๓ ๑๐,๙๘๘,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๑๕๗,๔๘๐.๐๐ ๑๓,๔๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๕๔,๖๗๓,๖๙๘.๕๗ ๑๒,๑๙๘,๖๘๔,๕๕๙.๐๐ 

แผนงานวิจัย  ๑๕,๓๒๖,๗๘๐.๐๐ ๕๖,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๓๐๙,๑๓๐.๐๐ ๘๐,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๖๙,๒๒๕.๐๐ ๘๓,๖๐๑,๘๑๘.๐๐ 

แผนงานสนับสนุน
คณะฯ 

๑๑๘,๙๓๒,๔๓๔.๐๙ ๑,๒๘๘,๗๙๑,๗๔๐.๔๔ ๑๐๕,๗๐๒,๙๒๔.๐๐ ๑,๖๙๐,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๓๓,๓๓๑,๐๑๔.๖๗ ๑,๗๐๔,๖๖๘,๔๔๕.๓๕ 

เงินอุดหนุน ๓๓๐,๔๒๕,๖๐๐.๐๐ - ๕๗๖,๓๙๖,๕๐๐.๐๐ - ๗๒๑,๗๐๒,๑๔๖.๓๐ - 

รวม ๒,๘๓๑,๗๘๙,๔๙๕.๕๒ ๑๓,๕๗๕,๗๙๔,๙๔๐.๔๖ ๒,๘๘๐,๓๓๑,๓๑๒.๔๓ ๑๖,๗๐๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๖๖,๔๙๙,๘๔๑.๒๔ ๑๕,๒๓๔,๙๐๒,๖๔๑.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๖,๔๐๗,๕๘๔,๔๓๕.๙๘ ๑๙,๕๘๕,๖๙๑,๓๑๒.๔๓ ๑๗,๙๐๑,๔๐๒,๔๘๒.๒๔ 
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 ๒๒ 

     ๒)  งบประมาณรายรับ-รายจ่าย  
หมวดรายรับ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ 
๑.ค่าธรรมเนียม ๑๙,๙๕๑,๐๐๐ ๒๓,๙๖๘,๗๕๐ ๒๘,๐๒๐,๗๕๐ 
๒.ค่าลงทะเบียน ๑๓,๒๘๔,๒๐๐ ๑๓,๕๖๕,๔๐๐ ๑๓,๗๓๘,๒๐๐ 
๓.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ 
๔.งบลงทุนจากรัฐบาล ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๒๖๑,๒๓๕,๒๐๐ ๒๖๕,๕๓๔,๑๕๐        ๒๖๙,๗๕๘,๙๕๐ 
หน่วย : บาท 

 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑ ต้นทุนทางตรง ๔๐๗,๙๑๗,๐๐๐ ๔๐๘,๒๔๔,๐๐๐ ๓๘๖,๓๑๑,๐๐๐ 
- ค่าใช้จ่ายบุคลกร ๒๘๕,๑๕๑,๐๐๐ ๒๗๙,๘๖๖,๐๐๐ ๒๘๕,๔๔๒,๐๐๐ 
- ค่าวัสดุ ๕,๗๙๙,๐๐๐ ๘,๑๐๒,๐๐๐ ๖,๗๘๔,๐๐๐ 
- ค่าสาธารณูปโภค ๑๓,๙๑๑,๐๐๐ ๑๓,๙๖๓,๐๐๐ ๑๔,๖๕๕,๐๐๐ 
- ค่าใช้สอย ๘,๒๙๔,๐๐๐ ๑๐,๔๐๒,๐๐๐ ๑๑,๐๘๙,๐๐๐ 
- ค่าเสื่อมราคา ๔๗,๘๒๐,๐๐๐ ๔๖,๘๗๒,๐๐๐ ๑๘,๔๒๒,๐๐๐ 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๔๖,๙๔๒,๐๐๐ ๔๙,๐๓๙,๐๐๐ ๔๙,๙๒๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ๑๐๑,๐๗๒,๐๐๐ ๓๙,๙๘๓,๐๐๐ ๔๖,๐๔๐,๐๐๐ 
๓.ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ๑๑๙,๓๙๓,๐๐๐ ๑๑๐,๐๒๐,๐๐๐ ๑๔๑,๑๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๖๒๘,๓๘๒,๐๐๐ ๕๕๘,๒๔๗,๐๐๐ ๕๗๓,๕๐๑,๐๐๐ 
                      หน่วย : บาท 

 ๓)  ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีในการผลิตบัณฑิตแพทย์  
ปีงบประมาณ จ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่าย (บาท/คน) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๗๑๘ ๖๙๕,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๗๒๗ ๘๒๘,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๗๓๖ ๗๑๘,๐๐๐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๗๓๖ ๗๓๗,๐๐๐ 
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 ๒๓ 

      ๒.๗  ระบบการศึกษา  
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการศึกษาในระบบ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการ
คิดหน่วยกิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘   
      ๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการ
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไม่มีนโยบายในการขอย้าย
หลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

 
๓.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      ๓.๑   หลักสูตร 
 ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    ๒๔๒ หน่วยกิต  
   ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฏดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน  ๓๒ น่วยกิต   
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑๑ หน่วยกิต   
 -  กลุ่มวิชาภาษา  ๙ หน่วยกิต   
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๒ หน่วยกิต      

๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๒๐๔ หน่วยกิต   
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๙ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน    ๖๕ หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก ๑๐๘ หน่วยกิต 
 -  *กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก  ๒๒ หน่วยกิต 

๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน   ๖ หน่วยกิต 
  

 *กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก เพ่ือส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 
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 ๒๔ 

๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 

 รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรีในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย   
 หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุจ านวนหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวน
ชั่วโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยายและจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา โดยก าหนด ดังนี้ 
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังนี้  

ก.  ตัวอักษร  ๔  ตัว  มีความหมาย ดังนี้ 

 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
      -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก    เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

  มม :  MU หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol  University) 
 รม :  RA หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 
 วท :  SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์  (Faculty of Science) 
  สม  :  SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (Faculty  of  Social  Science  and Humanities) 

  ศศ :  LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์  (Faculty  of  Liberal Arts) 
 -  ตัวอักษร ๒  ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (รม : RA) 

   กม : PD  หมายถึง กุมารเวชศาสตร์   (Pediatrics)  
   คร  :  ID  หมายถึง  รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา  
            (Integrated Departmental Studies) 

   จษ : OP  หมายถึง จักษุวิทยา  (Ophthalmology) 
   จว :  PC  หมายถึง จิตเวชศาสตร์  (Psychiatry) 
   นว : FO  หมายถึง นิติเวชศาสตร์  (Forensics) 
   พธ  : PA  หมายถึง พยาธิวิทยา  (Pathology) 
   รร  :  MS   หมายถึง โรงเรียนแพทย์  (Medical School) 
   รส  : RD  หมายถึง รังสีวิทยา  (Radiology) 
   วค : FM  หมายถึง เวชศาสตร์ครอบครัว  (Family Medicine) 
   วฉ : EM  หมายถึง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency Medicine)     
   วฟ : RM  หมายถึง เวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation  Medicine) 
   วส : AS  หมายถึง วิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 
   วช : CM หมายถึง เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) 
   ศศ : SU  หมายถึง ศัลยศาสตร์  (Surgery) 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ๒๕ 

   สน : OT  หมายถึง โสต ศอ  นาสิกวิทยา  (Otolaryngology) 
   สต : OG  หมายถึง สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  (Obstetrics-Gynecology) 
   อย : MD  หมายถึง อายุรศาสตร์  (Medicine) 
   อธ : OR  หมายถึง ออร์โธปิดิกส์  (Orthopedics) 
 

   อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ (วท : SC) 
   คร  : ID   หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา (Integrated Departmental Studies) 
   คณ : MA หมายถึง คณิตศาสตร์  (Mathematics) 
   คม : CH หมายถึง เคมี (Chemistry) 
   ชค : BC หมายถึง ชีวเคมี  (Biochemistry) 
   ชว : BI  หมายถึง ชีววิทยา  (Biology) 
   ฟส : PY หมายถึง ฟิสิกส์  (Physics) 
 

  อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ (ศศ : LA) 
    ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย  (Thai  Language) 
    ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (English  Language) 
  

 ข.   ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรย่อของรายวิชา 

    เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ  
   เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ล าดับที่ของการเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ  เพ่ือไม่ให้ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน 
     ตัวอย่าง   รมคร ๔๑๑   บทน าเวชศาสตร์คลินิก   
             RAID 411     Introduction to Clinical Clerkship    หมายถึง        

 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นรายวิชาที่เปิดเป็นล าดับที่ ๑๑ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่๔ 

 

    ความหมายของจ านวนหน่วยกิตรวม  ตามตัวอย่าง  ๕ (๒-๖-๗)   ให้ความหมายของตัวเลขดังนี้ 

  - ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม   
  - ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง   จ านวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา  
  - ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง   จ านวนชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา  
  - ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง   จ านวนชั่วโมงการค้นคว้าด้วยตนเองเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา โดยมี 
     หลักเกณฑ์ ดังนี้  -> ชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาในการค้นคว้าด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

                           -> ชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง ใช้เวลาในการค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง 
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 ๒๖ 

    ชื่อรายวิชา เรียงตามหมวดวิชา ได้แก่  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาเฉพาะ   และหมวดวิชาเลือกเสรี  
                                 ตามล าดับดังนี้ 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                             ๓๒ หน่วยกิต 
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                               จ านวน ๑๑ หน่วยกิต    

มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100 General Education for Human Development  
รมศท ๒๐๒ *พ้ืนฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 202 Foundations in Leadership and Teamwork I   
รมศท ๓๐๒ *พ้ืนฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 302 Foundations in Leadership and Teamwork II   
รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 402 Self-Development in Understanding Self and Others   
รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 501 Self-Development in Communication   
สมศษ  ๑๓๐ ความสุข ๒ (๒-๐-๔) 
SHED  130 Happiness     
สมมน  ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU   152 Work and Life  
สมมน   ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU   161 Group Dynamics and Teamwork  
สมมน  ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU   166 Human and Society in the Digital World  
สมมน  ๑๖๘ มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  168 Human Relations and Self Development  
สมสค  ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS   187 Modern Living Instruction  

 

* เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาทั่วไป (Generl Education) จ านวน ๑ รายวิชา จากที่ก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา 
รวมเป็น ๒ รายวิชา จ านวน ๔ หน่วยกิต ในชั้นปีที่ ๑ ทั้งนี้หลักสูตรอาจก าหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปอ่ืน ๆ ท่ีคณะ/ส่วน
งานในมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน 
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 ๒๗ 

๒.  กลุ่มวิชาภาษา     จ านวน  ๙ หน่วยกิต  
ศศภอ  ๑๐๓ *ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English  Level I  
ศศภอ  ๑๐๔ *ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English  Level II  
ศศภอ  ๑๐๕ *ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English  Level III  
ศศภอ  ๑๐๖ *ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English  Level IV  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication  
 

*เรียน ๒ วิชา จ านวน ๖ หน่วยกิต ตามผลการทดสอบ กลุ่มที่ ๑ เรียนภาษาอังกฤษระดับ ๑ และ
ระดับ ๓ และกลุ่มที่ ๒ เรียนภาษาอังกฤษระดับ ๒ และระดับ ๔ 

 

๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              จ านวน ๑๒ หน่วยกิต   
วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 111 Learning Techniques  
วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือสุขภาวะ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 121 Bioscience for Well-Being   
วทศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 150 Thinking Like a Scientist  
วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพ่ือทุกคน   ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 133 Data Science for All  
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 101 Contemporary Health  
รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 102 Introduction to Research  
รมศท ๒๐๑ *ระเบียบวิธีการวิจัย ๑  ๒ (๒-๐-๔) 
RAGE 201 Research Methodology I   
รมศท ๓๐๑ *ระเบียบวิธีการวิจัย ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 301 Research Methodology II  

*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา 
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 ๒๘ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               ๑๙๔ หน่วยกิต  
๑.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               จ านวน ๙ หน่วยกิต 

วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 

SCCH 105 General Chemistry  
วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖)  

SCCH 126 Organic Chemistry  
วทคณ ๑๐๔ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
๒ (๒-๐-๔) 

SCMA 104 Systems of Ordinary Differential Equations and 
Applications in Medical Science 

 

วทฟส ๑๔๒ ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 142 Physics for Medical Students  

 
๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน            จ านวน ๖๕ หน่วยกิต 

รมคร ๑๓๕ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๔ (๔-๐-๘) 
RAID 135 Molecular and Cellular Basis for Medicine  
รมคร ๑๓๖ จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 136 Basic Microbiology 
รมคร ๑๓๗ โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ข้ันพ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 137 Basic Human Structure and Development  
รมคร ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์คลินิก  ๖ (๓-๖-๙) 
RAID 204 Clinical Anatomy   
รมคร ๒๐๕ หลักการทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 205 Principles of Physiology and Pharmacology   
รมคร ๒๐๖ ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 206 Basic Immunology  
รมคร ๒๐๗ ยาต้านจุลชีพ ๑ (๑-๐-๒) 
RAID 207 Antimicrobial agents  
รมคร ๒๐๘ ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) 
RAID 208 Hematology and Basic Oncology  
รมคร ๒๐๙ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 209 Cardiovascular System 
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 ๒๙ 

รมคร ๒๑๐ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 210 Respiratory System  
รมคร ๒๑๑ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 211 Renal and Urinary System  
รมคร ๒๑๒ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) 
RAID 212 Gastrointestinal and Hepatobiliary System  
รมคร ๓๐๘ ระบบประสาท ๑ ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 308 Nervous System I  
รมคร ๓๐๙ ระบบประสาท ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 309 Nervous System II  
รมคร ๓๑๐ ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 310 Endocrine System  
รมคร ๓๑๑ ระบบสืบพันธุ์ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 311 Reproductive System  
รมคร ๓๑๒ พันธุศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๖) 
RAID 312 Medical Genetics 
รมคร ๓๑๓ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 313 Musculoskeletal and Integumentary System  
รมคร  ๓๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) 
RAID  314 Clinical Immunology and Microbiology  
รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical Toxicology  
รมพธ  ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย 

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
๑ (๑-๐-๒) 

RAPA  305 Transfusion Medicine and Laboratory Medicine  
รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๓-๔-๘) 
RACM 303 Community Medicine I  
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 ๓๐ 

๓.  กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก            จ านวน ๑๐๘ หน่วยกิต  
        ๓.๑  รายวิชาพื้นฐานทางคลินิก                               จ านวน ๗ หน่วยกิต 

รมคร ๒๐๒ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๑  ๒ (๒-๐-๔) 
RAID  202 Clinical Foundations of Medicine I   
รมคร ๓๐๖ *พื้นฐานทางคลินิก ๒  ๒ (๒-๐-๔) 
RAID  306 Clinical Foundations of Medicine II   
รมคร ๔๐๙ *พื้นฐานทางคลินิก ๓  ๒ (๒-๐-๔) 
RAID  409 Clinical Foundations of Medicine III  
รมคร ๕๑๖ *พื้นฐานทางคลินิก ๔  ๑ (๑-๐-๒) 
RAID  516 Clinical Foundations of Medicine IV   

    *เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 
 
 ๓.๒  รายวิชาทางคลินิก                                                              จ านวน ๖๘ หน่วยกิต 
          

รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I  
รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก  ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship  
รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 412 Adult Medicine I  
รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 413 Adult Medicine II  
รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 414 Basic Pediatrics  
รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 415 Basic Care in Women’s Health  
รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 416 Mother and Baby Care  
รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 417 Child and Adolescent Care  
รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 418 Care in Neurological Patients  
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 ๓๑ 

รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัด ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 419 Surgery and Perioperative Care  
รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก ๔ (๒-๔-๖) 
RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT Problems  
รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) 
RAID 421 Elderly Care  
รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจัย ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 422 Research Practice I  

รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) 
RAID 517 Evidence-Based Medicine  
รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II  
รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 519 Critical Care in Children and Adults  
รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 520 Emergency Care  
รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 521 Care in Traumatic Patients  
รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems  
รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 523 Advanced Mother and Baby Care  
รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems  
รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 525 Clinical Skills I  
รมคร ๖๑๖ *ปฏิบัติการวิจัย ๒ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 616 Research Practice II  
รมคร ๖๑๗ *ปฏิบัติการวิจัย ๓ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 617 Research Practice III  
รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 618 Chronic Disease Management in Primary Care  
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 ๓๒ 

รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 619 Oncology and Palliative Care  
รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 620 Clinical Skills II  
รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 621 Integrated Emergency Care  

  *วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากทั้งหมด ๒ รายวิชา 
 

 ๓.๓  รายวิชาทางคลินิกจ าแนกตามสาขา                 จ านวน ๓๓ หน่วยกิต 
  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
รมกม ๕๐๔ *วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAPD 504 Selective Pediatrics  
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics  

    
สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ 

 
จ านวน ๒ หน่วยกิต 

รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
RAFO 501 Forensic Medicine  

   

  สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จ านวน ๓ หน่วยกิต 
รมวค ๕๐๑ *วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
RAFM 501 Selective Family Medicine  

   
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

 
จ านวน ๗ หน่วยกิต 

รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 
RACM 501 Community Medicine II  
รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 
RACM 615 Clinical Practice and Health Care Management in 

Community Settings 
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 ๓๓ 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
รมศศ ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RASU 506 Selective Surgery  
รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery  

 

  สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จ านวน ๖ หน่วยกิต 
รมสต ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 
RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology  
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology  

 

  สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
รมอธ ๕๐๓ *วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAOR 503 Selective Orthopedics  
รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics  
   

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 

จ านวน ๖ หน่วยกิต 
รมอย ๕๐๕ *วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAMD 505 Selective Medicine  
รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  

  *วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๓ รายวิชาจากทั้งหมด ๖ รายวิชา 
 
๔.  กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก      จ านวน ๑๒ หน่วยกิต    
       ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

รมกม ๕๔๕ กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจ) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 545 Pediatrics (Cardiology)  
รมกม ๕๔๖ กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการ) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 546 Pediatrics (Nutrition) 
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 ๓๔ 

รมกม ๕๔๗ กุมารเวชศาสตร์ (โลหิตวิทยา) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 547 Pediatrics (Hematology)  
รมกม ๕๔๘ กุมารเวชศาสตร์ (มะเร็งวิทยา) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 548 Pediatrics (Oncology)  
รมกม ๕๔๙ กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกิด) ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 549 Pediatrics (Neonatology)  
รมกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม ต่อมไร้ท่อ

และเมแทบอลิซึม) 
๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 550 Pediatrics (Combined Nephrology, Rheumatology, 
Endocrinology and Metabolism) 

 

รมกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคหัวใจ โรคระบบประสาท และเวชพันธุศาสตร์) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 551 Pediatrics (Combined Cardiology, Neurology and Genetics)  
รมกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาพัฒนาการเด็ก ทางเดินอาหาร และเวช

ศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น) 
๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 552 Pediatrics (Combined Child development, 
Gastroenterology, Ambulatory Pediatrics and Adolescent 
medicine) 

 

รมกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ และโรคระบบหายใจ) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 553 Pediatrics (Combined Allergy, Infectious Diseases and 

Respiratory Diseases) 
 

รมกม ๖๕๔ กุมารเวชศาสตร์ (โรคไต) ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 654 Pediatrics (Nephrology)  
รมกม ๖๕๕ กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 655 Pediatrics (Developmental and Behavioral Pediatrics)  
รมกม ๖๕๖ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 656 Pediatrics (Hematology and Oncology)  
รมกม ๖๕๗ กุมารเวชศาสตร์ (โรคข้อ และรูมาติสซั่ม) ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 657 Pediatrics (Rheumatology)  
รมกม ๖๕๘ กุมารเวชศาสตร์ (กุมารเวชบ าบัดวิกฤต) ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 658 Pediatrics (Pediatric Critical Care Medicine)  
รมกม ๖๕๙ กุมารเวชศาสตร์ (เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น) ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 659 Pediatrics (Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)  
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 ๓๕ 

รมคร ๔๓๖ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๑ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 436 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School I  
รมคร ๔๓๗ เภสัชบ าบัด ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 437 Pharmacotherapeutics  
รมคร ๔๓๘ บูรณาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 438 Integration of Basic and Clinical Sciences  
รมคร ๔๓๙ ประสบการณ์วิจัย ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 439 Research Experience I  
รมคร ๔๔๐ ประสบการณ์วิจัย ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 440 Research Experience II  
รมคร ๕๓๓ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๒ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 533 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School II  
รมคร ๕๓๔ การวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัยทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 534 Advanced Data Analysis in Clinical Research  
รมคร ๕๓๕ ประสบการณ์วิจัย ๓ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 535 Research Experience III  
รมคร ๖๓๐ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๓ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 630 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School III  
รมจษ ๕๓๓ จักษุวิทยาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAOP 533 Clinical Ophthalmology  
รมจษ ๖๕๑ ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา ๒ (๐-๒-๔) 
RAOP 651 Clinical Experience in Ophthalmology   
รมนว ๕๓๑ ประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
RAFO 531 Experience in Forensic Medicine  
รมพธ ๔๓๑ โลหิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 431 Hematology  
รมพธ ๔๓๒ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 432 Molecular Genetics  
รมพธ ๔๓๓ เซลล์พันธุศาสตร์ และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 433 Cytogenetics and Molecular Cytogenetics  
รมพธ ๔๓๔ ชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรับไวรัสวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 434 Bioinformatics for Virology  
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 ๓๖ 

รมพธ ๔๓๕ การวินิจฉัยไวรัสระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 435 Molecular Viral Diagnosis  
รมพธ ๔๓๖ พยาธิโลหิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 436 Hematopathology  
รมพธ ๕๓๑ เวชศาสตร์การบริการโลหิต ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 531 Transfusion Medicine  
รมพธ ๕๓๒ ศัลยพยาธิวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 532 Surgical Pathology  
รมวค ๔๓๓ ประสบการณ์ทางคลินิกในการรักษาโรคทั่วไป ๒ (๐-๔-๒) 
RAFM 433 Clinical Experience in General Practice  
รมวค ๕๓๓ ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชปฏิบัติครอบครัว ๒ (๐-๔-๒) 
RAFM 533 Clinical Experience in Family Practice  
รมวค ๕๓๔ ประสบการณ์พ้ืนฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ๒ (๐-๔-๒) 
RAFM 534 Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine  
รมวช ๔๓๑ สารสนเทศสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
RACM 431 Health Informatics  
รมวฟ ๕๓๔ ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๒ (๐-๔-๒) 
RARM 534 Clinical Experience in Rehabilitation  
รมวฟ ๕๓๕ เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
RARM 535 Rehabilitation in Neurological Disorders  
รมสน ๕๓๒ โสต ศอ นาสิกวิทยา ๒ (๐-๔-๒)   
RAOT 532 Otorhinolaryngology  
รมอธ ๔๓๑ ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป ๒ (๑-๒-๓) 
RAOR 431 General Orthopedics  
รมอธ ๕๓๖ ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง ๒ (๐-๔-๒) 
RAOR 536 Spine Orthopedics  
รมอธ ๕๓๗ ออร์โธปิดิกส์การบาดเจ็บจากกีฬา ๒ (๐-๔-๒) 
RAOR 537 Sport Injury Orthopedics  
รมอธ ๕๓๘ ออร์โธปิดิกส์สาขาอุบัติเหตุ ๒ (๐-๔-๒) 
RAOR 538 Trauma Orthopedics   
รมอธ ๕๓๙ ออร์โธปิดิกส์ศัลยกรรมมือ ๒ (๑-๒-๓) 
RAOR 539 Hand Surgery Orthopedics   
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 ๓๗ 

รมอธ ๕๔๐ ออร์โธปิดิกส์เด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
RAOR 540 Pediatric Orthopedics   
รมอย ๔๓๓ โภชนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 433 Clinical Nutrition  
รมอย ๔๓๔ โลหิตวิทยาคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 434 Clinical hematology  
รมอย ๕๕๒ มะเร็งวิทยาคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 552 Clinical Oncology  
รมอย ๕๕๓ ตจวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
RAMD 553 Dermatology  
รมอย ๕๕๔ ประสาทวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 554 Clinical Neurology  
รมอย ๖๕๔ พิษวิทยาคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 654 Clinical Toxicology  
รมศศ ๔๓๕ ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่งทั่วไป ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 435 Clinical Experience in General Plastic Surgery  
รมศศ ๕๓๓ ปัญหาทางคลินิกพ้ืนฐานในโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 533 Basic Clinical Problems related to Onco-Urology  
รมศศ ๕๓๔ บทน าโรคเต้านม ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 534 Introduction to Breast Diseases  
รมศศ ๕๓๕ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 535 Clinical Experience in Vascular and Transplantation I  
รมศศ ๖๕๑ การแก้ไขปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 651 Urological Problem Solving for General Physician  
รมศศ ๖๕๒ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ (ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี) ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 652 Clinical Experience in Hepato-pancreato-biliary Surgery  
รมศศ ๖๕๓ บทน าโรคมะเร็งเต้านมและโรคต่อมไร้ท่อ ๒ (๑-๒-๓) 
RASU  653 Introduction to Breast Cancer and Endocrine Diseases  
รมศศ ๖๕๔ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และแม็กซิโลเฟเชียล ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 654 Essentials in Plastic and Maxillofacial Injury  
รมศศ ๖๕๕ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 655 Clinical Experience in Vascular and Transplantation II  
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 ๓๘ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     จ านวน ๖ หน่วยกิต 
รมคร ๑๓๔ การพัฒนาตนเอง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 134 Self Development I  
รมคร ๒๐๓ การพัฒนาตนเอง ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 203 Self Development II  
รมคร ๓๐๗ การพัฒนาตนเอง ๓ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 307 Self Development III  
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 ๓๙ 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑                        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 SCCH  105 General Chemistry  

วทฟส ๑๔๒ ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 142 Physics for Medical Students  
วทคณ ๑๐๔ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามญัและการประยุกตท์างวทิยาศาสตร์

การแพทย์ 
๒ (๒-๐-๔) 

SCMA 104 Systems of Ordinary Differential Equations and 
Applications in Medical Science 

 

วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพ่ือสุขภาวะ  ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 121 Bioscience for Well-Being   

วทศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 150 Thinking Like a Scientist  
วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพ่ือทุกคน ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 133 Data Science for All  

 ศศภอ ๑๐๓/๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 103/104 English Level I/II  
 มมศท ๑๐๐ *การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
 MUGE 100 General Education for Human Development  
ศศภท ๑๐๐ *ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication  
XXศท XXX รายวิชาศึกษาท่ัวไป (ตามที่หลักสูตรก าหนดในแต่ละปีการศึกษา) ๒ (X-X-X) 
XXGE XXX General Education  
  รวม ๒๓ 
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา 
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 ๔๐ 

 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคการศึกษาที่  ๒ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 126 Organic Chemistry  
วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 111 Learning Techniques  
ศศภอ ๑๐๕/๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓/๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105/106 English Level III/IV  
รมศท ๑๐๒  บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 102 Introduction to Research  
รมคร ๑๓๕ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๔ (๔-๐-๘) 
RAID 135 Molecular and Cellular Basis for Medicine  
รมคร ๑๓๖ จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 136 Basic Microbiology  
รมคร ๑๓๗ โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ข้ันพ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 137 Basic Human Structure and Development  
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 
  Contemporay Health  
XXศท XXX รายวิชาศึกษาทั่วไป (ตามที่หลักสูตรก าหนดในแต่ละปีการศึกษา) ๒ (X-X-X) 
XXGE XXX General Education  
  วิชาเลือกเสรี ๒ 
  รวม ๒๑ 

รวมหน่วยกิตตลอดปีการศึกษา จ านวน ๔๔ หน่วยกิต 
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา 
ในชั้นปีที่ ๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต  
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 ๔๑ 

 
ชั้นปีที่ ๒ 

ภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมคร ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์คลินิก ๖ (๓-๖-๙) 
RAID 204 Clinical Anatomy  
รมคร ๒๐๕ หลักการทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 205 Principles of Physiology and Pharmacology  
รมคร ๒๐๖ ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 206 Basic Immunology  
รมคร ๒๐๗ ยาต้านจุลชีพ ๑ (๑-๐-๒) 
RAID 207 Antimicrobial agents  
รมคร ๒๐๘ ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) 
RAPA 208 Hematology and Basic Oncology  
รมคร ๒๐๒ *พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 202 Clinical Foundations of Medicine I  
รมศท ๒๐๑ *ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
RAGE 201 Research Methodology I  
รมศท ๒๐๒ *พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 202 Foundations in Leadership and Teamwork I  
  รวม ๒๐ 
 

   *เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 
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 ๔๒ 

 
ชั้นปีที่ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมคร ๒๐๙ ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 209 Cardiovascular System   
รมคร ๒๑๐ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 210 Respiratory System  
รมคร ๒๑๑ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 211 Renal and Urinary System  
รมคร ๒๑๒ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) 
RAID 212 Gastrointestinal and Hepatobiliary System  
  วิชาเลือกเสรี ๒ 
  รวม ๑๖ 

    ในชั้นปีที่ ๒ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต  
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 ๔๓ 

    
               ชั้นปีที่ ๓  

ภาคการศึกษาที่ ๑ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมคร ๓๐๘ ระบบประสาท ๑ ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 308 Nervous System I  
รมคร ๓๐๙ ระบบประสาท ๒  ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 309 Nervous System II 
รมคร ๓๑๐ ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 310 Endocrine System  
รมคร ๓๑๑ ระบบสืบพันธุ์ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 311 Reproductive System  
รมคร ๓๑๒ พันธุศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๖) 
RAID 312 Medical Genetics  
รมคร ๓๑๓ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 313 Musculoskeletal and Integumentary Systems  
รมคร ๓๐๖ *พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 306 Clinical Foundations of Medicine II  
รมศท ๓๐๑ *ระเบียบวิธีการวิจัย ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 301 Research Methodology II  
รมศท ๓๐๒ *พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 302 Foundations in Leadership and Teamwork II  
  รวม ๒๑ 
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา 
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 ๔๔ 

 
ชั้นปีที่ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๒ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๓-๔-๘) 
RACM 303 Community Medicine I  
รมคร ๓๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 314 Clinical Immunology and Microbiology  
รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical Toxicology  
รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย 

ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
๑ (๑-๐-๒) 

RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory Medicine  
  วิชาเลือกเสรี ๒ 
  รวม ๑๓ 

ในชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต 
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 ๔๕ 

 
ชั้นปีที่ ๔

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมคร ๔๐๙ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III  
รมคร ๔๑๐ *เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I  
รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship  
รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 412 Adult Medicine I  
รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 413 Adult Medicine II  
รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 414 Basic Pediatrics  
รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 415 Basic Care in Women’s Health  
รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 416 Mother and Baby Care  
รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 417 Child and Adolescent Care  
รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 418 Care in Neurological Patients  
รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัด ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 419 Surgery and Perioperative Care  
รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก ๔ (๒-๔-๖) 
RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT Problems  
รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) 
RAID 421 Elderly Care 
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 ๔๖ 

รมคร ๔๒๒ *ปฏิบัติการวิจัย ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 422 Research Practice I  
รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 402 Self-Development in Understanding Self and Others  
  วิชาเลือกทางคลินิก ๔ 
  รวม ๔๓ 
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา 
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 ๔๗ 

 
ชั้นปีที่ ๕

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมคร ๕๑๖ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) 
RAID 516 Clinical Foundations of Medicine IV  
รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) 
RAID 517 Evidence-Based Medicine  
รมคร ๕๑๘ *เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II  
รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 519 Critical Care in Children and Adults  
รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 520 Emergency Care  
รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 521 Care in Traumatic Patients  
รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems  
รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 523 Advanced Mother and Baby Care  
รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems  
รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 525 Clinical Skills I  
รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 
RACM 501 Community Medicine II  
รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
RAFO 501 Forensic Medicine  
รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะ  เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
RAFM 501 Selective Family Medicine  
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 ๔๘ 

รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAPD 504 Selective Pediatrics  
รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RASU 506 Selective Surgery  
รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 
RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology  
รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAMD 505 Selective Medicine  
รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAOR 503 Selective Orthopedics  
รมศท ๕๐๑ *การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 501 Self-Development in Communication  
  วิชาเลือกทางคลินิก ๑๐ 
  รวม ๔๓ 
 *เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๓ รายวิชาจากทั้งหมด ๖ รายวิชา 
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 ๔๙ 

 
ชั้นปีที่ ๖

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics  
รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery  
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology  
รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  
รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics  
รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 
RACM 615 Clinical Practice and Health Care Management in 

Community Settings 
 

รมคร ๖๑๖ *ปฏิบัติการวิจัย ๒ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 616 Research Practice II  
รมคร ๖๑๗ *ปฏิบัติการวิจัย ๓ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 617 Research Practice III   
รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 618 Chronic Disease Management in Primary Care  
รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 619 Oncology and Palliative Care  
รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 620 Clinical Skills II  
รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID 621 Integrated Emergency Care  
  วิชาเลือกทางคลินิก ๘ 
  รวม ๔๒ 
 
*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากทั้งหมด ๒ รายวิชา  
ส าหรับผู้ที่เลือกรายวิชาปฏิบัติการวิจัย ๓ ต้องมีผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 
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 ๕๐ 

๓.๑.๕   ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description)  
  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    

มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) 
MUGE 100  General Education for Human Development   
วิชาบังคับก่อน  :      -          
 ความหมาย ความส าคัญ ความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพและวิชาเฉพาะ  ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ  คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเ หตุการณ์ 
สถานการณ์ ปัญหา  การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ สถานการณ์ 
เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
 The meaning, significance and relation of General Education to other vocational and 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;  the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
สมศษ ๑๓๐ ความสุข ๒ (๒-๐-๔) 
SHED 130  Happiness   
วิชาบังคับก่อน  :      - 

แนวคิดความสุข ความส าคัญของการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข มิติของความสุข ทักษะชีวิตที่ความ
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ความสมดุลในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในมิติสังคม สุขภาพจิต 
สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อม   

Concepts of happiness; the importance of happy living; dimensions of happiness; skills 
for happy living; the balance of happy living among social wellbeings, mental health, health 
care and environment  
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 ๕๑ 

สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 152  Work and Life   
วิชาบังคับก่อน  :      - 

แนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการท างาน ทักษะการ
วางแผน และจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสร้างคุณค่าให้กับงาน การรับมือความโกรธ ความเครียด
และความล้มเหลว การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการและคุณภาพชีวิต  

Concepts of work and leisure; work and goal of life; quality of work life; planning and 
organizing skills; the relationship with colleagues; creating values for work; coping with anger, 
stress and failures; Work-life Balance; Leisure and the quality of life 

 
สมมน ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 187  Modern Living Instruction   
วิชาบังคับก่อน  :      - 

วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่  ผลกระทบของชีวิตยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพ
ทางจิต ปัญหา(ทุกข์) จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริโภค สิ่งแวดล้อม ความเครียด ความว้าเหว่    
โดดเดียว การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว  ความสับสน ความฟุ้งซ่านของจิตใจ การขาดเป้าหมายในชีวิต) 
มูลเหตุ (สมุทัย) ของวิกฤติชีวิตในสังคมยุคใหม่ หลักของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) 
ทักษะและเทคนิคการใช้ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็นสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค) 
เช่น การสมาธิ  ภาวนา การเจริญสติ การออกก าลังกายอย่างระวัง  การสร้างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีสมานฉันท์และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือก
บริโภคข้อมูล และการเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบและมีจิตส านึกในสังคมสาธารณะ 

Living in the modern age; Impacts of modern life on physical, social and mental health;  
sufferings (Dukkha) of people of the modern age  (consumerism, environmental threats, stress, 
loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, confusion, bewilderment, lack of 
life goal) ; causes (Samudaya)  of life crisis in the modern age; principles (Nirodha)  of how to 
have a peaceful and happy living in the modern society; Skills and techniques (Magga)  for 
pursuing a balanced and happy life amid rapid societal changes such as meditation, mindful 
exercise techniques (Yoga, Ta-chi) , building a goodwill society; skills of how to live with other 
people with harmony and tolerance of differences; ability to choose and consume information; 
being responsible and engaged members of society with public mind      
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 ๕๒ 

สมมน ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 166  Human and Society in the Digital World   
วิชาบังคับก่อน  :      - 

ความหมายของเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี ปรัชญาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวตน อัตลักษณ์และความเสี่ยงในโลกดิจิทัล จริยศาสตร์เทคโนโลยีและ
ปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อวัฒนธรรมและศาสนา 

Meaning of technology; history of technology; philosophy of technology and 
information; the relationship between human and digital technology; self, identity and risks in 
the digital world; ethics of technology and artificial intelligence; impacts of digital technology 
on culture and religion 
 

สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 161  Group Dynamics and Teamwork   
วิชาบังคับก่อน  :      - 

ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติ ประเภทของกลุ่ม และพฤติกรรมกลุ่ม การพัฒนาทีม การท างาน
เป็นทีม ภาวะผู้น ากลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม จริยธรรมและมารยาทของกลุ่ม 

Meaning of group dynamics; nature, types of group and group behavior; team 
development; teamwork; group leadership; group communication; management of group 
conflict; group ethics and manners 
 

สมมน ๑๖๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 168  Human Relations and Self Development   
วิชาบังคับก่อน  :      - 

ความหมายและขอบเขตของมนุษยสัมพันธ์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง    
การคิดเชิงบวกและการรับมือความเครียด ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล 
การให้ค าปรึกษาชี้แนะแก่ผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม จริยธรรมในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่ม 

Meaning and scope of human relations; self- esteem and self- confidence; positive 
thinking and coping with stress; understanding of individual differences; interpersonal 
communication; provision of guidance for others; teamwork; cross-cultural relationship; ethics 
in interpersonal and group relationship 
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 ๕๓ 

รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 202  Foundations in Leadership and Teamwork I   
วิชาบังคับก่อน :       -        
 บทน าการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การคิดแก้ปัญหา การท างานร่วมกันเป็นทีม และทักษะ
เบื้องต้นของการเป็นผู้น าผ่านกิจกรรมและเกมส์หลากหลาย  
 An introduction to critical thinking, problem solving, collaboration and basic skills in leadership 
through various activities and games 

 
รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 302  Foundations in Leadership and Teamwork II   
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๒๐๒   
 ฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือแก้ปัญหาหลากหลาย  
 Practice using critical thinking, collaboration and team work to solve various problems  

 

รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 402  Self-Development in Understanding Self and Others   
วิชาบังคับก่อน :  รมศท ๒๐๒, รมศท ๓๐๒           
 ทักษะการพัฒนาตนเองโดยการส ารวจ เรียนรู้ ท าความเข้าใจตนเอง ตามแนวทางนพลักษณ์ การ
จัดการกับอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเหมาะสม เข้าใจในศักยภาพ ประเด็นปัญหาอุปสรรค  ภายใน
ตนเองซึ่งส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์และการท างาน เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล
พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 Understanding oneself and others, self-development through Enneagram; identifying internal 
potentials, strengths and weaknesses; understanding and accepting the differences and uniqueness of 
each person, developing teamwork and leadership skills 
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 ๕๔ 

รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 501  Self-Development in Communication  
วิชาบังคับก่อน :   รมศท ๒๐๒, รมศท ๓๐๒, รมศท ๔๐๒                
 การพัฒนาตนเองโดยพัฒนาการสื่อสารที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยสื่อสารกับข้อเท็จจริงและเข้าใจ
ความรู้สึกของอีกฝ่าย  มีความใส่ใจให้คุณค่ากับความต้องการของทุกฝ่าย และความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน พัฒนาทักษะ
การสื่อสารในการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามที่มีการสื่อสารที่ดี 
 Nonviolent communication skills development, learning self-empathy, empathy and honest 
self-expression, developing teamwork and leadership skills in communication 

 
๒.  กลุ่มวิชาภาษา    

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English  Level I   
วิชาบังคับก่อน :  -         
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ า
วันในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  กลยุทธ์ในการอ่านบทความ การ
เขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบท
สนทนา 
 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 II   
วิชาบังคับก่อน :     -       
 ค าศัพท์ ส านวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย 
การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า  เนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่าง ๆ 
 Vocabulary, expressions, grammar and contextualized social language; essential communicative 
skills in small groups, simulations in various situations; writing practice at a paragraph level; reading and 
listening from various sources 
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 ๕๕ 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English  Level III   
วิชาบังคับก่อน : ศศภอ ๑๐๓        
 กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่   การอ่านและการฟังจากแหล่งต่าง ๆ  การพูดใน
ชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียง
และค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก  
 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 IV   
วิชาบังคับก่อน : ศศภอ ๑๐๔        

 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ  
เพ่ือความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่าง ๆ โดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก       
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต  การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน  การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ  ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การ
อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทที่
เหมาะสม   
 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; writing essays in various types using 
citations and references, also practicing sub- skills such as grammar, pronunciation and  
vocabulary used in appropriate context   
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 ๕๖ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication   
วิชาบังคับก่อน :  -         
 ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน การเขียนและการคิด 
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Art of Thai language and of speaking, listening, reading, writing and thinking skills in 
accurately and appropriately communicating 

 
๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
 

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้ ๑ (๑-๐-๒) 
SCID 111 Learning Techniques   
วิชาบังคับก่อน :  -         
 กระบวนการกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based 
learning (PBL)  กระบวนการเรียบเรียงความคิด  การค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเว็บไซต์
ต่าง ๆ 
 Group process; problem based learning (PBL); mind mapping; information retrieval from 
textbooks, journals and websites 
 
วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 121 Bio-Science for Well-Being   
วิชาบังคับก่อน :  -       

 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อสุขภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและมลพิษ การพัฒนาทางชีวภาพเพ่ือการมีสุขภาวะ เทคโนโลยีทางชีวภาพ เซลล์ต้นก าเนิด 
ยีนบ าบัด เทคโนโลยีวัคซีน และชีววิทยาสังเคราะห์ 

Changes in the 21st century affecting human well-being:  social change, climate change 
and pollution; the bioscience development for well-being:  biotechnology, stem cells, gene 
therapy, vaccine technology and synthetic biology 
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 ๕๗ 

วทศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 150 Thinking Like a Scientist   
วิชาบังคับก่อน :  -       

แนวคิดรวบยอดของการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์  การวัด การกระจายของข้อมูล และการบันทึก
ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ ค่าคลาดเคลื่อน และเลขนัยส าคัญ  การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ 
การออกแบบการทดลอง การจ าแนกหมวดหมู่  การหารูปแบบ การวิเคราะห์องค์ประกอบและการสกัดแยกสาร 
การใช้เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์อย่างมีจริยธรรม การสื่อสารในกลุ่มเพ่ืออภิปรายถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
และแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานวิทยาศาสตร์ 

Concept of thinking like a scientist, measurement, distribution of data, recording 
scientific data, uncertainty and significant numbers; data analysis and presentations with graph, 
experimental design, categorization, pattern finding, analysis and extraction of subtances ; 
scientific reasoning with ethics, communication of scientific concept through discussions within 
groups, concept about safety in the scientific work 

 
วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพื่อทุกคน       ๒ (๒-๐-๔) 
SCGE 133 Data Science for All  
วิชาบังคับก่อน :  -       

แนวคิดเก่ียวกับวิทยาการข้อมูล การประยุกต์วิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน
และมีขนาดใหญ่ การใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ การสืบค้นข้อมูล
เพ่ือวางแผนการท างานร่วมกัน เทคนิคในการน าเสนอข้อมูล 

Data science concepts; current applications of data science; complicated and big data 
management; data analysis and decision making by machine learning; searching data for 
planning collaboration; data presentation techniques 
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 ๕๘ 

มมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 101 Contemporary Health 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจในปัจจุบันในมุมมองของสหสาขาวิชาชีพ เช่น การใช้สื่อสั งคม อาหาร 
การออกก าลังกาย อารมณ์  การดูแลผิวพรรณ  ความสัมพันธ์และเซ็กซ์  ข้อผิดพลาดของการใช้ยาที่ใช้บ่อย 
การช่วยชีวิต  บทบาทของแต่ละวิชาชีพในทีมสุขภาพ  การปรับตัวและจัดการกับความเครียด  จัดท าโครงการ
ศึกษา/แก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 
 Multi-professional viewpoint towards interesting contemporary health issues such as 
the social media use, nutrition, exercise, emotion; skin care; relationship and sex; pitfalls in the 
common drugs use; life saving procedures; the role of each health profession; adaptation and 
stress management; interprofessional project in common health problems 
 

รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 102 Introduction to Research 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 บทน างานวิจัย  ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์การค้นพบทางการแพทย์  ประเภทของ
งานวิจัยและการประยุกต์  บทน าวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน บทน าวิจัยเชิงปริวรรต บทน าวิจัยคลินิก บทน าวิจัย
ระบบสุขภาพ บทน าวิจัยแพทยศาสตรศึกษา  ฐานข้อมูลทางวิชาการ  การค้นคว้าและทบทวนบทความวิชาการ 
ความน่าเชื่อถือของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  บทน าจริยธรรมการวิจัย 
 An introduction to research; philosophy of science; history of medical breakthrough; 
areas of research and its applications; an introduction to basic and translational research, 
clinical, health systems and medical educational research; literature database; literature 
searching and literature review; reliability of information; principles of research ethics 
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 ๕๙ 

รมศท ๒๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
RAGE 201 Research Methodology I 
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๑๐๒  
 ระเบียบวิธีการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิจัยเชิงปริวรรต  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาและ
เชิงคุณภาพ  ระเบียบวิธีการวิจัยคลินิก  ระเบียบวิธีการวิจัยระบาดวิทยา  การแก้ปัญหาด้วยงานวิจัย  การคัด
กรองผลงานทางวิชาการจากชื่อเรื่องและบทคัดย่อ  การอ่านเพ่ือท าความเข้าใจบทความทางวิชาการ  การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบทความทางวิชาการ  การพบกับนักวิจัย 
 Basic science and translational research methodology; anthropological and qualitative 
research methodology; clinical research methodology; epidemiological research methodology; 
problem solving through research; paper screening from topics and abstracts; scientific paper 
reading comprehension; paper appraisal; meeting with researchers 
 
รมศท ๓๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๒       ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 301 Research Methodology II 
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๑๐๒, รมศท ๒๐๑ 

การตั้งค าถามการวิจัย การจัดท าโครงการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของบทความทางวิชาการ  ชีวสถิติขั้นพ้ืนฐาน  ซอฟต์แวร์สถิติ  จริยธรรมการวิจัย 

Research question, project formulation; literature review; paper appraisal; fundamental 
biostatistics; statistical software; research ethics 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
๑.๑   รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 
 

วทคม ๑๐๕   เคมีทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
SCCH 105    General  Chemistry   
วิชาบังคับก่อน :  -         
 โครงสร้างของอะตอมพันธะเคมี การเกิดสารประกอบ สถานะของสาร สมดุลระหว่างวัฏภาค 
สารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส และสมดุลของไอออน  
 Atomic structure, chemical bonding, formation of compounds, states of matters, phase 
equilibria, solutions, thermochemistry, chemical kinetics, chemical equilibria, acid- base 
equilibria and ionic equilibria 
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 ๖๐ 

วทคม ๑๒๖  เคมีอินทรีย ์ ๓ (๓-๐-๖)  
SCCH 126    Organic  Chemistry   
วิชาบังคับก่อน :  -         
 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจ าแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ที่มีหมู่
ฟังก์ชันต่างๆ  สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์ ปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในระบบ
ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาและการใช้ประโยชน์ของสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน 
โครงสร้างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจ าพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ลิปิด 
 Molecular structures and general properties of organic compounds, classifications and 
nomenclatures of organic compounds with various functional groups; stereochemistry, 
stereoisomers, fundamental reactions of organic compounds, reactions related to the living 
organism system;  reactions and applications of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 
hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, 
carboxylic acid derivatives and amines; molecular structures and properties of biomolecules: 
carbohydrates, proteins, and lipids 
 
วทคณ ๑๐๔   ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 104    Systems of Ordinary Differential Equations and Applications 
                    in Medical Science    
วิชาบังคับก่อน :  -         

หลักการและความส าคัญของแคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียว การหาอนุพันธ์โดยปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต เทคนิคการหา
ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์
ทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

The concepts and importance of calculus and the system of ordinary differential 
equations; derivatives of functions of one variable; implicit differentiation; applications of 
derivatives; definite and indefinite integrals; techniques of integration;  applications of 
integration; ordinary differential equations; systems of ordinary differential equations; 
applications in medicine, science, and technology 
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 ๖๑ 

วทฟส  ๑๔๒     ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY  142      Physics for Medical Students  
วิชาบังคับก่อน :  -         

ความเข้าใจและหลักการเก่ียวการแพร่และการประยุกต์ การอธิบายการท างานและความแข็งแรงของ
กระดูกโดยใช้จลน์ศาสตร์และกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง และความยืดหยุ่น ความเชื่อมโยงระหว่างพลังงาน 
งาน และ ความร้อน  กระบวนการต่าง ๆ ทางเทอร์โมไดนามิกส์ การน าความร้อนและการประยุกต์ การอธิบาย
การไหลของเลือดและปัญหาในการไหลโดยใช้สมการแบร์นูลี่และกฎของปัวร์ซอย การประยุกต์ใช้เรื่องคลื่น 
อัลตราซาวด์ และปรากฏการณ์ดอพเพลอร์ ในทางการแพทย์ การอธิบายการมองเห็นโดยใช้หลักการเรื่องการ
หักเหและสะท้อน ความจุไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า การประยุกต์ในการส่งสัญญาณประสาท ผลของสนามแม่เหล็ก
ต่ออนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องแยกมวล การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ใน
การสื่อสารไร้สาย การใช้ฟิสิกส์ยุคใหม่ในทางการแพทย์  การท างานเป็นทีมเพ่ือวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของ
เทคโนโลยีทางแพทย์โดยใช้หลักการฟิสิกส์ 

Concepts and applications of diffusion; explanations of bone structure, elasticity and 
strength using mechanics of rigid body; thermodynamic processes, heat conduction and their 
applications; explanation of blood circulation by Bernoulli’s equation and Poiseuille’s law; 
medical applications of waves, ultrasound and the Doppler effect; visions explained by 
principles of reflection and refraction; applications of capacitance and electric potential in 
nerve signaling; the effect of magnetic field on charge particles; principles of mass 
spectrometer; magnetic induction and its application in wireless communication; medical 
applications of modern physics; an analysis of advantages and disadvantages of medical 
technology between group members based on physics principles 
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 ๖๒ 

๑.๒  รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  (วิชาพื้นฐานทางปรีคลินิก)  
 

รมคร ๑๓๕    เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน  ๔ (๔-๐-๘) 
RAID 135     Molecular and Cellular Basis for Medicine   
วิชาบังคับก่อน :   -  
 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอด การแสดงออกของจีโนมและการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิค
ทางอณูชีววิทยาและการประยุกต์ทางการแพทย์ โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เซลล์และโปรตีน ช่อง
ไอออน ตัวรับ เอนไซม์และจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่มีต่อเซลล์ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมหลัก การส่งผ่านอิเล็กตรอน การสร้างและการสลายชีวโมเลกุล การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึมและโรคท่ีเกี่ยวข้อง 
 Genetic materials and inheritance, gene expressions and regulations, molecular 
techniques and medical applications; structures and functions of biomolecules, cellular  
structures and functions, protein structures and function; ion channels, receptors, enzymes and 
kinetics, molecular target of drugs, cell injury and death; main metabolic pathways, electron 
transport, anabolism and catabolism of biomolecules, regulations of metabolism and related 
diseases  
 
รมคร ๑๓๖    จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 136     Basic Microbiology   
วิชาบังคับก่อน :   - 
 ชีววิทยาเบื้องต้นของจุลชีพ การแบ่งประเภทของจุลชีพ  หลักการท าให้ปลอดเชื้อและการท าลายจุล
ชีพด้วยวิธีต่าง ๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลชีพและโฮสต์ พยาธิก าเนิดและโรคที่เกิดจากจุลชีพก่อโรคที่ส าคัญทาง
การแพทย์ หลักการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจและหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากจุ ล
ชีพก่อโรค 
 Basic biology of microbes; classification of microbes; sterilization and disinfection; 
pathogen host interaction; pathogenesis and diseases caused by medically important 
microbes; principles of specimen collections and transportations of specimen and laboratory 
diagnosis of infectious diseases  
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 ๖๓ 

รมคร ๑๓๗    โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 137     Basic Human Structure and Development  
วิชาบังคับก่อน :  - 
 โครงสร้าง พัฒนาการขั้นพ้ืนฐาน และความส าคัญทางคลินิกของร่างกาย ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาท 
 Basic structure, development and the clinical significance including integumentary 
system, the endocrine system, the musculoskeletal system, the cardiovascular system, the 
respiratory system, the gastrointestinal system, the urinary system, the reproductive system and 
the nervous system  

 

รมคร ๒๐๔   กายวิภาคศาสตร์คลินิก ๖ (๓-๖-๙) 
RAID 204    Clinical Anatomy 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๑๓๗ 
 มหกายวิภาคศาสตร์และกายวิภาควิทยาการเจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องทางคลินิก ต าแหน่งเฉพาะส่วน
และหน้าที่ของโครงสร้างทางกายวิภาค ภาพถ่ายมาตรฐานเชิงวินิจฉัย ศีรษะและล าคอ กระดูกสันหลัง ทรวงอก 
แขน ท้อง เชิงกรานและ ฝีเย็บ และขา 
 Clinically related gross and developmental anatomy, the topographic position and 
function of anatomical structures, standard diagnostic images, head and neck, vertebral column, 
thorax, upper limb, abdomen, pelvis and perineum, and lower limb 
  
รมคร ๒๐๕    หลักการทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 205    Principles of Physiology and Pharmacology  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๑๓๕ 

การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์ กระแสประสาท ไมอีลินและการขนส่งทางไย
ประสาทน าออก การส่งสัญญาณผ่านไซแนปส์ สารสื่อประสาท สารออตาคอยด์ กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ลาย กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบ ปัจจัยส่งผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อ ดุลยภาพระดับเซลล์และ
ร่างกาย เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ รูปแบบยาเตรียม การพัฒนายา เภสัชเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ระดับยา ความปลอดภัยและผลไม่พึงประสงค์ของยา อันตรกิริยาระหว่างยา การค านวณขนาดยา ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ยาในระบบประสาทพาราซิมพาเทติกและซิมพาเทติก ยาที่มีผลต่อพรอสตาแกลนดิน ยาคลาย
กล้ามเนื้อ ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติแบบบูรณาการ 
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 ๖๔ 

Membrane transport and membrane potential, nerve impulse, Myelin and axonal 
transport, synaptic transmission, neurotransmitters, autacoids; contraction mechanism of     
skeletal, cardiac and smooth muscle; factors affecting contraction properties, cellular and body   
homeostasis, pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug dosage form, drug development,   
pharmacoeconomics, factors affecting drug levels, safety, adverse drug effects and drug 
interaction; dosage calculation, the autonomic nervous system, drugs in the parasympathetic 
and sympathetic nervous system, drugs acting on prostaglandins; muscle relaxants, the 
integrative autonomic nervous system pharmacology 
  
รมคร ๒๐๖    ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 206     Basic Immunology  
วิชาบังคับก่อน :  - 

หลักการพ้ืนฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมและจุลชีพ การควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง การเกิดพยาธิสภาพจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะออโตอิมมูน การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยหลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การบ าบัดด้วยภูมิคุ้มกัน 

Basic principles of immune responses; components and functions of the immune 
system; mechanism of the immune response to foreign substances and microbes; regulations 
of the immune response; immunodeficiency; immunopathology; hypersensitivity; autoimmune 
diseases; immunodiagnosis;   immunization; immunotherapy 

 

รมคร ๒๐๗    ยาต้านจุลชีพ ๑ (๑-๐-๒) 
RAID 207     Antimicrobial agents 
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๑๓๖ 
 สมบัติและขอบเขตการออกฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ ได้แก่ ยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านวัณโรค/มัยโค
แบคทีเรีย ยาต้านเชื้อรา ยาต้านปรสิต ยาต้านไวรัส การดื้อยาต้านจุลชีพและการทดสอบการดื้อยาของจุลชีพ 
หลักการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ 

Properties and spectrum of activities of antimicrobial agents –  antibacterial agents, 
antimycobacterial agents, antifungal agents, antiparasitic agents, antiviral agents;  antimicrobial 
agents resistance and drug-resistance detection methods; principles of selecting antimicrobial 
agents 
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 ๖๕ 

รมคร ๒๐๘     ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) 
RAID 208      Hematology and Basic Oncology 
วิชาบังคับก่อน :   รมคร ๑๓๗ 

 ก าเนิดและพัฒนาการของเซลล์ในระบบโลหิต การสร้างเม็ดเลือด ความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือด 
สัณฐาน หน้าที่ และความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โรคธาลัสซีเมีย เม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาวเบื้องต้น 
ภาวะปกติและผิดปกติของไขกระดูก ต่อมน้ าเหลือง ม้ามและไทมัส ภาวะปกติและผิดปกติของเกล็ดเลือดและ
การแข็งตัวของเลือด โรคเลือดออกง่าย ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย พยาธิก าเนิดของโรคมะเร็ง การลุกลามของมะเร็ง 
ภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง ระยะของโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับยาและการรักษาภาวะผิดปกติของระบบโลหิตและโรคมะเร็ง 
 The embryonic development of cells in the hematologic system; hematopoiesis; 
morphology, functions and abnormalities of red blood cells, thalassemia, white blood cells, 
leukemia; anatomy, functions and abnormalities of bone marrow, lymphoid organs; physiology 
and abnormalities of platelet and coagulation; bleeding disorders; thrombotic disorders; cancer 
pathogenesis; cancer invasion and progression; cancer immunology; cancer grading and staging; 
laboratory investigations and interpretations; basic knowledge of drugs and treatment of 
hematologic disorders and cancers 
   
รมคร ๒๐๙     ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 209      Cardiovascular System   
วิชาบังคับก่อน :   รมคร ๑๓๕ รมคร ๑๓๖ รมคร ๑๓๗ 

โครงสร้างและพัฒนาการของตัวอ่อน และการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่
เกิดจนสูงอายุ กลไกการท างานและการควบคุมระบบหัวใจและหลอดเลือด ตัวแปรที่แสดงการท างานของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติและโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
ภาพถ่ายที่บ่งชี้การท างานและความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด กลไกและหลักการใช้ยารักษาโรค
ในระบบหัวใจและหลอดเลือด ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาวะของระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

The structures and development, alterations of the cardiovascular system from birth 
through the elderly, mechanism and regulation of function of the cardiovascular system, 
hemodynamic parameters, abnormalities of the cardiovascular system, laboratory and imaging 
investigations to indicate the function and abnormalities of the cardiovascular system, 
mechanism and principles of the drug therapy for the cardiovascular diseases, social and 
environmental factors affecting the cardiovascular health 
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 ๖๖ 

รมคร ๒๑๐     ระบบหายใจ               ๔ (๓-๒-๗) 
RAID 210      Respiratory System  
วิชาบังคับก่อน :   รมคร ๑๓๕ รมคร ๑๓๖ รมคร ๑๓๗ 
 องค์ประกอบ จุลกายวิภาค พัฒนาการ สรีรวิทยาของระบบหายใจ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ
สภาพ การติดเชื้อและเชื้อก่อโรค อาการและอาการแสดงของโรคในระบบหายใจ หลักการตรวจภาพรังสีวินิจฉัย 
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล หลักการดูแลรักษาเบื้องต้น การใช้ยา และการป้องกันโรคของ
ระบบหายใจที่พบบ่อย 
 Components, microanatomy, the development and physiology of the respiratory 
system; pathogenesis, pathophysiology, pathology, infections and pathogens, signs and 
symptoms of respiratory diseases; principles of diagnostic imaging, laboratory investigations and 
interpretations; basic care, pharmacology and the prevention of common respiratory diseases 
 
รมคร ๒๑๑     ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID 211      Renal and Urinary System  
วิชาบังคับก่อน :   รมคร ๑๓๕ รมคร ๑๓๖ รมคร ๑๓๗ 

จุลกายวิภาค พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ และการควบคุมการท างานของไตและระบบทางเดิน
ปัสสาวะ การเปลี่ยนแปลงของไตและระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่เกิดจนสูงอายุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 
พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของภาวะผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและการแปลผล กลไกและหลักการใช้ยารักษาโรคและภาวะผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค การรักษาและการป้องกันโรคระบบทางเดินปัสสาวะ 

Microanatomy, the evelopment, structure, function, and regulation of kidney and the 
urinary system; alterations of kidney and the urinary system from birth through the elderly; 
pathogenesis, pathophysiology and anatomical pathology; signs and symptoms of abnormal 
conditions of kidney and the urinary system; laboratory investigations and interpretations, 
mechanism and principles of drug therapy for abnormal conditions and urinary diseases, 
factors affecting pathogenesis, the treatment and prevention of urinary diseases  
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 ๖๗ 

 รมคร    ๒๑๒    ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) 
RAID    212    Gastrointestinal and Hepatobiliary System  
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๑๓๕ รมคร ๑๓๖ รมคร ๑๓๗ 
 โครงสร้างและพัฒนาการของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ลักษณะจุลกาย
วิภาค หลักการท างานและการควบคุมการท างานของอวัยวะในระบบ เชื้อประจ าถิ่นและเชื้อก่อโรค พยาธิ
ก าเนิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของภาวะผิดปกติของโรคในระบบทางเดิน
อาหารที่พบบ่อย แนวทางการตรวจวินิจฉัย ภาพถ่ายรังสี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลและการ
วินิจฉัยโรค หลักการรักษาเบื้องต้นและเภสัชวิทยาของยาที่ส าคัญที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี วิธีการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ 
  The structure and development of organs in the gastrointestinal and hepatobiliary 
systems, histology and physiology of the gastrointestinal organs, microbiota and pathogenic 
microbes, pathogenesis, pathophysiology, pathology, signs and symptoms of common 
gastrointestinal diseases, radiological imaging, laboratory testing, interpretation and diagnosis, 
basic principles of treatment and pharmacology of drugs used in gastrointestinal and 
hepatobiliary systems, risk factors for the development of gastrointestinal and hepatobiliary 
diseases, prevention and health promotion 
 
รมคร  ๓๐๘    ระบบประสาท ๑ ๔ (๓-๒-๗) 
RAID  308     Nervous System I  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕ รมคร ๒๐๗ 
  โครงสร้าง พัฒนาการ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ ความผิดปกติ ภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ทางห้องปฏิบัติการ และความส าคัญทางคลินิกของระบบประสาท  ได้แก่ เซลล์ประสาท จุดประสานประสาท 
เนื้อเยื่อประสาท การงอกใหม่ของเส้นประสาท สมองส่วนต่างๆ โพรงสมอง น้ าไขสันหลัง เยื่อหุ้มสมอง เส้น
เลือดที่มาเลี้ยงสมอง ก้านสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาทรับความรู้สึกทางกาย การมองเห็น การได้ยิน การ
ทรงตัว การรับรส การรับกลิ่น เส้นประสาทสมอง ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว เบซัลแกงเกลีย ซีรีเบลลัม 
ความผิดปกติของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและการรักษา ระบบประสาทอัตโนมัติ  ทาลามัส ไฮโปทาลามัส 
ระบบประสาทลิมบิก  และซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ 
 The structures, development, microanatomy, functions, abnormalities, imaging, 
laboratory study and clinical correlations of the nervous system including neuron, synapse, 
neural tissue, neuroregeneration, brain, ventricles, the cerebrospinal fluid, meninges, the 
cerebrovascular system, brainstem, the spinal cord, the somatosensory system, the visual 
system, the auditory system, the vestibular system, the gustatory system, the olfactory system, 
cranial nerves, the motor system, basal ganglia, cerebellum, motor disorders and treatment, 
the autonomic nervous system, thalamus, hypothalamus, the limbic system and cerebral 
cortex 
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 ๖๘ 

รมคร  ๓๐๙    ระบบประสาท ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID  309     Nervous System II  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕  
  พัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงชีวิต โรคทางจิตเวชและยาที่ใช้รักษา ยากระตุ้นระบบ
ประสาทส่วนกลาง พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีระของความผิดปกติทางระบบประสาท ยารักษาโรค
ลมชัก ยาระงับปวด สารเสพติดและการรักษา ยาสลบ ยาชาเฉพาะที่ ภาวะความจ าเสื่อมและยาที่ใช้  ยาที่ใช้
รักษาโรคของตาและหู 
  Human development and behaviour throughout the life cycle; psychiatric disorders and 
drugs used in the psychiatric disorder; CNS stimulants; the development and congenital 
anomaly of the nervous system; neuropathology; antiepileptic drugs; pain treatment; 
substance abuse and treatment; general anesthetics; local anesthetics; cognitive impairment 
and drugs for dementia; drugs for eye and ear disorders 
 
รมคร  ๓๑๐    ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID  310     Endocrine System  
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๑๓๕ รมคร ๒๐๕ 
 จุลกายวิภาค พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อตั้งแต่เกิดจนสูงอายุ หน้าที่และการ
ควบคุมการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา จุลพยาธิวิทยา อาการและอาการแสดง
ของโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ หลักการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผลเพ่ือวินิจฉัยโรค หลักการดูแล
รักษาเบื้องต้น หลักการป้องกันและการใช้ยาเพ่ือรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย ปัจจัยทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ 
 Microanatomy, development, alterations of the endocrine system from birth through 
the elderly, functions and regulations of the endocrine system; pathogenesis, pathophysiology, 
histopathology, signs and symptoms of the endocrine disorder; principles of the laboratory 
investigations and interpretations for diagnosis; basic care, principles of preventions and the 
pharmacotherapeutics of common endocrine disorders; social and environmental factors 
affecting the endocrine system 
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 ๖๙ 

รมคร  ๓๑๑    ระบบสืบพันธุ์ ๓ (๓-๐-๖) 
RAID  311     Reproductive System 
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕ รมคร ๒๐๗ 

การทบทวนมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการ หน้าที่และกลไกการควบคุมการท างานของระบบ
สืบพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ตั้งแต่เกิดจนสูงอายุ การตั้งครรภ์ การคลอด การให้นมบุตรและการ
คุมก าเนิด พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา จุลพยาธิวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคในระบบสืบพันธุ์ 
หลักการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล หลักการดูแลรักษาเบื้องต้น หลักการป้องกันและการ
ใช้ยาเพ่ือรักษาโรคทางระบบสืบพันธุ์ที่พบบ่อย การใช้ยาที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และ
ให้นมบุตร ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาวะของระบบสืบพันธุ์  

The gross anatomy review, microanatomy, development, function and regulation of the 
reproductive system; alterations of the reproductive system from birth through the elderly; 
pregnancy, labor, lactation; contraception; pathogenesis, pathophysiology, histopathology, signs 
and symptoms of reproductive diseases; principles of laboratory investigations and 
interpretation; basic care; principles of prevention and pharmacotherapy of common 
reproductive disorders, drugs affecting the reproductive system, drug use in pregnancy and 
lactation; social and environmental factors affecting the reproductive health 

 
รมคร  ๓๑๒   พันธุศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๖) 
RAID  312     Medical Genetics  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๑๓๕ รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕ 

การถ่ายทอดพันธุกรรมแบบเมนเดล และแบบไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล พันธุกรรมแบบเอนกพันธุ์ 
เซลล์พันธุศาสตร์ นิติพันธุศาสตร์ จีโนมมนุษย์ การวินิจฉัยทางอณูพันธุศาสตร์ ชีวเคมีพันธุศาสตร์ การตรวจ
กรองทารกแรกเกิด พันธุศาสตร์พัฒนาการ การตรวจก่อนคลอด และการให้ค าปรึกษาทางพันธุกรรม 

Mendelian and non- Mendelian inheritance, multifactorial inheritance, cytogenetics, 
forensic genetics; human genome organization, molecular genetics diagnosis, biochemical 
genetics; newborn screening, developmental genetics, prenatal diagnosis, population genetics, 
genetic counseling  
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 ๗๐ 

รมคร  ๓๑๓   ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) 
RAID  313    Musculoskeletal and Integumentary Systems  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕ รมคร ๒๐๗ 

 ทบทวนมหกายวิภาค ก าเนิดและพัฒนาการ จุลกายวิภาค หน้าที่และการควบคุมการท างานของระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ และระบบผิวหนัง พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคในระบบและรู
มาติสซั่ม การติดเชื้อและเชื้อก่อโรคที่พบบ่อย อาการและอาการแสดง ภาพถ่ายรังสี การตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษา และเภสัชวิทยาของยาที่ส าคัญที่ใช้ในระบบ 
และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค 
 Gross anatomy review, embryology, histology; functions and regulations of the 
musculo- skeletal and integument systems; pathogenesis, pathophysiology, pathology of the 
systems and rheumatism, infections and common pathogens, signs and symptoms, radiological       
imaging, laboratory investigations and interpretations; diagnosis, treatment, pharmacology of 
drugs used in the musculoskeletal and integument systems; preventions of disease 
complications 
 

รมคร  ๓๑๔    ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) 
RAID  314     Clinical Immunology and Microbiology  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕ รมคร ๒๐๖ รมคร ๒๐๗ รมคร ๒๐๘ รมคร ๒๐๙ รมคร ๒๑๐ 
                     รมคร ๒๑๑ รมคร ๒๑๒ 
 โรคติดเชื้อและเชื้อก่อโรคที่พบบ่อย การติดเชื้อแบบแพร่กระจายจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต ภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือด SIRS และ DIC ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคติดเชื้อฉวยโอกาส การติดเชื้อเอชไอวีและโรค
เอดส์ โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ โรคจากการก่อ
การร้ายทางชีวภาพ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ การเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพ่ือวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ขอบข่ายการออกฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ การใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อ 
ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะออโตอิมมูน การปลูกถ่ายอวัยวะและไขกระดูก การประยุกต์หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา 
การให้วัคซีน 
 Infectious diseases and common pathogens; systemic bacterial infections; systemic viral 
infections; systemic parasitic infections; sepsis, systemic inflammatory response syndrome 
( SIRS) , disseminated intravascular coagulation ( DIC) ; immunodeficiency; opportunistic 
infections; HIV infection and AIDS; healthcare associated infections and the infection control; 
emerging infectious diseases; bioterrorism; epidemiology of infectious diseases; specimen 
collections and transportations and laboratory diagnosis of infectious diseases; spectrum of 
antimicrobial agents; clinical use of antimicrobial agents; hypersensitivity; autoimmune 
diseases; solid organ and bone marrow transplantations; clinical application of immunology; 
vaccination 
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 ๗๑ 

รมคร ๓๐๕   โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 305    Clinical Nutrition and Clinical Toxicology  
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๒๐๔ รมคร ๒๐๕ รมคร ๒๐๘ รมคร ๒๐๙ รมคร ๒๑๐ รมคร ๒๑๑ รมคร ๒๑๒ 

เมแทบอลึซึมและหน้าที่ของสารอาหาร กลไกการควบคุมความอยากอาหารและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินภาวะโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน ภาวะขาดและเกินของ
วิตามินและแร่ธาตุ สัดส่วนอาหารแลกเปลี่ยน อาหารทางเลือกและอาหารเสริม พิษวิทยาคลินิกเบื้องต้น พิษ
จากสารเคมี สัตว์ และพืช โรคจากอันตรายทางกายภาพและการประกอบอาชีพ เภสัชวิทยาในผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาที่ส าคัญ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับยา สมุนไพรทางการแพทย์   

Metabolisms and functions of nutrients; appetite control and adipokines; nutritional 
assessment; malnutrition; overweight and obesity; vitamins and trace elements deficiency and 
toxicity; food exchange list; alternative diet and nutritional supplement; principles of clinical 
toxicology; chemical poisoning, animal venom/ toxin, plant poison; physical injury and 
occupational diseases; drug use in particular populations; common drug interactions, food drug 
interactions; herbal medicine 

 
รมพธ  ๓๐๕  เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย ๑ (๑-๐-๒) 
    ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์    
RAPA  305  Transfusion Medicine and Laboratory Medicine  
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๒๐๘ 

  การใช้งานทางคลินิกของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา หมู่โลหิต การบริจาคเลือด การ
เตรียมและการรักษาด้วยส่วนประกอบของเลือด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย การทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนให้เลือด ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด การทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ
จากผู้ป่วยและการเก็บรักษาเพ่ือส่งตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการชนิดข้างเตียงผู้ป่วย ปัจจัยรบกวนผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยและข้อควรระวังในการแปลผล 

   Clinical implication of laboratory hematology, human blood group, blood donation, 
blood component preparation and therapy regarding patient safety, pretransfusion testing, 
transfusion reaction, pretransplantation testing; principles of laboratory medicine, specimen 
collection and transportation, point-of- care testing, specimen transportation, common test 
interferences and pitfalls in the laboratory results interpretation 
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 ๗๒ 

รมวช  ๓๐๓  เวชศาสตร์ชุมชน ๑        ๕ (๓-๕-๘) 
RACM  303  Community medicine I  
วิชาบังคับก่อน :  รายวิชาชั้นปีที่ ๒  

แนวคิดสุขภาพ สุขภาพกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมสุขภาพ  บทบาทแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยและสังคม แนวคิดระบาดวิทยา 
การศึกษาทางระบาดวิทยาการวัดทางระบาดวิทยา  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ศักยภาพของชุมชนใน
การพ่ึงตนเองกับสุขภาพ ทักษะการเข้าชุมชนทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ  การท างานเป็นทีม 

Concept of health, health determinants, holistic approach in health, health seeking 
behavior, the desired health service system, health promotion; the role of physicians toward 
patients and society, concept of epidemiology, epidemiological study, the measurement of 
epidemiology; the descriptive analysis of data, community potentials for self– reliance in 
health, community skills, communication and interpersonal skills, teamwork  

 

๒. กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก                
รมคร ๒๐๒    พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
RAID 202     Clinical Foundations of Medicine I  
วิชาบังคับก่อน :    - 

อาการวิทยาพ้ืนฐาน การเชื่อมโยงทางคลินิก และการตรวจร่างกายพ้ืนฐานทางระบบประสาท ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  สังเกตการปฏิบัติงานทางคลินิกในสถานการณ์
จริง  บทน าการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วย  พ้ืนฐานการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว  บทน าจริยธรรมและ
จรรยาบรรณแพทย์ และการแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์  การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการก าหนด
เป้าหมายทางวิชาชีพ 

Basic symptomatology, clinical correlation and basic physical examination in neurology, 
the cardiovascular, respiratory, musculoskeletal systems; observations of clinical practices in real 
situations; an introduction to patient encounter; basic communications with the patients and 
the families; an introduction to medical professionalism and humanized medicine; learning, life, 
and career goals  
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 ๗๓ 

รมคร ๓๐๖    พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 306    Clinical Foundations of Medicine II  
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๒๐๒     

อาการวิทยาพ้ืนฐานทางระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ ฝึกปฏิบัติการสื่อสารกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว  บทน าเรื่องวิทยาการระบบสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย  บทน าเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและ
การแพทย์ทางเลือกที่น าไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกัน  จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ และการแพทย์ที่เน้นจิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์  การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการก าหนดเป้าหมายทางวิชาชีพ 

Basic symptomatology in the gastrointestinal and endocrine systems; practising  
communication with the patients and the families; an introduction to the health systems science 
and patient safety; an introduction to the rehabilitation and complementary medicine; medical 
professionalism and humanized medicine; learning, life and career goals 
 
รมคร ๔๐๙    พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) 
RAID 409     Clinical Foundations of Medicine III  
วิชาบังคับก่อน :   รมคร ๓๐๖        
 วิทยาการระบบสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย  ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่ยาก  
จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ และการแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
ทบทวนทักษะทางคลินิกกับอาจารย์แพทย์ทางคลินิก  การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการก าหนดเป้าหมายทาง
วิชาชีพ 
 The health systems science and patient safety; communication skills in difficult 
situations; medical professionalism and humanized medicine in various situations; reviewing 
clinical skills with clinical teachers; learning, living and career goals 
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 ๗๔ 

รมคร  ๔๑๐   เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID  410    Longitudinal Ambulartory Experience I 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
  ทักษะการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลายและพบบ่อย  ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมและดูแลอย่างต่อเนื่องในเวชปฏิบัติปฐมภูมิที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรค
ทั่วไปของโรงพยาบาล  ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ  ทักษะการให้
ความรู้และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ  ทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้ง
ปัจจัยอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ทักษะการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง  
ทักษะการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
 Approaching skills for various common health problems; clinical skills to collect data; an 
analysis of holistic health problems and a continuous primary care at the outpatient unit of the 
hospital; communication skills to build the doctor-patient relationship as well as the families; 
health education and counseling skills; analysis of the complexity of determinants of health 
like occupation; the families, environment, politics, economy and society; reflective learning 
skills; outpatient medical record skills 

 
รมคร  ๔๑๑   บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) 
RAID  411    Introduction to Clinical Clerkship  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 พยาธิสรีรวิทยาของอาการ อาการแสดงที่พบบ่อยและส าคัญตามระบบต่ าง ๆ  ทักษะการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย  การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรค การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และ
การถ่ายภาพรังสี  หลักการแก้ปัญหาทางคลินิก  การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจอื่น ๆ  การวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย 
 Pathophysiology of common symptoms, important signs and symptoms of various 
systems; skills in history taking, physical examination, communication with patients and 
relatives; constructing differential diagnosis, further laboratory and radiological investigations; 
the principles of solving clinical problems; interpretations of physical examinations and other 
tests; critical appraisals of data; medical records 
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 ๗๕ 

รมคร  ๔๑๒   เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  412    Adult Medicine I  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

โรค กลุ่มอาการ ภาวะผิดปกติ การตรวจพิเศษ และหัตถการพ้ืนฐาน ด้านหัวใจและหลอดเลือด เมตา
บอลิก และโลหิตวิทยา  การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยทางหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก 
และโลหิตวิทยา  ฝึกท าเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก และโลหิตวิทยา 
กับผู้ป่วยจริง  ฝึกทักษะการปฏิบัติและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางหัวใจและหลอด
เลือด เมตาบอลิกและต่อมไร้ท่อ และโลหิตวิทยา ตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์ 

Cardiovascular, metabolic and hematologic diseases, syndromes, abnormal conditions; 
special investigations and basic manual procedures; management planning for patients with 
common cardiovascular, metabolic and hematologic problems; clinical practices with real 
patients; basic skill laboratory practices and interpretations, as outlined in the Medical 
Competency Assessment Criteria for the National License and the medical professional ethics 

 
รมคร  ๔๑๓   เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  413    Adult Medicine II  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

โรคในระบบทางเดินอาหาร  โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ  การติดเชื้อและการอักเสบ  การซัก
ประวัติ  การตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การส่งตรวจทางรังสีวิทยา  การท าหัตถการใน
ระบบทางเดินอาหาร  การท าหัตถการในระบบทางเดินปัสสาวะ  

Diseases in the gastrointestinal system, diseases in the genitourinary system; 
infection and inflammation;  history taking; physical examination; laboratory investigations; 
radiologic investigations; clinical procedures in the GI system; clinical procedures in the GU 
system 

 
 
 
 
 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ๗๖ 

รมคร  ๔๑๔   กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  414    Basic Pedistrics  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓ 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่น  การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก  การป้องกัน
การเจ็บป่วย  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การท าหัตถการพ้ืนฐาน และรักษาโรคที่พบบ่อยในทารกถึงวัยรุ่น รวมถึงภาวะทาง
ศัลยกรรม  การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  ทักษะการติดต่อสื่อสาร  จริยธรรมการแพทย์   

The growth and development from neonates to adolescents; child health 
promotion; illness prevention; clinical problem solving skills including the diagnosis, the 
radiological diagnosis, basic laboratory tests, basic technical and procedural skills and solving 
certain common pediatric health problems including surgical conditions both physically and 
mentally; problem- oriented medical records; communication skills; ethics in the medical 
professionalism 

 
รมคร  ๔๑๕   การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  415    Basic Care in Women’s Health  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

 แนวคิด หลักการประเมินสุขภาพอนามัยสตรี  ทักษะการวินิจฉัยโรค  ภาวะ กลุ่มอาการทางนรีเวชและ
เต้านมที่พบบ่อยเป็นอันตรายรีบด่วนและมีความส าคัญในประเทศไทย  ปัจจัยกลไกการเกิดปัญหาและแนว
ทางแก้ไข  พยากรณ์โรค  แนวทางการดูแลรักษา  ปัจจัยที่ท าให้การดูแลรักษาไม่ส าเร็จ การวางแผนครอบครัว 
การก าหนดประชากรเป้าหมาย  วิธีการคุมก าเนิดชนิดต่าง ๆ  แผนงานขั้นตอนในการด าเนินงานโครงการ
วางแผนครอบครัว และปัญหาที่เกิด 
 Concept, principles of women’ s health evaluation; diagnostic skills of common, 
emergency and important gynecologic and breast diseases and conditions in Thailand;  
mechanism and solutions to the problems; prognosis; treatment guidelines; factors affecting 
treatment failures;  family planning; targeting population; contraceptive methods 
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 ๗๗ 

รมคร  ๔๑๖  การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  416    Mother and Baby Care  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

การส่งเสริม และการบริบาลสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวมของสตรีและปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ 
คลอด หลังคลอด  ทักษะการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  ภาวะปกติและภาวะผิดปกติที่พบบ่อย  
ทักษะการท าคลอดปกติ  หัตถการที่ไม่ซับซ้อน  การเจริญเติบโตพัฒนาการของทารกแรกเกิด  การสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันการเจ็บป่วย  กฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจ การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การท าหัตถการพ้ืนฐาน และการ
รักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อย  การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  ทักษะการติดต่อสื่อสาร  เจตคติ 
และจริยธรรมทางการแพทย ์  

Health and problems of women during the antenatal, intrapartum, postpartum periods; 
the holistic health care approach; skills in the diagnosis of pregnancy; labor, postpartum in 
normal risk pregnancy; skills in normal labor; uncomplicated manual skills; growth, the 
development of neonate; health promotion; illness prevention; medical laws; diagnosis, 
radiological diagnosis, basic laboratory tests, basic technical and procedural skills and solving 
basic common neonatal health problems; problem oriented medical record; communication 
skills and attitudes and medical professional ethics 
 
รมคร  ๔๑๗  การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  417    Child and Adolescent Care  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่น  การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก  การป้องกัน
การเจ็บป่วย  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การท าหัตถการพ้ืนฐาน และรักษาโรคที่พบบ่อยเพ่ิมเติม รวมถึงภาวะเร่งด่วนในทารก
ถึงวัยรุ่น  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  ทักษะการติดต่อสื่อสาร  
จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์   

The growth and development from neonates to adolescents; child health 
promotion; illness prevention; clinical problem solving skills including diagnosis, radiological 
diagnosis, basic laboratory tests, basic technical and procedural skills and solving additional 
common and/or urgent pediatric health problems both physically and mentally; rehabilitation; 
problem-oriented medical record; communication skills; ethics in the medical profession 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ๗๘ 

รมคร  ๔๑๘  การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  418    Care in Neurological Patients   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 อาการที่พบบ่อยทางระบบประสาท โรคที่พบบ่อยทางระบบประสาท  การซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งตรวจทางรังสีวิทยา การท าหัตถการในระบบประสาท  การให้การดูแล
รักษาโรคทางระบบประสาท 
 Common symptoms in the neurological system; common diseases in the neurological 
system; history taking, physical examination, laboratory investigations, radiologic investigations, 
clinical procedures in the neurological system; the management and care of common 
neurological problems 
 

รมคร  ๔๑๙  การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  419    Surgery and Perioperative care    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 การแนะน าศัลยกรรม ห้องผ่าตัด การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด  การดูแลแผลผ่าตัด  เทคนิคการ
ผ่าตัดพ้ืนฐาน  การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ  สรีรวิทยาประยุกต์ในศัลยศาสตร์  การขอความยินยอมและการบริหาร
ความเสี่ยง  ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา  ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ  แนะน าการให้ยาระงับความรู้สึก  การดูแล
ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก  การเฝ้าระวัง  การใส่ท่อคาหลอดลม  เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึก  หัตถการ
พ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยา  การให้สารน้ า  การให้เลือด  ภาวะแทรกซ้อนของการให้ยาระงับความรู้สึก  การดูแล
หลังให้ยาระงับความรู้สึก  การบ าบัดความปวดหลังผ่าตัด 
 An introduction to surgery, operative theater, pre-  and post-operative care; wound 
management; basic operative techniques; biopsy of soft tissue mass and debridement; applied 
physiology for surgery; informed consent and risk management; principles of surgical oncology; 
principles of organ transplantations; an introduction to anesthesia; preanesthesia care; 
monitoring; endotracheal intubation; anesthetic techniques; basic manual skills in 
anesthesiology; perioperative fluid therapy; perioperative blood transfusion; complications of 
anesthesia; postanesthesia care; postoperative pain management 
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 ๗๙ 

รมคร  ๔๒๐  การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก ๔ (๒-๔-๖) 
RAID  420    Care in Patients with Eye and ENT Problems    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 โรค กลุ่มอาการ ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน การตรวจพิเศษ และหัตถการพ้ืนฐานด้านจักษุ  โสต 
ศอ นาสิกวิทยา  การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยา  ฝึกท าหัตถการ
พ้ืนฐานด้านจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยาในหุ่นจ าลอง  ฝึกท าเวชปฏิบัติเบื้องต้นด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา กับ
ผู้ป่วยจริง ตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทาง
การแพทย ์
 Opthalmologic- otorhinolaryngologic diseases, syndromes, abnormal conditions and 
emergency conditions, special investigation and basic manual procedures; management 
planning for patients with common ophtalmologic- otorhinolaryngologic problems; basic 
opthalmologic-otorhinolaryngologic manual skills practice in manikins; clinical practices with real 
patients, as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for the National License 
and the medical professional ethics 
 
รมคร  ๔๒๑  การดูแลผู้สูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) 
RAID  421    Elderly Care    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา สติปัญญาและจิตใจในผู้สูงอายุ  โรค กลุ่มอาการและปัญหาสุขภาพที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ  การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย รวมถึงการวางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับ
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ  การตรวจคัดกรองสุขภาพ การปัองกันโรค และการส่งเสริม
สุขภาพในผู้สูงอายุ  ทักษะการสื่อสารที่ดีส าหรับผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว  ทักษะในการบันทึกเวชระเบียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 Physiologic, cognitive and psychological changes in the elderly; diseases, syndromes 
and common health problems in the elderly; history taking, physical examination, diagnosis and 
initial management care plan for the common elderly health problems in clinical practice;  
health screening, disease prevention and health promotion for the elderly;  good 
communication skills for the elderly and the families; correct and appropriate medical record 
skills   
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 ๘๐ 

รมคร  ๔๒๒   ปฏิบัติการวิจัย ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  422    Research Practice I 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การร่างข้อเสนอโครงการวิจัย การน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 
การท าวิจัย  การแก้ไขปัญหาขณะท าการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ 
 Meeting with research advisors; proposal writing; research proposal presentations; 
research practices; scientific-based problem solving 
 
รมคร  ๕๑๖  พื้นฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) 
RAID  516    Clinical Foundations of Medicine IV    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 ความลับของผู้ป่วยในการทางแพทย์  การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ  การปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหสาขาใน
ระบบบริการสุขภาพ  ทักษะการสื่อสารทางการแพทย์ในกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น  การปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเวชจริยศาสตร์ในสถานการณ์ท่ีพบบ่อย  ทบทวนทักษะทางคลินิกกับอาจารย์ทางคลินิก  ปรึกษาและวางแผนการ
เรียน การใช้ชีวิต และเป้าหมายทางวิชาชีพกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Privacy in health care; professionalism in the digital communication; interprofessional 
collaboration in the health service; clinical teaching as a senior medical student; advanced 
communication skills in medicine; medical professionalism and ethics in common situations; 
practicing clinical skills and receiving feedbacks with clinical teachers; life and carrier goal 
discussions and experience sharing with mentors 
 
รมคร  ๕๑๗  เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) 
RAID  517    Evidence-Based Medicine    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

 การตั้งค าถามทางคลินิก  การค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์  สถิติประยุกต์  การวิจารณ์การศึกษาด้านการ
วินิจฉัย การรักษา  ปัจจัยเสี่ยง  พยากรณ์โรค  การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบ  แนวทางเวชปฏิบัติ  สิทธิผู้ป่วย 
 Formulating clinical questions; searching evidences; applied biostatistics; critical 

appraisal of the diagnosis study; the therapeutic study; the risk/harm study; the prognosis study; 
the systematic review; clinical practice guidelines; the patient autonomy 
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 ๘๑ 

รมคร  ๕๑๘   เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
RAID  518    Longitudinal Ambulatory Experience II    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

 ทักษะการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลายและพบบ่อย  ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมและดูแลอย่างต่อเนื่องในเวชปฏิบัติปฐมภูมิที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรค
ทั่วไปของโรงพยาบาลและการเยี่ยมบ้าน  ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและ
ญาติ  ทักษะการให้ความรู้และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ  ทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อสุขภาพทั้งปัจจัยอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ทักษะการสะท้อนการ
เรียนรู้ของตนเอง  ทักษะการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 
 Approaching skill for various common health problems; clinical skills to collect data,  a 
holistic analysis of health problems and the continuous provision of primary care at the 
outpatient unit of the hospital and home visit; communication skills to build doctor-patient 
relationship as well as families; health education and counseling skills; an analysis of the 
complexity of determinants of health like occupations, families, environment, politics, economy 
and society; reflective learning skills; out-patient medical record skills 
 
รมคร  ๕๑๙  การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  519    Critical Care in Children and Adults  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 แนวคิดระบบบริการผู้ป่วยวิกฤต  หลักการรักษาเบื้องต้น การช่วยฟ้ืนชีวิต ในโรคหรือภาวะเจ็บป่วย
วิกฤตที่พบบ่อยในเด็กและผู้ใหญ่  การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต  การส่งต่อหรือเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยวิกฤต  ฝึกท าหัตถการพ้ืนฐานที่พบบ่อยในโรค/ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตในหุ่นจ าลองและในผู้ป่วยภายใต้การ
ควบคุมใกล้ชิด  ฝึกท าเวชปฏิบัติพ้ืนฐานในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยวิกฤตตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์ 
 Critical care service concept; initial management, life- saving procedures in common 
critical diseases or illnesses among children and adults; communication skills with the patients 
and relatives in critical situations; transferring critical patients; basic procedures required in critical 
situations by practising in manikins or in the patients under the close supervision; clinical 
practices with real patient as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for the 
National License and the medical professional ethics 
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 ๘๒ 

รมคร  ๕๒๐  การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  520   Emergency Care    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 แนวคิด ระบบบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา
เบื้องต้น การช่วยฟ้ืนชีวิตในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก  ผู้ใหญ่  การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย
และญาติในภาวะวิกฤต  การส่งต่อผู้ป่วย  ฝึกท าหัตถการพ้ืนฐานที่พบบ่อยในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินใน
หุ่นจ าลอง  ฝึกท าเวชปฏิบัติพ้ืนฐานในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและจริยธรรมทางการแพทย์ 
 Concept, systems of the emergency medical services; history taking, physical 
examination, differential diagnosis, initial management, life- saving procedures in common 
emergency diseases or illnesses among children and adults; basic emergency skill practices in 
manikins; clinical practices with real patients, as outlined in the Medical Competency Assessment 
Criteria for the National License and the medical professional ethics 

 
รมคร  ๕๒๑  การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  521   Care in Traumatic Patients    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

ทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับ การวินิจฉัยและกลไกการเกิด โรคหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อยในภาวะฉุกเฉิน
ทางศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์ที่เก่ียวเนื่องกับอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บหลายระบบ  หลักการวินิจฉัย  การ
ส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี  การดูแลรักษาการช่วยฟ้ืนชีวิตในผู้ป่วยอุบัติเหตุ  การดูแลรักษาเบื้องต้น   
ทราบข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด  การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต  การส่งต่อผู้ป่วย   
หัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ และออร์โธปิดิกส์ ข้อห้าม และข้อควรระวัง 

Clinical skills for the diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common injury in 
the trauma surgery and orthopedics including conditions in poly-traumatized patients; principles 
of diagnosis; investigations and interpretations of imaging modalities and clinical tests; knowing 
principles of basic and advance trauma lift support; initial management; an indication for 
surgery; counseling and communicating in critical conditions; the referral system management; 
basic skills caution and contraindications 
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 ๘๓ 

รมคร  ๕๒๒  การดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  522   Care in Musculoskeletal Problems    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

ทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับ อาการวิทยา การวินิจฉัยและรู้กลไกการเกิด โรคหรือกลุ่มอาการหรือภาวะที่
พบบ่อยทางกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ  ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์  การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน  
หลักการวินิจฉัย การแปลผลภาพรังสี  การแปลผลทางพยาธิวิทยา  ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม  การป้องกัน
โรค  การรักษาโดยการใช้ยาการผ่าตัดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ทราบข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด  การ
ให้ค าปรึกษาแนะน าการดูแลตนเองที่บ้าน  สามารถท าหัตถการพ้ืนฐานทางออร์โธปิดิกส์ ข้อห้าม และข้อควร
ระวัง  ความรับผิดชอบตนเอง ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในวิชาชีพแพทย ์

Clinical skills for the diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common diseases 
or syndromes or conditions in the musculoskeletal system; conditions in the orthopedic 
emergency; fracture and dislocation from injuries of bones and joints; principles of diagnosis; 
an interpretation of imaging modalities; histopathology and clinical tests; knowing holistic care, 
disease prevention, medical and surgical treatments; knowing indications for surgery and 
rehabilitation programs; counseling on self-care at home; skills in the orthopedics caution and 
contraindications; self-responsibility, integrity, and professional ethics 
 
รมคร  ๕๒๓  การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  523   Advanced mother and Baby Care    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 การบริบาลสุขภาพและปัญหาที่ซับซ้อนของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  การรักษาเบื้องต้น
และส่งต่อแก่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง   การวินิจฉัย
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด   ทักษะการท าหัตถการทางสูติศาสตร์  นอกเหนือจากการท าคลอด
ปกติการเฝ้าระวังทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง  การวินิจฉัยโรคท่ีพบบ่อยภาวะวิกฤตหรือภาวะทางศัลยกรรมของทารก
แรกเกิด  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  การตรวจวินิจฉัยทางรังสี  การท าหัตถการพ้ืนฐานที่จ าเป็น  การ
ดูแลรักษาเบื้องต้นและส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ  การบันทึกรายงานผู้ป่วย  ทักษะการติดต่อสื่อสาร เจตคติและ
จริยธรรมทางการแพทย์ 
 Complicated problems of women during the antenatal, intrapartum, postpartum periods; 
the holistic health care approach and the fundamental treatment in complicated diseases including 
the referral; basic laboratory test; basic ultrasonography; clinical problem solving skills in the 
antepartum, labor, postpartum; uncomplicated manual skills in obstetrics apart from the normal 
delivery; monitoring high risk neonates; clinical problem solving skills in sick neonates or surgical 
problems in sick neonates; diagnosis, basic laboratory test; radiological diagnosis; basic technical 
and procedural skills; stabilization and referral; problem-oriented medical records; communication 
skills, attitudes and medical professional ethics 
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 ๘๔ 

รมคร  ๕๒๔  การดูแลผู้ป่วยท่ีมีปัญหาและภาวะทางจิตเวชท่ีพบได้บ่อย ๒ (๑-๒-๓) 
RAID  524   Care in Common Psychiatric Problems    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

ปัญหาและภาวะทางจิตเวชศาสตร์ ทั้งที่เกิดจากโรคทางจิตเวชและเกิดจากปัญหาหรือโรคทางร่างกาย  
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจสภาพจิต 
การวินิจฉัยแยกโรค ปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป  การรักษาพยาบาลปัญหาฉุกเฉิน  
หลักการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว   การใช้ยาจิตเวชส าหรับแพทย์ทั่วไป  การให้ค าปรึกษาจิตบ าบัด
แบบประคับประคอง  การสร้างเสริมสุขภาพจิต  การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

Common psychiatric problems and conditions due to psychiatric disorders and organic 
mental disorders; skills in history taking, the mental status examination, differential diagnosis; 
common  psychiatric problems encountered in general practices;  the emergency treatment; 
principles of care for psychiatric patients and families;  psychiatric drug usage for general 
practitioners; psychiatric counseling; mental health promotions; the prevention of mental health 
problems   
 
รมคร  ๕๒๕  ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) 
RAID  525   Clinical Skills I    
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 ทักษะการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท าหัตถการทางคลินิกบาง
หัตถการที่ส าคัญในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  ทักษะการ
วินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ  ทักษะการสื่อสาร การให้ความรู้ และการให้ค าปรึกษา  การขอ
ความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติ  
            History taking, physical examination, clinical reasoning, problem solving and some 
certain procedural skills for various  health problems according to the Medical Competencies 
Assessment Criteria for the National License; monitoring and care for procedural complications; 
health education and counseling skills; informed consent from the patients and relatives  
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 ๘๕ 

รมวช  ๕๐๑  เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 
RACM  501   Community Medicine I   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน ระบบสุขภาพ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ วิทยาการระบาด  การ
สร้างเสริมสุขภาพ  เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  การวิจัยระบบสุขภาพ  การจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  บทบาทแพทย์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน  การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ  การรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการประเมิน  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน  แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว  แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน  
ปัญหาแนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 

Applying knowledge of community medicine; the health system; health determinants,  
epidemiology; health promotion; clinical economics and health economics; the health  system 
research; the health system management; the physician’ s role to patient, family, and community; 
an analysis of health problems; data gathering assessment; the diagnosis of health problems at the 
level of individuals, families, and communities; solution guidelines  for community health problems; 
clinical practice guidelines for patients, families; health promotion guidelines for patients, families, 
and communities; problems of the health system and the health service system and solution 
guidelines 
 
รมนว  ๕๐๑  นิติเวชศาสตร์   ๒ (๑-๒-๓) 
RAFO  501   Forensic Medicine   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

ความหมาย ความส าคัญของนิติเวชศาสตร์  การชันสูตรพลิกศพคดี  กฎหมายทางการแพทย์  บทบาท
ของแพทย์กับกระบวนการยุติธรรม  การเป็นพยานศาล  วัตถุพยานทางการแพทย์  การฝึกทักษะการตรวจ
ผู้ป่วยคดี  การบันทึกรายงาน 

Meaning and importance of forensic medicine; medico-legal autopsy; medical laws; the 
role of physicians and the jurisprudential process; medical testimony; biological and trace      
(non – biological) evidences; practising skills in examining criminal cases; medico – legal report 
writing 
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 ๘๖ 

รมวค  ๕๐๑  วิชาเลือกเฉพาะ  เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
RAFM  501   Selective Family Medicine   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นสุขภาพองค์รวมแบบเวชศาสตร์ครอบครัว   
ทักษะวิชาชีพแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์แบบองค์รวมและต่อเนื่อง  
ทักษะการเยี่ยมบ้านทางคลินิกร่วมกับทีมสหวิชาชีพ  ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวในประเด็นต่าง ๆ
ของสุขภาพครอบครัว  ทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตามบริบทเฉพาะรายบุคคลและครอบครัว  ทักษะการ
ประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการดูแลประเด็นสุขภาพที่หลากหลายในเวชศาสตร์ครอบครัว   ทักษะ
สะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง   

Clinical skills to collect data and analyze holistic health issues in the family practice; 
medical professional skills to provide humanistic, holistic and continual care for the patients 
and the families; multidisciplinary home care skills; communication skills with the patients and 
the families in family health issues; health promotion skills for the individuals and the families; 
an application of evidence- based medicine to  various health issues in the primary care; 
reflective learning skills 
 
รมกม  ๕๐๔  วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAPD  504   Selective Pediatrics   
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

โรคและกลุ่มอาการในเด็ก ภาวะผิดปกติ ภาวะซับซ้อน และภาวะฉุกเฉิน  การส่งตรวจพิเศษ  
หัตถการพ้ืนฐาน  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยหรือภาวะฉุกเฉินในเด็ก  การวางแผนดูแลรักษาโรคที่
พบบ่อยรวมถึงภาวะฉุกเฉิน  ฝึกท าเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง  การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก  
ทักษะการติดต่อสื่อสาร  จริยธรรมทางการแพทย์   

Pediatric diseases and syndromes; abnormal, complicated and emergency 
conditions; special investigations; basic procedural skills;  clinical problem solving skills 
including the diagnosis and managements planning of common pediatric health problems or 
emergency conditions; clinical practices with real pediatric patients; problem- oriented 
medical records; communication skills; ethics in the medical profession 
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 ๘๗ 

รมศศ  ๕๐๖  วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RASU  506   Selective Surgery  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

โรคทางศัลยศาสตร์ในระบบทางเดินอาหาร  ตับและทางเดินน้ าดี  หลอดเลือด  กลไกการเกิดโรค      
การวินิจฉัย  การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค  หลักการรักษาโรคทางศัลยกรรม  ข้อบ่งชี้การผ่าตัด  
ภาวะแทรกซ้อน  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา  การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดแบบองค์รวมทั้งด้าน
กาย จิต สังคม การฟ้ืนฟูสภาพ  การขอความยินยอมรับการรักษา  การให้ค าปรึกษา  การเลือกใช้การตรวจ
พิเศษและการแปลผล  การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอก  การดูแลแผลชนิดต่าง ๆ และทวาร
เทียม  การดูแลคนไข้แผลเพลิงไหม้ 

Diseases, syndromes, conditions of general surgery; gastrointestinal surgery; 
hepatobiliary surgery; vascular surgery; mechanism of diseases; diagnosis; disease progression 
and prognosis; principles of the surgical treatment; indications of various surgical procedures; 
complications; surgery- associated physiological changes; pre- and post- surgical holistic care 
including bio-psycho- social aspects, rehabilitation, consents and counseling;  special surgical 
investigations and interpretations; patient care in the ambulatory surgery; wound and ostomy 
care; burn patient care 

 
รมสต  ๕๐๖  วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 
RAOG  506   Selective Obstetrics and Gynecology  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

ปัญหาสุขภาพอนามัยสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีวัยหมดระดู  ทักษะการวินิจฉัยและบริบาล
การตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด โรคทางนรีเวช ในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน  การให้ค าปรึกษาและแนะน าแนว
ทางการปฎิบัติตัวที่เกี่ยวกับโรคที่เป็น  ทักษะหัตถการในด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  เทคโนโลยีก้าวหน้าในการ
ตรวจรักษาการตั้งครรภ์และโรคทางนรีเวชที่ซับซ้อน 

Health issues of reproductive, pregnant and menopause women; skills for diagnosis and 
management of complicated gynecologic diseases and the reproductive health, including the 
counseling plan of management; procedural skills in obstetrics and gynecology; advanced technology 
in the diagnosis and management of complicated obstetrics and gynecologic diseases 
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 ๘๘ 

รมอย  ๕๐๕  วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAMD  505   Selective Medicine  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่น่ารู้และทบทวนโรคหรือภาวะที่จ าเป็นต้องรู้ในอายุรศาสตร์  ช่วย
เสริมความม่ันใจนักศึกษาในการดูแลผู้ป่วยในภาวะซับซ้อนตลอดจนการเลือกใช้ยาและหัตถการที่จ าเป็นส าหรับ
แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป 

A comprehensive and interesting of medicine including an emphasis on the most essential 
knowledge; encouraging students to have more confidence in secondary and tertiary care of patients 
under the individual subspecialty supervision in the context of general practitioners 

 
รมอธ  ๕๐๓  วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส์ ๓ (๑-๔-๔) 
RAMD  503   Selective Orthopedics  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

 ทักษะทางคลินิกเชิงลึกเกี่ยวกับ การวินิจฉัยและรู้กลไกการเกิด โรค/กลุ่มอาการภาวะที่พบบ่อยทางออร์
โธปิดิกส์ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน  หลักการวินิจฉัย การแปลผลรังสี 
การแปลผลทางพยาธิวิทยา ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรค การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  ทราบข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้ค าปรึกษาแนะน าการดูแลตนเองที่บ้าน สามารถท า
หัตถการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ ข้อห้าม และข้อควรระวัง สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งผู้ร่วมงานได้อย่าง
เหมาะสม รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม  
 Advanced clinical skills for the diagnosis and  knowledge of pathogenesis of the common 
diseases or syndromes in orthopedics; conditions in orthopedic emergency; fractures and 
dislocations from injuries of bones and joints; principles of diagnosis; an interpretation of imaging 
modalities; histopathology and clinical tests; knowing holistic care disease prevention and the 
surgical treatment; knowing indications for surgery and rehabilitation programs; counseling on 
self- care at home; skills in orthopedics cautions and contraindications; appropriate 
communications with patients and relatives as well as colleagues; responsibilities, integrity, and 
ethics 
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 ๘๙ 

รมกม  ๖๐๕  เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAPD  605   Clinical Clerkship in Pediatrics  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

ทักษะในการท าเวชปฏิบัติทั่วไปในเด็กแบบองค์รวม ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภาในโรงพยาบาลเขตต่างจังหวัด 

Skills in general and holistic cares in pediatrics according to the Medical Competency 
Assessment Criteria for the National License in the setting of provincial hospitals 

 

รมศศ  ๖๐๙  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RASU  609   Clinical Clerkship in Surgery  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

ทักษะในการท าเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด 

Clinical practices and skills in surgery according to the Medical Competency Assessment 
Criteria for the National License in the setting of provincial hospitals 

 

รมสต  ๖๑๕  เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
RAOG  615   Clinical Clerkship in Obstetics and Gynecology 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

 แนวคิด ปัญหาสุขภาพอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีวัยหมดระดู  การวินิจฉัยและให้
การรักษาในกลุ่มโรคที่พบบ่อยและในกรณีเร่งด่วน  การให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการปฏิบัติตัวที่
เกี่ยวกับโรคที่เป็น  ปัจจัยที่ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ส าเร็จ  ทักษะการวินิจฉัยและบริบาลการตั้งครรภ์ การ
คลอด หลังคลอด  โรคทางนรีเวชที่พบบ่อย  ทักษะหัตถการทั้งในด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเบื้องต้น 
 Health issues of reproductive, pregnant and menopause women; skills for the diagnosis 
and treatment of common and emergency gynecologic diseases and the reproductive health, 
including the counseling plan of management; factors affecting the treatment failure; skills in 
the diagnosis and management of the pregnancy; labor, postpartum; common gynecologic 
diseases; basic procedural skills in obstetrics and gynecology 
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มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ๙๐ 

รมอย  ๖๐๙  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAMD  609   Clinical Clerkship in Medicine  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  
 ทักษะทางคลินิกการท าเวชปฏิบัติในอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมทบในต่างจังหวัด  การท างานเป็นทีมดูแลผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย 
แพทย์ประจ าบ้าน อาจารย์อายุรแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางสุขภาพ โดยจะได้ฝึกฝนทักษะในการดูแล
รักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และท่ีห้องฉุกเฉิน  
 Clinical practices and skills in internal medicine according to the Medical Council’ s 
requirements for the management of patients in the affiliated hospitals in rural areas; as a team 
work consisting of internal medical resident, attending staff, nurses, and other health care 
personnel to provide health care in the outpatient clinics, inpatients and emergency rooms 

 

รมอธ  ๖๐๒  เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ ๓ (๐-๖-๓) 
RAOR  602   Clinical Clerkship in Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  
 การวินิจฉัย ดูแลรักษาและท าหัตถการที่จ าเป็นส าหรับภาวะและโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์  บันทึกเวช
ระเบียนส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในภาวะที่เกินขีดความสามารถ  การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและชุมชนในการ
ป้องกัน  การดูแลรักษาตนเองจากภาวะความเจ็บป่วยทางออร์โธปิดิกส์  สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้ง
ผู้ร่วมงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบตนเอง ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
 The diagnosis, management, and procedural skills of common orthopedic problems 
and diseases; complete medical records, knowing limitations in the place of practices and skills; 
proper decisions for referral patients to specialties; the ability to counseling on self- care at 
home and contribute community education in orthopedics conditions and related diseases; 
appropriate communication with patients and relatives as well as colleagues; self-
responsibilities, integrity and ethics 
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 ๙๑ 

รมวช  ๖๑๕  เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 
RACM  615   Clinical Practice and Health Care Management in Community Settings 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

 ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในบทบาทของแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชน  ประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ทางคลินิก 
สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา วิจัยและการจัดการ  การท างานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในชุมชน  การระบุ
ปัญหาสุขภาพ  การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์สาเหตุ การสังเคราะห์และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
 Various experiences of physicians’  role at community hospitals; an application of 
prerequisite backgrounds such as clinical knowledge, sociology, epidemiology, research and 
management; working with local health care personnel and community members; identifing 
common health service problems, gathering evidences, analyzing root causes, synthesizing and 
making appropriate recommendations for the improvement of the health care service at the 
district level 

 
รมคร  ๖๑๖  ปฏิบัติการวิจัย ๒ ๔ (๐-๘-๔) 
RAMS  616   Research  Practice II 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

 การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  การท าวิจัย  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การแก้ไข
ปัญหาขณะท าการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์  การสื่อสารผลงานวิจัย 
 Meeting with research advisors; research practices; data gathering; data analysis; 
scientific-based problem solving; progression reports; research communications 

 
รมคร  ๖๑๗  ปฏิบัติการวิจัย ๓ ๔ (๐-๘-๔) 
RAID  617   Research  Practice III 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

 การศึกษาดูงานวิจัยในและต่างประเทศ  เครือข่ายการท าวิจัยนานาชาติ  ปัญหาวิจัยระดับนานาชาติ  
การสื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรม  ระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ  การสื่อสาร
ผลงานวิจัย 

  Research visits in the national and international research network; international- leveled 
research problems; cross- culture communication; the health service system related to research 
topics; research communications 
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 ๙๒ 

รมคร  ๖๑๘  การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  618   Chronic Disease  Management in Primary Care 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

 แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่เป็นปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลักของแพทย์ใช้ทุนหลัง
จบแพทยศาสตรบัณฑิต  ทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษา ติดตาม สร้างเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง
ต่อเนื่อง  ทักษะการประเมินสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการให้ความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม  ศึกษา
ตัวอย่าง  วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบการจัดการระบบในการดูแลโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  ทักษะการ
สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ  การบันทึกเวชระเบียน 
 Clinical practice guidelines for common chronic diseases in Thailand especially the 
important and common diseases or health conditions found in the community hospital practice 
which is the main practice setting for intern physicians after the medical graduation; clinical 
skills in the diagnosis, treatments, follow-ups, health promotions and rehabilitations for the 
patients with common chronic diseases in the primary care; continuous analytical skills on 
holistic health problems; assessment skills for family health of the patients with chronic 
diseases and appropriate management skills; case studies; an analysis and a presentation on 
the chronic care model in primary care; communication skilsl with patients and their families; 
medical record skills 

 
รมคร  ๖๑๙  มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  619   Oncology and Palliative Care 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  
 นิยามของการดูแลแบบประคับประคอง  การประเมินอาการในผู้ป่วยบริบาลบรรเทา  การจัดการ
อาการปวดในผู้ป่วยบริบาลบรรเทา  กลไกของความปวด  วิธีประเมินความปวด  ชนิดของความปวดที่พบทาง
คลินิกและหลักการรักษา  วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการบ าบัดความปวด  การดูแลอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะ
ท้าย การสื่อสารกับครอบครัวผู้ป่วยบริบาลบรรเทา  การดูแลผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต  การพูดคุยกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวเรื่องการวางแผนการดูแลล่วงหน้า  เวชจริยศาสตร์ในงานบริบาลบรรเทา  การประเมินและดูแลภาวะ
โศก เศร้ า จากการสูญ เสี ย   คว ามรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับมะ เ ร็ งที่ พบบ่ อย   กา รบอกพยากรณ์ โ รค                                                    
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคมะเร็งที่ควรรู้ ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็ง บทสนทนาเรื่องการแพทย์ทางเลือก 
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 ๙๓ 

 Definitions of palliative care; symptoms assessment in palliative care; definitions of pain; 
mechanism of pain; pain evaluation; categories of pain; principles of pain management; method 
of pain management; common symptom palliation; last hour symptoms, working with patients’ 
families; the end of life; advance care planning; medicolegal and ethics, grief and bereavement; 
fundamental knowledge about common cancers; common complications from treatments; 
emergency conditions in oncology; conversations about alternative medicine 
 
รมคร  ๖๒๐  ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  620   Clinical Skill  II  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  

 ทักษะทางคลินิกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ การช่วยชีวิตในทารก เด็ก และผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บ และภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์  หัตถการที่ส าคัญในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ข้อบ่งชี้และข้อห้ามใน
การท าหัตถการ  ทักษะการวินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ  การป้องกันความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติหัตถการ  ทักษะการสื่อสาร  การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา  การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติ  การ
สื่อสารในทีมการรักษา 
 Clinical skills in emergency situations including newborn resuscitation, pediatric 
advanced life support, adult advanced cardiovascular life support, advanced trauma life 
support and obstetric emergency; necessary procedures in emergency situations; indications 
and contraindications for procedures; monitoring and care for procedural complications; 
preventions of procedural errors; health education and counseling skills; informed consent; 
communication within the healthcare team 
 

รมคร  ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ              ๓ (๑-๔-๔) 
RAID  621   Integrated Emergency  Care 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  
 ระบบบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และทักษะในการวินิจฉัยแยกโรค การส่ง
ตรวจและการแปลผลทางรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการ  การดูแลรักษาเบื้องต้นในโรค การบาดเจ็บ และความ
เจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก  และผู้ใหญ่  อุบัติเหตุ  การบาดเจ็บหลายระบบ  การช่วยฟ้ืนชีวิต  ทักษะการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต  การติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  ความต่อเนื่องของการดูแลรักษา 
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
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 ๙๔ 

 The emergency medicine service system; history taking, physical examination, 
differential diagnosis skills, investigations and interpretatiosn of radiology and laboratory; the 
initial management of common diseases,  trauma, illnesses in children and adults; accidents, 
multiple trauma; cardiopulmonary resuscitation;  communication skills to the patients and the 
families in critical situations; continuum of care; the referral system 
 

๓.  กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก 

รมกม ๕๔๕ กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจ)      ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 545  Pediatrics (Cardiology)   
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคหัวใจรูมาติก โรคคาวาซากิ  ทักษะเบื้องต้นในการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือด  การแปลผลและวิเคราะห์ ภาพรังสีทรวงอก การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  การใช้ข้อมูลทางคลินิกในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดที่พบบ่อย โรคหัวใจรูมาติก และโรคคาวาซากิ  ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ได้อย่างเหมาะสม 

Understanding basic knowledge in the congenital heart disease, rheumatic heart disease 
and Kawasaki disease; basic skills in clinical approach and cardiovascular physical examination; 
interpreting chest radiography, electrocardiography, echocardiography; the application of 
clinical data to the management of the common congenital heart diseases, rheumatic heart 
disease and Kawasaki disease; indications for appropriate referral to cardiologists 
 

รมกม ๕๔๖ กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการ)  ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 546  Pediatrics (Nutrition)    
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 ทักษะการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก  การให้อาหารทารกและเด็กปกติ  การให้โภชนบ าบัด
แก่ผู้ป่วยเด็กท่ีเป็นโรคต่าง ๆ  วิธีการให้อาหารทางปาก ทางสายให้อาหาร และทางหลอดเลือดด า 

 Skills in assessing nutritional status in children; feeding normal infants and children; 
nutritional therapy for pediatric patients; enteral, tube feeding and parenteral nutrition  
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 ๙๕ 

รมกม ๕๔๗ กุมารเวชศาสตร์ (โลหิตวิทยา)             ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 547  Pediatrics (Hematology)    
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย  ปัญหา
เจ็บป่วยเฉียบพลัน ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน  ข้อบ่งชี้ในการส่งและการแปลผลการตรวจ
พ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ molecular genetics และการวินิจฉัยทารกในครรภ์
ก่อนคลอด  การเตรียมยาและการฉีดยาเองส าหรับการรักษาที่บ้าน  การฝึกเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กโรคเลือดทั้ง
ผู้ป่วยในและท่ีคลินิกโรคเลือด 

Clinical experiences in common pediatric hematologic diseases in Thailand; acute, 
chronic and emergency conditions; indications and interpretations of basic and special 
investigations; laboratory practices in molecular genetics and prenatal diagnosis; drug 
preparations and self- infusions for the home treatment; clinical practices with hematologic 
patients in both in-patient and out-patient settings 

 

รมกม ๕๔๘ กุมารเวชศาสตร์ (มะเร็งวิทยา)  ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 548  Pediatrics (Oncology)    
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 การฝึกประสบการณ์ในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย  
ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลัน ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน  หลักการการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ด
เลือดในเด็ก  ข้อบ่งชี้ในการส่งและการแปลผลการตรวจพ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ  การฝึกเวชปฏิบัติกับผู้ป่วย
เด็กโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและท่ีคลินิกโรคมะเร็ง 

Clinical experiences training in common pediatric oncologic diseases in Thailand; 
acute, chronic and emergency conditions; principles of the hematopoietic stem cell 
transplantation; indications and interpretations of basic and special investigations; clinical 
practices with oncologic patients in both in-patient and out-patient settings 
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 ๙๖ 

รมกม ๕๔๙ กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกิด)  ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 549  Pediatrics (Neonatology)  
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓ 

การฝึกประสบการณ์การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทั้งในระดับปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและ
ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง  ข้อบ่งชี้ ขั้นตอนวิธีการท า และภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดในหัตถการที่ท าบ่อยใน
ผู้ป่วยทารกแรกเกิด 

Clinical experiences and skills in the neonatal care in both acute and chronic conditions; 
indications, methods and complications of common procedures in neonates 
 

รมกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม   ๒ (๑-๒-๓) 
   ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)    
RAPD 550  Pediatrics (Combined Nephrology, Rheumatology, Endocrinologyand Metabolism)  
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   
 การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม และโรคต่อม
ไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่พบบ่อยในประเทศไทย  ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง  ข้อบ่งชี้ 
และการแปลผลการตรวจพิเศษ 
 Clinical experiences in common diseases of pediatric nephrology, rheumatology and 
endocrinology in Thailand; acute and chronic problems; indications and interpretations of 
special investigations 

 

รมกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคหัวใจ โรคระบบประสาท   ๒ (๑-๒-๓) 
    และเวชพันธุศาสตร์)    
RAPD 551  Pediatrics (Combined Cardiology, Neurology and Genetics)  
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัยดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรคระบบประสาท และโรคทาง
พันธุกรรมและเมตาบอลิกผิดปกติแต่ก าเนิด ที่พบบ่อยในประเทศไทย  ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหา
เจ็บป่วยเรื้อรัง  ข้อบ่งชี้ และการแปลผลการตรวจพิเศษ  ความสัมพันธ์ของโรคในระบบหัวใจ ระบบประสาท 
และพันธุศาสตร์  การประยุกต์ความรู้ในการให้ค าแนะน า 

Clinical experience training in the common pediatric heart disease, neurologic diseases and 
genetic disorders in Thailand; acute and chronic problems; an indication and interpretation of 
special investigation; the relationship of illness in the aspect of cardiology, neurology and genetics; 
the knowledge application to counseling   
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 ๙๗ 

รมกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาพัฒนาการเด็ก ทางเดินอาหาร  ๒ (๑-๒-๓)
   และเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น) 
RAPD 552  Pediatrics (Combine Child development, Gastroenterology,  
    Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)  
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในแผนกผู้ป่วยนอกเด็กที่มีปัญหาโรคที่พบบ่อยรวมทั้งโรคทางเดินอาหาร
และโรคตับในเด็กและปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย  ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
วินิจฉัย ประเมินพัฒนาการ และพฤติกรรมรวมถึงให้ค าปรึกษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก  ข้อบ่งชี้การส่องกล้อง
ทางเดินอาหารเบื้องต้น  การแนะน าผู้เลี้ยงดูในการดูแลสุขภาพเด็ก  การสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการเยี่ยม
และให้ค าแนะน าครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานพัฒนาเด็ก 

Principles of care for children with common problems including common gastrointestinal 
diseases and common developmental and behavioral problems in the outpatient setting; skills in 
history taking, physical examination, diagnosis, developmental and behavioral assessments and 
counseling of common diseases in children; indications for gastrointestinal endoscopy in children; 
child health recommendations; promoting child health by visiting and giving health 
recommendations to the families, communities, schools and day care centers 
 

รมกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ   ๒ (๑-๒-๓) 
   และโรคระบบหายใจ)       
RAPD 553  Pediatrics (Combined Allergy, Infectious Diseases and Respiratory Diseases) 
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อและโรคระบบหายใจ
ที่พบบ่อยในประเทศไทย  ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง  ข้อบ่งชี้ และการแปลผลการ
ตรวจพิเศษ 
 Clinical experiences training in common pediatric allergic, infectious and respiratory 
diseases in Thailand; acute and chronic problems; indications and interpretations of special 
investigation 
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 ๙๘ 

รมกม ๖๕๔ กุมารเวชศาสตร์ (โรคไต)   ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 654 Pediatrics (Nephrology)  
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะที่พบ
บ่อยในประเทศไทย  ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน ข้อบ่งชี้ในการส่ง
และการแปลผลการตรวจพ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ  การฝึกท าเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กโรคไตและระบบ
ทางเดินปัสสาวะทั้งผู้ป่วยในและท่ีคลินิกโรคไต 

Clinical experience training in common pediatric nephrology diseases in Thailand; acute 
and chronic problems; indications and interpretations of basic and special investigations; 
practicing with real patients in both in-patient and renal clinic setting 

 
รมกม ๖๕๕ กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก)  ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 655   Pediatrics (Developmental and Behavioral Pediatrics) 
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝึกประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย  ทักษะใน
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรม  การให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้
เลี้ยงดูในการดูแลปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม  

Clinical experience training for children with common developmental and behavioral 
problems; skills in history taking, physical examinations, diagnosis, developmental and 
behavioral assessments; counseling of common developmental and behavioral problems 
. 

รมกม ๖๕๖ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา)  ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 656 Pediatrics (Hematology and Oncology) 
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย  ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลัน ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน  หลักการการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก าเนิดเม็ดเลือดในเด็ก  ข้อบ่งชี้ในการส่งและการแปลผลการตรวจพ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ  การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ molecular genetics และการวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด  การเตรียมยาและการฉีด
ยาเองส าหรับการรักษาที่บ้าน  การฝึกท าเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและที่
คลินิกโรคมะเร็ง 
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 ๙๙ 

Clinical experience training in common pediatric hematologic and oncologic diseases 
in Thailand; acute, chronic and emergency conditions; principles of hematopoietic stem cell 
transplantation; an indication and interpretation of basic and special investigations; laboratory 
practices in molecular genetics and prenatal diagnosis; drug preparation and self- infusion for 
home treatment; clinical practices with hematologic patients in both in-patient and out-patient 
settings 
 

รมกม ๖๕๗ กุมารเวชศาสตร์ (โรคข้อ และรูมาติสซั่ม)  ๒ (๐-๔-๒)  
RAPD 657 Pediatrics (Rheumatology) 
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   
 การฝึกประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย  ปัญหา
เจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง  ข้อบ่งชี้ และภาวะแทรกซ้อน  การเรียนรู้การตรวจพิเศษทางด้านโรคข้อและรูมา
ติสซั่ม ได้แก่ การแปลผลน้ าในข้อ การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฎิบัติการพิเศษทางอิมมูโนวิทยา 
 Clinical experience training in common pediatric rheumatic diseases in Thailand; acute and 
chronic problems; indications and complications; learning specific investigations for rheumatic 
diseases including the arthrocentesis analysis and immunologic tests 

 

รมกม   ๖๕๘      กุมารเวชศาสตร์ (กุมารเวชบ าบัดวิกฤต)     ๒ (๐-๔-๒) 
RAPD 658   Pediatrics (Pediatric Critical Care Medicine) 
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓ 

ภาวะวิกฤตที่พบบ่อยในเด็ก  การประเมินและการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ  
การช่วยฟ้ืนชีวิตขั้นสูงในเด็ก  การดูแลทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็ก  การประเมินและรักษาภาวะช็อคในเด็ก  
เทคนิคและอุปกรณ์ให้ออกซิเจนพ้ืนฐาน พ้ืนฐานการช่วยหายใจ การใช้เครื่องช่ วยหายใจชนิด non-invasive 
การใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต  ทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

Common critical conditions in children; a systematic approach to a critically ill child; 
pediatric advanced life support; the airway management in children; the management of 
pediatric shock; basic oxygen delivery and techniques, respiratory support, non- invasive 
ventilator, mechanical ventilator in pediatric patients; pediatric transportation; communication 
skills in critical care settings 
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 ๑๐๐ 

รมกม ๖๕๙ กุมารเวชศาสตร์ (เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น)  ๒ (๑-๒-๓) 
RAPD 659   Pediatrics (Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine) 
วิชาบังคับก่อน :    รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓ 

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก  ทักษะในการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การให้ค าปรึกษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก การแนะน าแก่ผู้เลี้ยงดูในการดูแลสุขภาพเด็ก  
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการเยี่ยมและให้ค าแนะน าครอบครัว ชุมชน โรงเรียน 

Principles of care for children with common problems in outpatient clinics; skills in 
history taking, physical examination, diagnosis, counseling of common diseases in children; 
giving child health recommendations; promoting child health by visiting and giving health 
recommendations to the families, communities, schools 
 

รมจษ ๕๓๓ จักษุวิทยาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
RAOP 533    Clinical Ophthalmology 
วิชาบังคับก่อน :  รมคร ๔๒๐   
 การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา   โรคที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา  ฝึกปฏิบัติในการใช้ 
Slit Lamp Biomicroscope  ในการตรวจตาส าหรับแพทย์ทั่วไป 
  The diagnosis and management of common eye diseases and emergency practices of 
Slit Lamp Biomicroscope for general practitioners 

 

รมจษ ๖๕๑ ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
RAOP 651    Clinical Experience in Ophthalmology 
วิชาบังคับก่อน :    รมคร ๔๒๐ 

ประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทางจักษุวิทยา 
   Experiences in the management of ophthalmic patients;  continuous learning in  

ophthalmology 
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 ๑๐๑ 

รมนว ๕๓๑ ประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์   ๒ (๐-๔-๒) 
RAFO 531  Experience in Forensic Medicine 
วิชาบังคับก่อน : รมนว ๕๐๑ 

วิธีการและปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพคดี การตรวจผู้ป่วยคดี เขียนบันทึกรายงานการชันสูตรพลิกศพ    
ผู้ป่วยคดี ประยุกต์กฏหมายการแพทย์กับการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม การเก็บตรวจวัตถุพยาน การไปเป็นพยาน
ศาล  

Methods and practices of the criminal case autopsy; examining criminal cases, medico 
legal report writing; an application of medical laws to clinical practices; a collection of 
biological and trace (non-biological) evidence; medical testimony   
    
รมพธ  ๔๓๑ โลหิตวิทยา    ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA  431  Hematology 
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ 
  การวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาในงานประจ า การทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด การตรวจสอบ
โรคธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบวิธีพิเศษทางโลหิตวิทยา การตรวจด้านเคมีของเซลล์ 
  A hematology analysis in routine practices, blood clotting test, a laboratory 
thalassemia investigation, a special test in hematology, a chemical test on cells 

 
รมพธ ๔๓๒ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 432  Molecular Genetics 
วิชาบังคับก่อน :  รมพธ ๓๐๔ 
  สาธิตและปฏิบัติการสกัดสารพันธุกรรม การท าปฏิกิริยา polymerase chain reaction (PCR)      
การแยกขนาดของ DNA โดยวิธี electrophoresis การแปลผลและการประยุกต์ใช้ 
  Demonstrations and practices of genetic material extraction, PCR, electrophoresis of 
DNA, interpretation and application 
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 ๑๐๒ 

รมพธ ๔๓๓ เซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 433  Cytogenetics and Molecular Cytogenetics 
วิชาบังคับก่อน :  รมพธ ๓๐๔ 

  หลักการทางเซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การสาธิตและปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์
จากเลือดไขกระดูกและเซลล์น้ าคร่ า วิธีการเตรียมโครโมโซม วิธีการท าเทคนิค fluorescence in situ 
hybridization (FISH) และการอ่านผล 
  Principles of cytogenetics and molecular cytogenetics, demonstrating and practicing 
cell cultivation from bone marrow and amniotic cell, chromosome preparation, FISH technique 
and result reading 

 
รมพธ ๔๓๔ ชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรับไวรัสวิทยา   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 434  Bioinformatics for Virology 
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ 

  การสาธิตและปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลยีโนมของไวรัสจากฐานข้อมูลระหว่างประเทศ การน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล การท านายชนิดของยาที่สามารถต้าน
หรือยับยั้งการเพ่ิมจ านวนของไวรัส และการสร้างยาหรือวัคซีนจากข้อมูลยีโนม 
  The demonstrations and practices of the investigation of viral genome from the 
international database; an analysis of information with application programs on molecular 
epidemiology, the prediction of drug capable of resisting or ending viral replication and drug 
or vaccine production from genomic information 
 

รมพธ ๔๓๕ การวินิจฉัยไวรัสระดับโมเลกุล   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 435  Molecular Viral Diagnosis 
วิชาบังคับก่อน :  รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ 
  การสาธิตและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไวรัสจากสิ่งส่งตรวจประเภทต่าง ๆ โดยการใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล 
อาท ิPCR/RT-PCR, Real Time PCR, sequence based genotyping, in situ hybridization และ Cell Chip assay 
  The demonstrations and practices of diagnosing virus from specimen by using molecular 
biological techniques e. g.  PCR/RT-PCR, Real Time PCR, sequence based genotyping, in situ 
hybridization and Cell Chip assay 
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 ๑๐๓ 

รมพธ ๔๓๖ พยาธิโลหิตวิทยา   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 436  Hematopathology 
วิชาบังคับก่อน :  รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔  รมคร ๔๑๒ 
  การปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการในภาควิชาพยาธิวิทยา ขั้นตอน วิธีการเตรียมข้อมูลทางพยาธิวิทยากับ
ตัวอย่างส่งตรวจ การวิเคราะห์โรคทางโลหิตวิทยา การตรวจ การแปลผลของการตรวจเลือด ไขกระดูก        
ต่อมน้ าเหลือง ม้าม และเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอ่ืน ๆ 
  Practices in the department of pathology laboratory, steps, methods of pathological 
data preparation with specimen; hematological disease diagnosis, tests, an interpretation of 
blood, bone marrow, lymph node, spleen and other tissues or organs 

 
รมพธ ๕๓๑ เวชศาสตร์การบริการโลหิต   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 531  Transfusion Medicine 
วิชาบังคับก่อน :  รมพธ ๓๐๔ 
  การตรวจหมู่เลือดชนิดต่าง ๆ การทดสอบก่อนการให้เลือด การแก้ปัญหาในการให้เลือด การปั่นแยก
เลือด การใช้เลือดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การท า HLA typing และการแปลผล 
  Blood group identification, compatibility testing, solution to blood transfusion 
problems; blood centrifugation, the proper use of blood with the highest efficiency, HLA typing 
and interpretations 

 
รมพธ ๕๓๒ ศัลยพยาธิวิทยา   ๒ (๑-๒-๓) 
RAPA 532  Surgical Pathology 
วิชาบังคับก่อน :  รมพธ ๓๐๓ 
  กระบวนการในการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้ออวัยวะที่ได้รับจากการผ่าตัด ตั้งแต่รับสิ่ง     
ส่งตรวจจนถึงการรายงานผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว 
  A process in the pathological diagnosis of tissue or organ from surgical procedure, 
timeliness and accuracy from specimen collections to result reporting 
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 ๑๐๔ 

รมคร ๔๓๖ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๑   ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 436 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School I 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๑  รมคร ๔๑๒  รมคร ๔๑๓  รมคร ๔๑๔  รมคร ๔๑๕ 
 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว  ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ 
ในสถาบันทางการแพทย์ต่างประเทศ 
 Experiences in clinical clerkship in major departments ( medicine, obstetrics and 
gynecology, surgery, pediatrics and family medicine) ; learning new experiences at foreign 
medical schools 

 
รมคร ๔๓๗ เภสัชบ าบัด   ๒ (๒-๐-๔) 
RAID  437  Pharmacotherapeutics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
  การใช้ยารักษาโรคที่พบบ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร    
ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคติดเชื้อ และมะเร็ง การจัดการผลร้ายของยา 
 Pharmacotherapy of common diseases in the cardiovascular system, the respiratory 
system, the gastrointestinal system, the neurological system, the endocrine system, the 
musculoskeletal system, infectious diseases, cancer, the management of adverse drug 
reactions 

 
รมคร ๔๓๘ บูรณาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิก    ๒ (๒-๐-๔) 
RAID  438   Integration of Basic and Clinical Sciences 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน       
ในทางคลินิกของโรคที่พบบ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและ
ตับ ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง 
หลักการส าคัญทางเวชพันธุศาสตร์และการให้ค าปรึกษาทางพันธุกรรม 
 Mechanism of diseases, pathophysiology and clinical applications of basic medical 
sciences in common cardiovascular disorders, respiratory disorders, gastrointestinal and 
hepatobiliary disorders, renal disorders, endocrine disorders, neurological disorders, 
immunological disorders, infectious diseases and cancer; principles of medical genetics and 
genetic counseling 
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 ๑๐๕ 

รมคร ๔๓๙ ประสบการณ์วิจัย ๑  ๒ (๐-๔-๒) 
RAID  439   Research Experience I 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

  การทบทวนวรรณกรรม การเลือกอ่านผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับค าถามงานวิจัย การอ่าน
บทความทางวิชาการ  การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การท าวิจัย การแก้ไขปัญหาขณะท าการวิจัยโดยใช้
ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ 
  Literature reviews, research question- related paper reading; scientific reading 
comprehension; meetings with  advisors, research practices,  scientific-based problem solving 

 
รมคร ๔๔๐ ประสบการณ์วิจัย ๒   ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 440    Research Experience II 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

  การทบทวนวรรณกรรม การอ่านบทความทางวิชาการ  การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การท าวิจัย     
การรวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหาขณะท าการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสารผลงานวิจัย 
  Literature reviews, scientific reading comprehension; meetings with advisors; research 
practices, data gathering, scientific-based problem solving, progression reports 
 

รมคร ๕๓๓ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๒   ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 533 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School II 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกพ้ืนฐานในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาวิชารอง ได้แก่ จิตเวชศาสตร์ 
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา รังสีวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ออร์โธปิดิกส์ 
เวชศาสตร์ชุมชน และได้ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ในสถาบันทางการแพทย์ต่างประเทศ 
 Experiences in clinical clerkship in major departments ( medicine, obstetrics and 
gynecology, surgery, pediatrics and family medicine)  and minor departments ( psychiatry, 
physical medicine and rehabilitation, emergency medicine, otorhinolaryngology, 
ophthalmology, radiology, clinical pathology, orthopedics, community medicine); learning new 
experiences at foreign medical schools 
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 ๑๐๖ 

รมคร ๕๓๔ การวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัยทางคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 
RAID 534 Advanced Data Analysis in Clinical Research 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 โมเดลทางสถิติขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยทางคลินิก การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 
สารสนเทศด้านงานวิจัยทางคลินิก การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานวิจัยทางคลินิก  การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
และการเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูลทางคลินิก 
 Advanced statistical models for clinical research, systematic review and meta-analysis, 
informatics in clinical research, the big data analysis in clinical research; an application of 
artificial intelligence and machine learning with clinical data 

 
รมคร ๕๓๕ ประสบการณ์วิจัย ๓  ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 535 Research Experience III 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
  การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การท าวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขปัญหาขณะท าการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร
ผลงานวิจัย การเตรียมบทคัดย่อ 
  The comprehensive literature review; a meeting with advisors, research practice, data 
gathering, data analysis, scientific- based problem solving, progression reports, abstract 
preparations 
 

รมคร ๖๓๐ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๓   ๔ (๐-๘-๔) 
RAID 630 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School III 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  
 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกในสาขาเฉพาะทางต่าง  ๆ เพ่ือเรียนรู้ในเชิงลึกและได้
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ในสถาบันทางการแพทย์ต่างประเทศ 
 Creating experiences in the subspecialty clinical clerkship, learning new experiences at 
foreign medical schools 
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 ๑๐๗ 

รมวช ๔๓๑ สารสนเทศสุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 
RACM 431   Health Informatics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
  ภาพรวมของสาขาวิชาเวชสารสนเทศและสารสนเทศสุขภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและ
แนวโน้มด้านสุขภาพดิจิทัล  ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพส าหรับความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการรักษาพยาบาล  การพัฒนาซอฟต์แวร์และ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานพยาบาล บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศสุขภาพใน
ฐานะนักวิชาการและผู้บริหาร ขอบเขตและโอกาสทางวิชาชีพในสาขาสารสนเทศสุขภาพ 
  An overview of the field of biomedical and health informatics; health information 
technology and digital health trends; the hospital information systems and electronic health 
records, health information technology for patient safety and quality of care; the software 
development and information technology management in healthcare organizations, roles of 
health informatics professionals in academic and executive capacities, scope and career 
opportunities in health informatics 
 

รมวฟ ๕๓๔ ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๒ (๐-๔-๒) 
RARM 534    Clinical Experience in Rehabilitation 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
  ทักษะทางคลินิกในการประเมินและการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  การติดตาม
ดูขั้นตอนการรักษาทางด้านกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด การฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้น สาธิต และแนะน าผู้ป่วย 
และ/หรือญาติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
  Clinical skills regarding rehabilitation medicine in the musculoskeletal system, an 
observation of involved physical therapy and occupational therapy sessions, practical sessions 
on basic skills, demonstrations and advice in patients/relatives in the rehabilitation 
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 ๑๐๘ 

รมวฟ ๕๓๕ เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท  ๒ (๐-๔-๒) 
RARM 535    Rehabilitation in Neurological Disorders 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
   ทักษะทางคลินิกในการประเมินและการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท 
การติดตามดูขั้นตอนการรักษาทางด้านกายภาพบ าบัดและกิจกรรมบ าบัด การฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นทางเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู 
  Clinical skills regarding rehabilitation medicine in neurological problems, observations 
of involved physical therapy and occupational therapy sessions, practical sessions on basic 
skills 

 
รมวค ๔๓๓ ประสบการณ์ทางคลินิกในการรักษาโรคทั่วไป   ๒ (๐-๔-๒) 
RAFM 433 Clinical Experience in General Practice 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจเพ่ิมเติมด้วยเครื่องมือพ้ืนฐานและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมในการตรวจที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ทักษะวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นที่เวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะการบันทึกเวชระเบียน ทักษะการ
สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างทางความเชื่อด้านสุขภาพและวัฒนธรรมของผู้ป่วย 
ทักษะการให้ค าแนะน าสุขภาพเบื้องต้น ทักษะการประยุกต์ใช้ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในเวชปฏิบัติทั่วไป       
และทักษะการสะท้อนคิดและทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง   
 Clinical skills in history taking, physical examination, the proper investigation at the 
outpatient unit of the general practice; analytic skills on health problems and basic clinical 
diagnosis at primary care; medical record skills, proper communication skills with patients 
concerning the differences in the health belief and culture of patients, basic health education 
skills; an application of evidence-based medicine to the general practice and reflective learning 
skills 
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 ๑๐๙ 

รมวค  ๕๓๓ ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชปฏิบัติครอบครัว   ๒ (๐-๔-๒) 
RAFM  533 Clinical Experience in Family Practice 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเพ่ิมเติมที่จ าเป็น และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
องค์รวมแบบเวชศาสตร์ครอบครัว ทักษะวิชาชีพแพทย์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมแก่บุคคลและครอบครัว 
ทักษะการสื่อสารในประเด็นของสุขภาพครอบครัว ทักษะการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล ทั กษะการ
ประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการดูแลประเด็นสุขภาพที่หลากหลายในเวชศาสตร์ครอบครัว ทักษะการ
บันทึกเวชระเบียน และ ทักษะสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง   
 Clinical skills in history taking, physical examinations, necessary investigations and an 
analysis of holistic health problems in family practices; medical professional skills to provide 
holistic care for the patients and the families; communication skills in family health issues, 
health promotion skills for individuals; an application of evidence-based medicine for a variety 
of health issues in family practices, medical record skills and reflective learning skills 

 
รมวค  ๕๓๔ ประสบการณ์พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   ๒ (๐-๔-๒) 
RAFM 534 Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 การศึกษาดูงานและฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ทักษะการประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการท างาน อธิบาย
หลักการควบคุมความเสี่ยงสุขภาพ การประเมินความพร้อมในการท างาน การกลับเข้าไปท างาน ระบบให้ความ
ช่วยเหลือดูแลหลังจากเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และทักษะสะท้อนการเรียนรู้
ของตนเอง   
 Worksite visit and basic practical skills on occupational and environmental medicine; 
work-related diseases and environmental-related diseases; health risk assessment and hazard 
identification skills on working conditions; an explanation of principles of health hazard control; 
an evaluation of the fitness for work, returning to work and the work compensation system for 
disabled workers and reflective learning skills    
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 ๑๑๐ 

รมศศ  ๔๓๕ ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่งท่ัวไป   ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 435 Clinical Experience in General Plastic Surgery 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ 
 ทักษะในการดูแลและแก้ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างทั่วไป การดูแลแผล       
การดูแลรักษาผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวก การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณใบหน้า การท าหัตถการที่พบบ่อย 
 Clinical skills in the general plastic and reconstructive surgery; burn care, facial injury, 
management and common procedural skills 
 

รมศศ ๕๓๓ ปัญหาทางคลินิกพื้นฐานในโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ   ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 533 Basic Clinical Problems related to Onco-Urology 
วิชาบังคับก่อน : รมคร  ๔๑๓ 
 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งตรวจทาง   
รังสีวิทยา การรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ 
 Clinical skills in history taking, physical examination, laboratory investigations, radiologic 
investigations, the management of common urological malignancy 

 
รมศศ ๕๓๔ บทน าโรคเต้านม   ๒ (๐-๔-๒) 
RASU  534 Introduction to Breast Diseases 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๕ 
 ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคเต้านมที่พบบ่อย โดยเฉพาะโรคที่ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด      
รวมไปถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของการวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และแนะน าการรักษาด้วยวิธี
ผ่าตัด และการรักษาร่วมอื่น ๆ ในปัจจุบัน 
 Clinical features and diagnosis of common breast diseases especially those requiring 
the surgical treatment, including the elements of diagnosis and screening of breast cancer and 
an introduction to modern surgical and the adjuvant treatment of breast cancer 
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 ๑๑๑ 

รมศศ ๕๓๕ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑  ๒ (๐-๔-๒) 
RASU  535 Clinical Experience in Vascular and Transplantation I 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

  ทักษะการวินิจฉัย ลักษณะการด าเนินโรค การรักษาเบื้องต้น ในผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายและ
ผู้ป่วยหลอดเลือดด า  การปลูกถ่ายอวัยวะ การปลูกถ่ายตับและไต ข้อบ่งชี้และขั้นตอนการปลูกถ่ายอวัยวะ การ
วินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนในเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 
  Diagnostic skills, natural history of diseases, initial management in the patients with 
peripheral arterial diseases and venous diseases; solid organ transplantations, liver and kidney 
transplantations, indications and procedures for transplantations, the early detection of 
complications in transplanted patients 
 
รมศศ ๖๓๕ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๒  ๒ (๐-๔-๒) 
RASU  635 Clinical Experience in Vascular and Transplantation II 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 
   ทักษะการวินิจฉัย การรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางหลอดเลือด การ

ช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นพ้ืนฐานในผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด  ทักษะการวินิจฉัย การรักษาผู้ป่วย
ปลูกถ่ายอวัยวะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นได้ มีการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  ภาพรวมการปลูกถ่ายอวัยวะ 
   Diagnostic skills, the  initial management in the patients with  emergency vascular 

disease and chronic vascular disease, the basic management of complications  in the patients 
with vascular diseases; diagnostic skills and management of complications in the patients with 
organ transplantations, proper referral; an overview of solid organ transplantation 
 
รมศศ ๖๕๑ การแก้ไขปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป          ๒(๐-๔-๒) 
RASU  651 Urological Problem Solving for General Physician 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓   
  ทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษา และแก้ปัญหาที่พบบ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะส าหรับ   
แพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไป 
  Clinical skills in the diagnosis, treatment, and solution to common urological problems 
for general physicians 
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 ๑๑๒ 

รมศศ ๖๕๒ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ (ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี)           ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 652 Clinical Experience in Hepato-pancreato-biliary Surgery 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

 การวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตับตับอ่อนและทางเดินน้ าดีพบบ่อยในประเทศไทย ที่มีปัญหา
เจ็บป่วยเฉียบพลัน รู้ข้อบ่งชี้ ขั้นตอน วิธีการรักษาทั้งเบื้องต้น และการรรักษาทางศัลยศาสตร์ ภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิดของโรค และการรักษา โดยการฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และการสังเกตการณ์ในห้องผ่าตัด 
  The diagnosis and caring common in the hepato-pancreato-biliary disease in Thailand; 
acute problems, indications, methods and surgical treatments, possible complications of 
diseases and treatments by practicing and observations at the OPD and operating rooms 

 
รมศศ ๖๕๓ บทน าโรคมะเร็งเต้านมและโรคต่อมไร้ท่อ           ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 653 Introduction to Breast Cancer and Endocrine Diseases 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๕ 

 แนะน าเพ่ิมเติมเรื่องการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะวิธีผ่าตัดแบบต่าง  ๆ ในปัจจุบัน 
และแนะน าลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการผ่าตัดโรคของต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ และโรคของ
ต่อมหมวกไต 
  A further introduction to the diagnosis and treatment of breast cancer, especially the 
different types of the surgical treatment currently available and an introduction to the clinical 
features, diagnosis and the surgical treatment of diseases of the thyroid, parathyroid and 
adrenal glands 

 
รมศศ ๖๕๔ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และแม็กซิโลเฟเชียล             ๒ (๐-๔-๒) 
RASU 654 Essentials in Plastic and Maxillofacial Injury 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

 ทักษะในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลที่จ าเป็น ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป รวมถึงหัตถการและการผ่าตัดเล็กที่ควรจะท าได้ รวมถึง ทักษะความรู้ พ้ืนฐานในแขนงย่อยของ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
 Essential clinical skills in plastic and maxillofacial surgery for general practitioners, 
surgical skills in minor procedures and basic knowledge in more specific fields such as the 
craniofacial surgery or microsurgery 
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 ๑๑๓ 

รมสน ๕๓๒ โสต ศอ นาสิกวิทยา  ๒ (๐-๔-๒) 
RAOT 532    Otorhinolaryngology 
วิชาบังคับก่อน :   รมคร ๔๒๐ 
  ฝึกทักษะทางคลินิกในการท าเวชปฏิบัติ เกี่ยวกับโรค กลุ่มอาการ ภาวะที่พบบ่อย และภาวะฉุกเฉินทาง
โสต ศอ นาสิกวิทยา  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
  Clinical practice skills of common and emergency otolaryngological diseases, syndrome 
and condition outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for the National 
License 

 
รมอย ๔๓๓ โภชนศาสตร์คลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 433    Clinical Nutrition  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
  การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ความต้องการสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน กระบวนการ
ดูแลทางโภชนาการ วิตามินและแร่ธาตุ 
  Nutritional screening and assessment, nutritional requirement, food exchange, nutrition 
care process, vitamins, minerals and trace elements 

 
รมอย ๔๓๔ โลหิตวิทยาคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 434    Clinical Hematology 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  

  ปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิตวิทยา โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยา การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและหัตถการพ้ืนฐานทางโลหิตวิทยา การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิต
วิทยา ฝึกท าเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางโลหิตวิทยากับผู้ป่วยจริง ฝึกทักษะการปฏิบัติและการแปลผล
ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับภาวะผิดปกติโลหิตวิทยา ตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์ 
 Common hematologic problems, hematologic diseases/ syndromes/ abnormal 
conditions, laboratory hematology and basic manual procedures; management planning for 
patients with hematologic problems, clinical practices with real patients; basic skills laboratory 
practices and interpretations, as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for 
the National License and the medical professional ethics 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 ๑๑๔ 

รมอย ๕๕๒ มะเร็งวิทยาคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 552    Clinical Oncology 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

 มะเร็งวิทยาคลีนิกพ้ืนฐาน พยาธิก าเนิดของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย และผลแทรกซ้อน
จากมะเร็ง กระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งสหสาขารวมถึงการรักษาประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม   
 Basic clinical oncology, pathogenesis of cancer, common cancer in Thailand, 
complications of cancer; principles of cancer management including the palliative treatment, 
multidisciplinary care in cancer, holistic care 

 
รมอย ๕๕๓ ตจวิทยา  ๒ (๐-๔-๒) 
RAMD 553    Dermatology 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

 การฝึกทักษะทางคลินิกในแผนกผู้ป่วยนอกหน่วยโรคผิวหนัง  และผู้ป่วยในที่ ได้รับการปรึกษาจาก
ภาควิชาต่าง ๆ ครอบคลุมทักษะการตรวจร่างกาย  วินิจฉัยโรค  เลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล 
 Practicing clinical skills in both outpatient and inpatient dermatology settings including 
physical examination, diagnosis, diagnostic testing and an analysis of common skin diseases 
 

รมอย ๕๕๔ ประสาทวิทยา  ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 554 Clinical Neurology 
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๒  รมคร ๔๑๓  รมคร ๔๑๘  รมคร ๔๒๑ 

 ทักษะด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการให้เหตุผลทางคลินิกที่เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท การดูแล
ผู้ป่วยทางระบบประสาทวิทยาที่พบบ่อย เช่น ปวดศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน ความผิดปกติ
เส้นประสาทส่วนปลายหลายเส้น (polyneuropathy) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง myasthenia gravis โรคการกดทับ
เส้นประสาทบริเวณข้อมือ และโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s palsy) เป็นต้น  หลักการวิเคราะห์ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
แนวคิดการเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษาที่เหมาะสมส าหรับแพทย์ทั่วไป   
 Clinical skills in neurology including history talking, neurological examination and 
clinical reasoning, common neurological problems such as headache, cerebrovascular disease, 
epilepsy, Parkinson’s disease, polyneuropathy, myasthenia gravis, the carpal tunnel syndrome, 
Bell’ s palsy, etc; approaching skills in neurologic patients, the proper investigation and 
management for general physicians 
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 ๑๑๕ 

รมอย ๖๕๔ พิษวิทยาคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 
RAMD 654     Clinical Toxicology 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕  
  พิษวิทยาคลินิก การบาดเจ็บจากพิษ ยาเกินขนาด อาการไม่พึงประสงค์จากยา อันตรกิริยาระหว่างยา      
สารเสพติด โลหะหนัก การสัมผัสสารปราบศัตรูพืช การสัมผัสสารเคมี พิษจากธรรมชาติ พิษจากการสัมผัสสัตว์
พิษ 
  Clinical toxicology, poisoning, drug overdose, adverse drug reaction, drug interaction, 
substance abuse, heavy metal, pesticide exposure, chemical exposure, natural toxin, 
envenomation 

 

รมอธ ๔๓๑ ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป  ๒ (๑-๒-๓) 
RAOR 431    General Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓  
  ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์เบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระดูกหักและ
ข้อเคลื่อน การแปลผลภาพรังสี และการท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ขั้นพ้ืนฐาน  ความรับผิดชอบตนเอง  
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
  Basic history taking physical examination in orthopedics; basic knowledge of fractures 
and dislocations; imaging interpretations and basic orthopedics skills; self- responsibility, 
integrity and ethics 
 

รมอธ ๕๓๖ ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง  ๒ (๐-๔-๒) 
RAOR 536    Spine Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  

  ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง    ทักษะการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ทางกระดูกสันหลังเบื้องต้น และการท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์บริเวณกระดูกสันหลังขั้นพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
  Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and joints’ abnormalities in the 
spine surgery, history taking basic physical examination, imaging interpretation, the diagnosis 
and management for orthopedic spine patients, including basic skills for orthopedics spine 
surgery with the professional standard; self-responsibility, integrity and ethics 
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 ๑๑๖ 

รมอธ ๕๓๗ ออร์โธปิดิกส์การบาดเจ็บจากกีฬา  ๒ (๐-๔-๒) 
RAOR 537    Sport Injury Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
  ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการเล่นกีฬา การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อ 
รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและข้อที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากกีฬา ทักษะการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัย การดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการ
บาดเจ็บจากกีฬาเบื้องต้น รวมทั้งการท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากกีฬาขั้น
พ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
  Knowledge of sport injuries such as muscle injury, ligamentous injuries and joint injuries 
as well as bones and joints’  abnormalities in sports injury; history taking, basic physical 
examination in sports injury orthopedics, imaging interpretations; the diagnosis and 
management for sports injury patients, including basic skills for sports injuries with professional 
standard; self-responsibility, integrity and ethics 

 
รมอธ ๕๓๘ ออร์โธปิดิกส์สาขาอุบัติเหตุ  ๒ (๐-๔-๒) 
RAOR 538    Trauma Orthopedics  
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
  ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและข้อวิทยาอุบัติเหตุ ทักษะ
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วย          
ออร์โธปิดิกส์ทางวิทยาอุบัติเหตุเบื้องต้น รวมทั้งการท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ทางวิทยาอุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
  Knowledge of fractures and dislocations as well as bones and joints’  abnormalities in 
traumatology; history taking, basic physical examination in traumatology orthopedics, imaging 
interpretations; the diagnosis and management for traumatology orthopedic patients, including 
basic skills for orthopedic traumatology with professional standard; self-responsibility, integrity 
and ethics 
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 ๑๑๗ 

รมอธ ๕๓๙ ออร์โธปิดิกส์ศัลยกรรมมือ  ๒ (๑-๒-๓) 
RAOR 539    Hand Surgery Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
  ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและมือ ทักษะการซักประวัติ 
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทางมือ
เบื้องต้น รวมทั้งการท าหัตถการออร์โธปิดิกส์ทางมือขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
  Knowledge of fractures and dislocations as well as bones and hand abnormalities; 
history taking, basic physical examinations, imaging interpretation; diagnosis and management 
for orthopedic hand patients, including basic skills for hand orthopedics with professional 
standard; self-responsibility, integrity and ethics 

 
รมอธ ๕๔๐ ออร์โธปิดิกส์เด็ก  ๒ (๑-๓-๔) 
RAOR 540    Pediatric Orthopedics 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔  
 ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและข้อในเด็ก ทักษะการ     ซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์เด็ก
เบื้องต้น รวมทั้งการท าหัตถการทางออร์โธปิดิกส์เด็กขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 Knowledge of fractures and dislocations as well as bones and joints’  abnormalities in 
children; history taking, basic physical examinations, imaging interpretations; diagnosis and 
management for pediatric orthopedic patients, including basic skills for pediatric orthopedics 
with professional standards; self-responsibility, integrity and ethics 
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 ๑๑๘ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

รมคร ๑๓๔ การพัฒนาตนเอง ๑          ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 134    Self Development I 
วิชาบังคับก่อน : - 

ทักษะชีวิตพ้ืนฐานหรือทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ  หรือ
กิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดท าข้ึนเอง  

Basic life skills or the 21st century skills through learning or training activities or other 
selected or organized activities by students 

 

รมคร ๒๐๓ การพัฒนาตนเอง ๒          ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 203   Self Development II 
วิชาบังคับก่อน : - 

ฝึกฝนทักษะชีวิตหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมอันหลากหลาย หรือ
กิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดท าข้ึนเอง  

Practising selected life skills or the 21 st century skills through various learning or 
training activities or other selected or organized activities by students  
 
รมคร ๓๐๗ การพัฒนาตนเอง ๓  ๒ (๐-๔-๒) 
RAID 307    Self Development III 
วิชาบังคับก่อน : - 

ฝึกฝนการเรียนรู้สู่เป้าหมาย และการประเมินตนเอง ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ  
เช่น ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี กีฬาและศิลปะป้องกันตัว การพัฒนา
บุคลิกภาพ หรือกิจกรรมอ่ืนที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดท าข้ึนเอง 

Practising goal-directed learning and self-evaluation through a selection of learning 
or training activities in various topics including foreign languages, culture and history, arts and 
music, sports and martial arts, personality development, or other selected or organized 
activities by students 
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 ๑๑๙ 

๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 
 ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 
            ๓.๒.๓ อาจารย์ประจ าผู้สอนในหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 
 ๓.๒.๔ อาจารย์จากคณะต่าง ๆ  (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 
  ๓.๒.๔.๑  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๓.๒.๔.๒  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  ๓.๒.๔.๓   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๓.๒.๕ อาจารย์พิเศษจากสถาบันฝึกปฏิบัติระดับคลินิก (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 
  ๓.๒.๕.๑  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ  
  ๓.๒.๕.๒  ผู้อ านวยการและแพทย์ประจ าสถานพยาบาลที่เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติระดับคลินิกหลักและสถาบัน  
             ฝึกปฏิบัติระดับคลินิกสมทบ  
  ๓.๒.๕.๓  ผู้อ านวยการและแพทย์ประจ าสถาบันฝึกปฏิบัติงานชุมชน 
 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๖ ศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจริง ได้แก่ คลินิกผู้ป่วย

นอก  ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ในสถาบันฝึกปฏิบัติทางคลินิกร่วมผลิตภายใต้
การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์แพทย์เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิก และหัตถการทางคลินิก 

นอกจากนี้ ยังก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓, ๕ และ ๖ ขณะเรียนวิขาเวชศาสตร์ชุมชนได้ฝึกปฏิบัติงานในชุมขน
เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีสัมฤทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร        

๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งหวังในการสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มี

มาตรฐาน    ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานตามผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (program-learning 
outcomes) ๗ ด้าน ได้แก่ 

(๑) ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริบาลสุขภาพได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

(๒) สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 ๑๒๐ 

(๓) ประยุกต์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ/ระบบบริการสุขภาพ เพ่ือจัดการระบบและ
สุขภาพในระดับบุคคล และระดับประชากร และพัฒนา ด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง  

(๕)  สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับภาวะการณ์ เพื่อดูแลรักษา
ผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ 

(๖) ด าเนินการวิจัยได้    
(๗) พัฒนาตนเอง สามารถท างานเป็นทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่เหมาะสม และมีภาวะผู้น า 
 

๔.๒  ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามข้อ ๔.๑ 
ชั้นปี รายวิชา ช่วงเวลา 

๓ รมวช  ๓๐๓   เวชศาสตร์ชุมชน ๑ 
RACM 303    Community Medicine I 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ฝึกปฏิบัติงานที่ชุมชน ๑ สัปดาห์ 

๔ รมวช  ๕๐๑   เวชศาสตร์ชุมชน ๒ 
RACM 501    Community Medicine II  

ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  
๓ สัปดาห์ และมาสรุปการปฏิบัติงานอีก ๑ สัปดาห์ 

๖ รมคร ๖๑๕    เวชปฏิบัติและการจัดการระบบ          
บริการสุขภาพในชุมชน 

 RAID 615      Clinical Practice and Health 
Care Management in Community 
Settings 

ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ๔ สัปดาห์   
 

๖ รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 
RAPD 605  Clinical Clerkship in Pediatrics 

ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิต ๒๐ 
สัปดาห์  โดยแยกเป็นสาขาวิชาละ ๔ สัปดาห์  

๖ รมศศ ๖๐๙  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 
RASU 609   Clinical Clerkship in Surgery 

๖ รมสต ๖๑๕  เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
RAOG 615  Clinical Clerkship in Obstetrics and 

Gynecology 
๖ รมอธ ๖๐๒  เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ 

RAOR 602  Clinical Clerkship in Orthopedics 
๖ รมอย ๖๐๙  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 

RAMD 609  Clinical Clerkship in Medicine 
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 ๑๒๑ 

๔.๓  การจัดตารางเวลา และตารางสอน 
        หลักสูตรจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเวียนไปศึกษาและปฏิบัติงานในทุกรายวิชาของแต่ละชั้นปี  
 
๔.๔  จ านวนหน่วยกิต          ๒๗ หน่วยกิต  

(๑) รมวช  ๓๐๓  เวชศาสตร์ชุมชน ๑  ๕ (๓-๔-๘) 
(๒) รมวช  ๕๐๑  เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 

(๓) รมคร ๖๑๕   เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริการสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 

(๔) รมกม ๖๐๕  เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
(๕) รมศศ ๖๐๙  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
(๖) รมสต ๖๑๕  เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ๓ (๐-๖-๓) 
(๗) รมอธ ๖๐๒  เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ ๓ (๐-๖-๓) 
(๘) รมอย ๖๐๙  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 

 
๔.๕  กระบวนการประเมินผล 

(๑)  การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 
(๒)  การท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
(๓)  การประเมินจากการปฏิบัติงาน 

 
 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
   หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปัญหาสุขภาพ ปัญหาในชุมชนที่สนใจ และการวิจัยด้านการศึกษา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการระบาด     
เพ่ือด าเนินการโครงงานหรือโครงงานวิจัยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
   นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยได้ด้วยตนเองหรือร่วมท าเป็นรายกลุ่มและสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในทุกขั้นตอน 
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 ๑๒๒ 

๕.๓  ช่วงเวลา 

ชั้นป ี  รายวิชา ช่วงเวลา 
๑ รมศท  ๑๐๒  บทน าการวิจัย 

RAGE  102   Introduction to Research 
ภาคการศกึษาที่ ๒  

๒ รมศท  ๒๐๑  ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ 
RAGE  201   Research Methodology I 

ภาคการศกึษาที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง 

๓ รมศท  ๓๐๑  ระเบียบวิธีการวิจัย ๒ 
RAGE  301   Research Methodology II 

ภาคการศกึษาที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง  

๓ รมวช   ๓๐๓  เวชศาสตร์ชุมชน ๑ 
RACM  303   Community Medicine I 

ภาคการศกึษาท่ี ๒ ฝึกปฏิบัติงานท่ีชุมชน ๑ สัปดาห์และ
น าเสนอโครงงานหรืองานวิจัยท่ีได้ท าในชุมชนเป็นรายกลุ่ม 

๔ รมคร   ๔๒๒  ปฏิบัติการวิจัย ๑ 
RAID   422    Research Practice I 

ภาคการศกึษาที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง 

๕ รมคร  ๕๑๗  เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน 
RAID  517    Evidence-Based Medicine 

เรียนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

๖ รมคร   ๖๑๖   *ปฏิบัติการวิจัย ๒ 
RAID   616    Research Practice II 

หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา 

๖ รมคร   ๖๑๗   *ปฏิบัติการวิจัย ๓ 
RAID   617    Research Practice III 

หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา 

 

 
 
๕.๔  จ านวนหน่วยกิต           ๑๖ หน่วยกิต 

(๑)  รายวิชา รมศท ๑๐๒  บทน าการวิจัย       ๑ (๑-๐-๒) 
(๒)  รายวิชา รมศท ๒๐๑  ระเบียบวิธีการวิจัย ๑        ๒ (๒-๐-๔) 
(๓)  รายวิชา รมศท ๓๐๑  ระเบียบวิธีการวิจัย ๒        ๑ (๑-๐-๒) 
(๔)  รายวิชา รมวช ๓๐๓   เวชศาสตร์ชุมชน ๑      ๕ (๓-๔-๘) 
(๕)  รายวิชา รมคร ๔๒๒   ปฏิบัติการวิจัย ๑      ๒ (๑-๒-๓) 
(๖)  รายวิชา รมคร ๕๑๗   เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน      ๑ (๑-๐-๒) 
(๗)  รายวิชา รมคร ๖๑๖   ปฏิบัติการวิจัย ๒      ๔ (๐-๘-๔) 
(๘)  รายวิชา รมคร ๖๑๗   ปฏิบัติการวิจัย ๓      ๔ (๐-๘-๔) 
 

 
 

*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากทั้งหมด ๒ รายวิชา 
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 ๑๒๓ 

๕.๕  กระบวนการประเมินผล  
(๑)  การสอบข้อเขียนและการท ารายงาน 
(๒)  การมีส่วนร่วมในการท างานวิจัย/โครงการ  
(๓)  การประเมินโครงงาน/งานวิจัยที่น าเสนอในชั้นปีที่ ๓  
(๔)  การน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลในชั้นปีที่ ๔ 
(๕)  การน าเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลในชั้นปีที่ ๖ 
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๑๒๔ 

 

หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑ ความเป็นผู้น า ท างาน
เป็นทีม  

 
 

- จัดรายวิชาพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ถึง ชั้นปีที่ ๕ 
- จัดรายวิชาที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความเป็นผู้น า และการท างานเป็นทีม 

อย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะชีวิต (soft & life 

skills) เช่น กิจกรรมละคร (RAMA-D’rama) กิจกรรมชมรม  
- การจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์  
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-based learning (TBL) 

๑.๒ ทักษะการท าวิจัย - มีการสอนการท าวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ – ๖ และส่งเสริมสนับสนุน 
การท าวิจัยในชั้นปีที่สูงขึ้น โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการท าวิจัยเป็นราย
เดี่ยวหรือรายกลุ่ม และต้องน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นปีที่ ๔ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นปีที่ ๖  

- สนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษาที่สนใจผ่านโครงการต้นกล้ารามาธิบดี  
- จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาทุกคนท าวิจัย/ส ารวจปัญหาชุมชนเป็นรายกลุ่ม 

 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ    

    (แสดงในภาคผนวก ๓) 
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๑๒๕ 

 

๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 หลักสูตรมุ่งการพัฒนานักศึกษาในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (Expected Learning 
Outcomes หรือ Program Learning Outcomes, PLOs)  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 
 

PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในบทบาทของนักวิชาการทาง
การแพทย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
SubPLO1.1   ใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ืออธิบาย

สาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคที่พบได้
บ่อยตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

SubPLO1.2   อธิบายหลักการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่จ าเป็น เพ่ือความเข้าใจ
ต่อเพ่ือนมนุษย์ สังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ ร่วมถึงแนวทางการรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

SubPLO1.3   ประยุกต์หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

 

PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
SubPLO2.1   สัมภาษณ์ประวัติจากผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและเหมาะสม   
SubPLO2.2 ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม         
SubPLO2.3 เลือกวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย

ค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม และสามารถแปลผลการตรวจได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

SubPLO2.4 ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และท าการตรวจพิเศษเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค 
SubPLO2.5 วางแผนในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพ่ือวินิจฉัยและแก้ปัญหาผู้ป่วย 
SubPLO2.6 เลือกวิธีบ าบัดรักษาผู้ป่วย และบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมถึงการตัดสินใจส่งปรึกษา ส่งต่อ 

และรับดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
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SubPLO2.7 ท าหัตถการทางการแพทย์ที่จ าเป็นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
SubPLO2.8 เลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ อย่างสมเหตุผล 
SubPLO2.9 ประเมินและวิพากษ์หลักฐานทางการแพทย์ ตามหลักการด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ เพ่ือวินิจฉัย 

ดูแลรักษา รวมทั้งพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
SubPLO2.10 ให้การบริบาลผู้ป่วยโดยยึดหลักเวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  

PLO3 วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร โดยประยุกต์
ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือของชุมชน 
SubPLO3.1  ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ และการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ เพ่ือวางแผนการสร้างเสริม

สุขภาพ และการป้องกันโรค ในระดับบุคคลและระดับประชากร ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

SubPLO3.2 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพ 

  

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความซ่ือสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ 
SubPLO4.1   ประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 
SubPLO4.2 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 

PLO5 ส่ือสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อดูแล
รักษาผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้เป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจ 
SubPLO5.1   สื่อสารด้วยการฟัง พูด เขียน ท่าทางและสื่อต่าง ๆ อย่างสุภาพ เหมาะสม และตรงประเด็น 
SubPLO5.2 รับฟังอย่างเข้าใจ และสื่อสารกับผู้ป่วยโดยแสดงออกถึงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ตามบริบทของ

ครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย และสร้างความไว้วางใจ 
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SubPLO5.3 สื่อสารกับผู้ป่วยโดยค านึงถึงความรู้ ความเชื่อ และบริบทของผู้ป่วยและครอบครัว เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและร่วมมือในการรักษา และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนเอง 

SubPLO5.4 สื่อสารในบริบทที่ยาก อาทิ ความไม่พอใจหรือไม่ร่วมมือของผู้ป่วย การแจ้งข่าวร้าย และความ
ผิดพลาดทางการแพทย์ เพ่ือผลประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

SubPLO5.5 บันทึกเวชระเบียน ใบส่งตัว และใบรับรองแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ และใช้ข้อมูลจาก
เวชระเบียน และค านึงถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย 

SubPLO5.6 สื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ร่วมงาน และแสดงออกถึงความเคารพในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของ
แต่ละวิชาชีพ 

SubPLO5.7 สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและสังคม โดยใช้วิธีการ ช่องทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่อประกอบที่เหมาะสม  
 

PLO6 ผลิตและน าเสนอผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 
SubPLO6.1  ระบปุัญหา ตั้งค าถามวิจัยที่เหมาะสม 
SubPLO6.2 ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์บทความวิชาการและผลงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ 
SubPLO6.3 เสนอวิธีการเพ่ือให้ได้ค าตอบ ออกแบบและด าเนินการศึกษาหรือการทดลองที่เกี่ยวข้องกับค าถามวิจัย 
SubPLO6.4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเบื้องต้น 
SubPLO6.5 น าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบตามที่ก าหนดไว้ 
SubPLO6.6 ยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในทุกข้ันตอน 

PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถท างานเป็นทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่เหมาะสม และมีภาวะผู้น า 

SubPLO7.1   ตระหนักรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
SubPLO7.2 เคารพในบทบาทและความช านาญของแต่ละคน และปฏิบัติงานร่วมกันภายในวิชาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
SubPLO7.3 เคารพในบทบาทและความช านาญของแต่ละสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือท างานและเรียนรู้ร่วมกัน รับฟัง

อย่างเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็น ตอบสนองต่อเพ่ือนร่วมงาน และถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างเหมาะสม ในการวางแผนการรักษาและการดูแลผู้ป่วย โดยค านึงถึงบทบาทหน้าที่ ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละวิชาชีพ และยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ            

SubPLO7.4 มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ 
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หลักการการประเมินผล 
๑. ค านึงถึงความเหมาะสมของ  

๑.๑ สัดส่วนระหว่างการประเมินแบบ formative และแบบ summative 
 Formative assessment เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยไม่มีการตัดสินผล 

นักศึกษาจะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์เพ่ือการพัฒนาความรู้หรือทักษะของนักศึกษา
ถ้านักศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมาย นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้หรือฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติม 
และรับการประเมินรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ได้หลายครั้ง ในหลักสูตรนี้มีการใช้ 
portfolio บันทึกผลการประเมินทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา (mentor) 
ได้รับข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับ และช่วยวางแผนพัฒนานักศึกษาให้ดีขึ้น เพ่ือบอก
ความก้าวหน้าของผู้เรียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างศึกษารายวิชานั้น ๆ หรือ ระหว่าง
ช่วงเวลาของภาคการศึกษานั้น ๆ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ การให้ข้อมูลป้อนกลับ  

 
 Summative assessment เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีการตัดสินว่า
นักศึกษามีความรู้และ/หรือทักษะเพียงพอตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เมื่อสิ้นสุดรายวิชานั้น ๆ จึง
เป็นการประเมินที่มีผลได้/ตก หรือผ่าน/ไม่ผ่าน ในแต่ละรายวิชาจะมีการใช้เครื่องมือการ
ประเมินผลที่ต่างกัน ขึ้นกับความเหมาะสม และอาจมีการใช้หลายเครื่องมือประกอบกัน หรือ
การประเมินผลการเรียนปลายภาค เพ่ือคัดผู้เรียนขึ้นในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

 

๑.๒ จ านวนครั้งของการสอบ  
๑.๓ สัดส่วนระหว่างการสอบข้อเขียนกับการสอบวิธีอ่ืน  
๑.๔ การตัดสินผลการศึกษาแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม  
๑.๕ การเลือกใช้วิธีการประเมินผลรูปแบบอื่น เช่น  

- Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานและผลงานของนักศึกษาในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่รวบรวมจากการเรียนในชั้นเรียน การลงมือปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย  
จ าลอง  ผู้ป่วยจริง ชุมชน และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร แฟ้มสะสมผลงานจะบอกถึง
ความส าเร็จของผู้เรียนและโอกาสในการพัฒนาต่อ บอกถึงการเรียนรู้และความสามารถของ
ผู้เรียน ตลอดจนบอกถึงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานตนเองแต่ละชิ้น  

- Log book เพ่ือใช้บันทึกการท าหัตถการต่าง ๆ 
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- OSCE หมายถึง การทดสอบทางคลินิกโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นโครงสร้าง เป็นวิธีการ
ประเมินผลทักษะทางคลินิกที่มีมาตรฐานสามารถแยกระดับความรู้ของนักศึกษารายบุคคล
ได้อย่างแท้จริง เป็นวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมการวัดทุกระดับความรู้ ทั้งในด้านทักษะ 
เจตคติ และการตัดสินใจ 

-  MiniCEX หมายถึง การประเมินในขณะปฏิบัติงานจริง (workplace-based assessment) 
รูปแบบหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินทักษะย่อยทางคลินิก เช่น การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย การให้ค าปรึกษาแนะน า ฯลฯ) ความเป็นวิชาชีพ และเจตคติ โดยใช้เวลาสั้น ๆ มี
แบบฟอร์มในการประเมินที่ชัดเจน หลังจากการประเมินสิ้นสุด ผู้ประเมินจะให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้ถูกประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

๒. มีการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการประเมินผล  
๓. มีระบบการอุทธรณ์ผลการประเมินผล 

 
 
 
 
 



   

  
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                                                                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มคอ.๒   หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                                                                   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๑๓๐ 

 

 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ป ระยุ ก ต์ ค วาม รู้ ท า ง ด้ าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ศาสตร์อื่น  ๆ ท่ี เกี่ยวข้องใน
บทบาทของนักวิชาการทาง
การแพทย์ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) 
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive lecture) 
 การเรียนรู้จากปัญหาผู้ป่วยจริง และ/หรือกรณีศึกษา 

(Problem-based learning) 
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีมเป็นฐาน 

(Team-based learning) 
• การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 
ระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) 
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive lecture) 
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 
 การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีมเป็นฐาน 

(Team-based learning) 
• การเรียนรู้ข้างเตียงจากปัญหาผู้ป่วยจริง (Bedside teaching) 
• การใช้ส่ืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและ

หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
• การเขียนรายงานผู้ป่วยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
  

• การประเมินความรู้และประยุกต์ความรู้ในการสอบ
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ MCQs, 
CRQ, SAQs, short essay questions และ MEQs 
เป็นต้น 

• การสอบภาคปฏิบัติ  OSCE (Objective 
Structured  Clinical Examination) 

• การสอบรายยาว (Long case examination) 
• การประเมินรายงานผู้ป่วย โดยพิจารณาจากการ

ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ป่วย 
• Workplace based assessment  
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๑๓๑ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์

รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิง
ประจั กษ์  ความปลอดภั ย 
ความคุ้มค่า และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) 
• การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจ าลอง (Simulated patients) 
ระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) 
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 
 การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีมเป็น

ฐาน (Team-based learning) 
• การเรียนรู้ข้างเตียง (Bedside teaching) 
• การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
• การฝึกปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์

จริงภายใต้การก ากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม 
(Clinical clerkship) 

• การใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ
หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยใน ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
• การเขียนรายงานผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
• การเรียนจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในระบบสาธารณสุข 

เช่นในระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน 

• การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสอบ ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ 
MCQs, CRQ, SAQs, short essay questions 
และ MEQs เป็นต้น 

• การสอบภาคปฏิบัติ OSCE  
• การประเมินรายงานผู้ป่วย 
• การสังเกตพฤติกรรมทุกๆ ขั้นตอนของทักษะทาง

คลินิก 
• การสอบรายยาว 
 Workplace based assessment 
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๑๓๒ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO3 ว า งแ ผ น ก า ร ส ร้ า ง เส ริ ม

สุขภาพ และการป้องกันโรค
ได้ ทั้ ง ใน ระดั บบุ คคลและ
ระดับประชากร โดยประยุกต์
ความรู้ด้ านระบบสุขภาพ 
และระบบบริบาลสุขภาพ 
และสร้างความร่วมมือของ
ชุมชน 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑–๓) และระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔–๖) 
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 

lecture) 
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม   
• การใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและ

หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๓) และระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๕ – ๖) 
• การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมออกชุมชน 
• การเรียนจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในระบบสาธารณสุข 

เช่นในระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน 

• การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสอบ ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ 
MCQs, short essay questions  

• การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
• การบันทึกการสะท้อนคิด ทบทวนประสบการณ์ 

(Reflective writing) 
 Workplace based assessment 
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๑๓๓ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO4 ป ระพฤติ ตน  และป ฏิ บั ติ

หน้าที่  โดยรักษาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แพทย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีท่ี ๑ – ๓) และระดับคลินิก (ชั้นปีท่ี ๔ – ๖) 
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 
• การฝึกปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์

จริงภายใต้การก ากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม  
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
• การเรียนจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในระบบสาธารณสุข 

เช่นในระดับโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
• การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แพทย์ (Role model) 
 

• การประเมินจากแฟ้มสะสมงานในส่วน Reflective 
report 

• การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
การ ปฏิบัติงานทางคลินิิก และในกิจกรรมการเรียน
ต่าง ๆ  แบบ 360O  

• การประเมินความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

• การประเมินการเข้าชั้นเรียนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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๑๓๔ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO5 สื่ อ ส า รกั บ ผู้ ป่ ว ย  ญ าติ 

ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วย
รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย และ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้เป็น
ที่ยอมรับและไว้วางใจ 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) 
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 

lecture) 
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม   
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
• การฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมติ (Role play) 
ระดับคลินิก (ชั้นปีที ่๔ – ๖) 
• การฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจ าลองและผู้ป่วยในสถานการณ์จริง 

ภายใต้การก ากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอน 
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
• การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ  ขณะ

ปฏิบัติงานจริง 
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
• การเรียนรู้จากกิจกรรมออกชุมชน 

• การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  แบบ 360O 

• การประเมินจากแฟ้มสะสมงานในส่วน Reflective 
report 

• การสอบภาคปฏิบัติ เช่น Long case  examination, 
OSCE  
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๑๓๕ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO6  ผ ลิ ต แ ล ะ น า เ ส น อ

ผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง
โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
จริยธรรมการวิจัย 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) 
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive lecture) 
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม   
ระดับคลินิก (ชัน้ปีที่ ๔ – ๖) 
• การมอบหมายงาน หรือโครงการวิจัย ให้นักศึกรับผิดชอบ 
  ทั้งงานกลุ่มหรือรายบุคคล 
• การน าเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยในชั้นปีที่ ๔  
 การน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นปีที่ ๖    

• การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สอบ ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ MCQs, 
CRQ, SAQs, short essay questions และ MEQs 
เป็นต้น               

• การประเมินจากการสร้างผลงานวิจัย 
 การประเมินคุณภาพผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
• การประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  

PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถท างาน
เป็นทีมภายในวิชาชีพ รวม
ถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทท่ี
เหมาะสม และมีภาวะผู้น า 

ระดับปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) 
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive lecture) 
 การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีม

เป็นฐาน (Team-based learning) 
ระดับคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖) 
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Self development 
• การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 
• การปฏิบัติงานทางคลินิก 

• การประเมินจากแฟ้มสะสมงานในส่วนการประเมิน
ตนเอง Reflective report 

• การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย การ 
ปฏิบัติงานทางคลินิิก และในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ  
แบบ 360O  
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๑๓๖ 

 
๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum     

      Mapping) ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใน ภาคผนวก ๔  หน้า ๑๘๐-๑๘๗ 
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 ๑๓๗ 

หมวดที ่๕ 
  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 ๑.๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัย
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาแพทย์ และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา 
  (ก) สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา 
   ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแตมประจําดังนี้ 
           สัญลักษณ           แตมประจํา 
       A     ๔.๐๐ 
       B+     ๓.๕๐ 
       B     ๓.๐๐ 
       C+     ๒.๕๐ 
       C     ๒.๐๐ 
       D+     ๑.๕๐ 
       D     ๑.๐๐ 
       F     ๐.๐๐ 
       
  (ข) สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา 
   ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
           สัญลักษณ     ความหมาย  
       AU    การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
       O   โดดเด่น (Outstanding) 
      S    พอใจ (Satisfactory) 
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 ๑๓๘ 

         สัญลักษณ     ความหมาย  
      T    การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
      U    ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
      I    รอการประเมินผล (Incomplete) 
      P    การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress) 
      X    ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
      W    ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
 
การตัดสินผลการศึกษา 
   (ก) สัญลักษณที่มีแตม้ประจําไม่น้อยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลว่า ได หรือ ผาน (Pass) 
ในแตละรายวิชา 
   (ข) สัญลักษณที่มีแต้มประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือวา มีความรู้ 
ความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเป็นอยางอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีใหสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแกตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให
สัญลักษณที่มีแตมประจําไดไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S 
 
 ๑.๒ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา      
นักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 ๒.๑   ระดับรายวิชา   
 การบริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร         
ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒) จะดําเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการรายวิชา โดยคณะอนุกรรมการฯ จะร่วมกัน
พิจารณากําหนดวิธีและเครื่องมือการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(Course-level Learning Outcomes; CLOs) ที่กําหนดใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ ภายใต้การให้คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมีวิธีประเมินผล ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี ประเภท Multiple Choice Question (MCQ), Modified Essay Question 
(MEQ), Short Answer Question (SAQ) และก ารสอบ ภ าค ป ฏิ บั ติ  ป ระ เภ ท  Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE) จะมีการจัดทําตารางสัดส่วนข้อสอบ (table of specification)  
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 ๑๓๙ 

 ๒.๑.๒ การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา หรือการประเมินผลงานของนักศึกษาจะมีการ
พิจารณาพัฒนาแบบประเมินที่ตรงกับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด มีการอบรมอาจารย์ผู้ประเมิน และมีการบันทึก
คะแนนในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 นอกจากนั้นเมื่อการสอบและการประเมินผลเสร็จสิ้น จะมีการวิเคราะห์ข้อสอบ และผลการประเมินต่าง ๆ ให้
คณะอนุกรรมการรายวิชาวิเคราะห์ร่วมกับการพิจารณาผลการประเมินว่า นักศึกษาที่ผ่านบรรลุมาตรฐานผลสัมฤทธิ์     
การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) หรือไม่ ดังนั้นหลักฐานเพื่อการทวนสอบระดับรายวิชาจึงประกอบด้วย 
 (๑) ประมวลรายวิชาที่มีการระบุเครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผลที่ระบุใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔  
 (๒) หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบก่อนการใช้สอบ (ข้อสอบก่อนและหลังการพิจารณา) 
 (๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและการพัฒนาข้อสอบ 
 (๔) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบประเมินต่าง ๆ 
 (๕) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา 
 (๖) ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน 
 (๗) หลักฐานการอบรมอาจารย์ด้านการประเมินผล 
 โดยหลักฐานเหล่านี้จะถูกตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับรายวิชา 
   
 ๒.๒ ระดับหลักสูตร กําหนดให้ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องผ่านการประเมิน ดังนี้ 
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกําหนดให้มีการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วย      
การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการประเมินแฟ้มสะสมงาน ดังนั้น
หลักฐานเพื่อการทวนสอบระดับหลักสูตรจึงประกอบด้วย 

  ๒.๒.๑ การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
   (๑) ตารางสัดส่วนข้อสอบ 

   (๒) หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ 

   (๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 

  ๒.๒.๒ การประเมินสมรรถนะทางคลินิก 
   (๑) ตารางสัดส่วนข้อสอบ 

   (๒) หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ 

   (๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 

  ๒.๒.๓ การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
   (๑) คู่มือการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา 

   (๒) เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

   (๓) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน 
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 ๑๔๐ 

 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการทวนสอบจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผลการสอบเพ่ือการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 
  ๑, ๒ และ ๓ 
 (๒) ข้อมูลการประเมินความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์ 
 (๓) ข้อมูลภาวะการได้งานทําของบัณฑิตแพทย์ 
 (๔) ข้อมูลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
  

๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ 
 ๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 ๓.๒ สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
 ๓.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ 
 ๓.๔ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย   
ตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้องตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกําหนดไว้ ดังนี้ 
              ๓.๔.๑ MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๘๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 
  ๓.๔.๒ TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ 
  ๓.๔.๓ TOEFL IBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป หรือ 
  ๓.๔.๔ IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๕.๐ คะแนนขึ้นไป 
  นักศึกษาต้องส่งคะแนนตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วแต่กรณี ภายใน ๒ ปีหลังเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุง โดยสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้
ตนเองมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดก่อนสําเร็จการศึกษา  
 ๓.๕ สอบผ่านการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ทุกประเภท ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกําหนดไว้ 
   
  ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะศึกษาต่อจนสําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีความประสงค์ที่จะ    
ยุติการศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยเหตุผลที่เหมาะสม นักศึกษาสามารถที่จะยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอเทียบ
หน่วยกิตและโอนย้ายไปยังหลักสูตรของคณะฯ/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขา
ใดสาขาหนึ่งที่มีการเปิดสอนอยู่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
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 ๑๔๑ 

(ฉบับบที่ ๖) พ.ศ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต  ทั้งนี้นักศึกษาต้อง ไม่อยู่ระหว่างถูก
สอบสวนทางวินัย 
  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๓ หากมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการมหิดลวิทยาจารย์ และหาก
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย ๔ ปี (ไม่เกิน ๘ ปี) ในการศึกษาปริญญาเอก เมื่อจบปริญญาเอก 
สามารถกลับมาศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๔ - ๖ ต่อไปจนสําเร็จตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ 
 

๔. เกณฑ์การได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการสอบแก้ตัวนับรวมการสอบแก้ตัวในแต่ละรายวิชา และการสอบรวบยอดทุกชนิดด้วย 
 
๕. กระบวนการอุทธรณ์การประเมินผล 
  ให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ผลการประเมินผลการศึกษา หลังจากรายวิชาประกาศผลการศึกษาภายในเวลา ๓๐ วัน      
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) เขียนคําร้องส่งถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วแต่กรณี          
ผ่านสํานักงานการศึกษาที่โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ/หรือ สํานักงานการศึกษาที่              
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท) 
 (๒) เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับคําร้อง ให้พิจารณาและสั่งการ
ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําร้องของนักศึกษาภายใน ๗ วัน หากผู้เกี่ยวข้องพบข้อผิดพลาดให้รายงาน     
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และดําเนินการแก้ไขทันที 
 (๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบ และการพิจารณา
ให้นักศึกษาผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน 
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 ๑๔๒ 

หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ๑.๑  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ ที่ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ ภารกิจ สิทธิ
ประโยชน์และความส าคัญของการเป็นครูแพทย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ  ขอ ง
คณะ 
 ๑.๒  คู่มืออาจารย์ ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ระบบการท างานในองค์กร โครงสร้างหลักสูตร และบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ โดยมอบให้อาจารย์ใหม่ทุกคน และมีแสดงใน Website ของคณะฯ ให้อาจารย์ทุกคนสามารถศึกษาได้
ตลอดเวลา 
  

๒.  การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  ๒.๑   การพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการศึกษา  
       ๒.๑.๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตรศึกษาและการสอนทางคลินิก ให้กับอาจารย์ของคณะฯ และ

อาจารย์พิเศษ  
 ๒.๑.๒  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมเติมในเรื่องเทคนิกการสอนที่ใช้บ่อยในหลักสูตร ๒๕๖๓ ชั้นปรีคลินิก ได้แก่ 

Large-class teaching, TBL และการออกข้อสอบ MCQ, CRQ ให้แก่อาจารย์ใหม่ชั้นปรีคลินิกของคณะฯ 
 ๒.๑.๓  จัดการบรรยายวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่องตลอดปี   
 ๒.๑.๔  จัดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาและมีประสบการณ์ให้ค าแนะน าด้านทักษะการสอน        

การประเมินผล และอ่ืน ๆ   
 ๒.๑.๕  สนับสนุนให้อาจารย์เสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.๑.๖  สนับสนุนให้มีงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 ๒.๑.๗  มี ระบบจัดการความรู้  (Knowledge Management) ด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น การประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ การจัดสื่อการเรียนรู้เรื่องแพทยศาสตรศึกษา 
๒.๑.๘  จัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นการประเมินอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้สอน ผู้บริหาร และ

ผู้เรียน 
 ๒.๒   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
 ๒.๒.๑  สนับสนุนการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ดูงานและการประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒.๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย น าเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 ๒.๒.๓  สร้างโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะฯ หรือภายนอกคณะฯ   
 ๒.๒.๔  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การบริหารในระดับต่าง ๆ   ตามความเหมาะสม  
 ๒.๒.๕  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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 ๑๔๓ 

หมวดที ่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐาน 

๑.๑ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ 

เพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ โดยมีกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรที่
อาศัยข้อมูลจากองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.๑.๑ ประกาศฯ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มคอ. ๑)  
๑.๑.๒ หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ 

ตามประกาศแพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical 
Education (WFME)   

๑.๑.๓ เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑.๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๑.๕ ข้อมูลจากการด าเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร และความพึงพอใจของผู้เรียน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจัดการประเมินเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ความคาดหวัง
ของสังคม การส ารวจความคาดหวังของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจนผลการสอบของนักศึกษาที่จัดสอบ
โดยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว)  ร่วมกันกับข้อคิดเห็นที่รวบรวม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคณาจารย์ผู้สอน ได้แก่ 

(๑) ผลสรุปจากการสัมมนานักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีร่วมกับอาจารย์ ปี ๒๕๕๙ เพ่ือหาความต้องการของผู้เรียน 
(๒) ผลสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เพ่ือหาข้อสรุปเนื้อหาในระดับคลินิก)  
(๓) ผลสรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับคลินิก ระหว่าง

วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
(๔) ผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
(๕) ผลสรุปจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และความร่วมมือ

ด้านการวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตรืโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 
๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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 ๑๔๔ 

๑.๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร 
     คณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
แผนงานด้านศึกษา ผ่านคณะกรรมการอ านวยการด้านการศึกษา วิจัยและวิเทศสัมพันธ์  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาแพทยศาสตร์  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ผู้แทนจากองค์กรแพทย์ ผู้แทนจากสภาอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนจากสถาบันร่วมผลิต  
ท าหน้าที่วางแผน และด าเนินการหลักสูตร เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตจะบรรลุผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ โดยมี
ผู้แทนของอาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วม  
      คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ๒ คน ผู้แทนแพทยสภา ๑ คน ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนอาจารย์ และ
ตัวแทนสถาบันร่วมผลิต ท าหน้าที่ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ โดยก าหนดผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์  เพ่ือออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การประเมินผล การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา และเพ่ิมเติมโดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดใช้ 
        นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการซึ่งท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการศึกษา แก้ปัญหาของนักศึกษา 
การพัฒนาอาจารย์ ฯลฯ เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่ดี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ – ๓) 
 (๒) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นคลินิก (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ – ๖)   
 (๓) คณะอนุกรรมการประเมินผล 
 (๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์ 
 (๕) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๖) คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตร 
 

ในแต่ละรายวิชาและ/หรือภาควิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา คณะอนุกรรมการรายวิชาจะมี
การประเมินผลจากนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน รวมทั้งการรายงานผล มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา (มคอ. ๕ 
และ ๖) ของแต่ละรายวิชา เพ่ือรวบรวมรวมเป็นรายงานของหลักสูตร (มคอ. ๗) เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาแต่ละ
รายวิชา และภาพรวมของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษาถัดไป 
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 ๑๔๕ 

 ๑.๓ การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้มาตรฐานตาม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ” 
หรือ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) เป็นกรอบส าคัญในการประกันคุณภาพระดับสถาบัน 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ส าหรับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใช้ตามเกณฑ์ของ WFME และ มคอ. ๗ และใน
ระดับรายวิชาในหลักสูตรใช้ตามเกณฑ์ มคอ. ๕ และ ๖ 
 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการนี้  
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา (Program Report) ตามกรอบ มคอ. ๗ และรายงาน

ความก้าวหน้าประจ าปี (Annual Progress Report) ตามเกณฑ์ WFME 
 

๒. บัณฑิต    
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๗ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และมาตรฐานการเรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ ด้าน (ภาคผนวก ๓) โดยมี
การประเมินทั้งในระดับรายวิชาและการประเมินอย่างรอบด้านตลอดหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย การสอบความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  

นอกจากนี้ ผู้ที่จะส าเร็จจากหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบรวบยอด เพ่ือประเมินความรู้ การน าไปประยุกต์ ทักษะ
ทางคลินิก และหัตถการที่จ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา รวมทั้งบัณฑิตต้องสอบ
ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา เพ่ือสามารถเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสมบูรณ์   

๒.๒ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ   
บัณฑิตทุกคนเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่คณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ มอบหมายตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาแพทยศาสตร์ที่รัฐบาล
ก าหนด เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่ตนสนใจ     
หรือเลือกประกอบวิชาชีพเวชกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ  ได้โดยอิสระ   
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 ๑๔๖ 

๒.๓ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีสมรรถนะการท า

วิจัยเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีความสนใจในงานวิจัยสามารถเข้าร่วม
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี และต่อยอดจนมีผลงานวิจัยของตนเอง เพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งใน                   
และต่างประเทศ รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีฐานข้อมูลสากล 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต  
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบัน

นานาชาติ จ านวนผลงานน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย อัตราการได้งาน ผลการประเมินที่ให้บัณฑิตประเมินสมรรถนะของ
ตนเองภายหลังการท างานประมาณ ๔ เดือน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (แสดงในตาราง ข้อ ๗) 
 

๓. นักศึกษา 
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาเป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อที่ ๔ การรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้แบ่งเป็น ๒ ระบบ ได้แก่  

๓.๑.๑ ระบบรับตรงโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพัฒนาระบบการ
คัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีแนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่มี
คุณธรรม มีความสามารถ และมีความเป็นสากล โดยค านึงถึงทักษะของนักเรียนรอบด้าน ได้แก่ ทักษะการพัฒนาตนเอง 
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์   

๓.๑.๒ การรับสมัครผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โดย กสพท จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา ก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการสมัคร กระบวนการคัดเลือก
และเสนอให้แต่สถาบัน พิจารณารับรองก่อนที่จะด าเนินการออกเป็นประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในแต่ละปีต่อไป   

๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา และโครงการบ้านของเรา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 

 ๓.๓ การสร้างความผูกพัน  

 หลักสูตรมีกระบวนการรับฟังเสียงนักศึกษา มีคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในหลักสูตร การจัดสวัสดิการ เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล หอพักแพทย์ สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬาต่าง ๆ  เป็นต้น 
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 ๑๔๗ 

รวมทั้งมีทุน สนับสนุนการไปดูงานที่สถาบันการแพทย์ในต่างประเทศผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและ
โครงการนอกหลักสูตรเพื่อสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะฯ  

๓.๔ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
นักศึกษามีสายรหัสตามเลขประจ าตัวโดยมีอาจารย์จ านวน ๑-๒ คน ประจ าสายรหัส ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปี

ต่าง ๆ  ที่เป็นสายรหัสเดียวกัน โดยมีการให้ค าปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การ
เลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๖ มีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ต่อนักศึกษาจ านวน ๕ คน ท าหน้าที่สอน ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะ
แนว ติดตามผลการศึกษา รับฟังการสะท้อนกลับ ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และเป็นแบบอย่างความเป็นแพทย์ที่ดี  
ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา 

งานกิจการนักศึกษาและงานแพทยศาสตรศึกษา นักศึกษาสามารถมารับค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน และการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ จากงานกิจการนักศึกษา และงานแพทยศาสตรศึกษาได้ ส าหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา    
ในระดับปรีคลินิก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียนแพทย์ 
และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา จะเป็นผู้ประสานกับคณะกรรมการหลักสูตรผ่านรองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญาของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระดับคลินิก  อาจารย์ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะ ๓ 
มีการน าเสนอนักศึกษาในชั้นคลินิกที่มีปัญหาในด้านการเรียน พฤติกรรม หรือความเจ็บป่วยด้านจิตใจ ร่วมกันให้ความ
คิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือหากระบวนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และให้ประธานรายวิชาซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการได้ทราบข้อมูล 
และน าไปติดตามขณะนักศึกษาขึ้นชั้นคลินิกในรายวิชานั้น  

ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล หรือภาวะซึมเศร้ า จัดให้มีอาจารย์จิตแพทย์
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาแต่ละราย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกโดยนักจิตวิทยา และอาจารย์
จิตแพทย์ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับค าปรึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาด้านอ่ืนทั่ว ๆ ไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาท า
หน้าที่ดูแล รับผิดชอบในการให้ค าแนะน า และติดตามแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษายังได้สนับสนุนมี
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศของแต่ละชั้นปี พิธีมอบเสื้อกาวน์ก่อนขึ้นชั้นปีที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศ แนะน า
นักศึกษาเรื่องทางเลือกต่าง ๆ และการปฏิบัติงานขณะไปชดใช้ทุน  

๓.๕ การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา           

การจ าแนกสภาพนักศึกษาเป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ   
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่
ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร มีระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ๒.๐๐ และต้องผ่านการสอบตามรวบยอด 
(Comprehensive examination)  

การได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
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 ๑๔๘ 

๓.๖ การร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษา  
          ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องดังกล่าวได้ที่งานแพทยศาสตรศึกษาและงานกิจการนักศึกษา    
ซึ่งจะท าการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการพิจารณาแก้ไขหรือชี้แจง เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ส าหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงาน
แพทยศาสตรศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด     
 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษา (แสดงในตาราง ข้อ ๗) 
 

๔. อาจารย ์

๔.๑ ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์ 
   กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอน แยกเป็น ๒ ลักษณะดังนี้  

๔.๑.๑  อาจารย์สังกัดภาควิชา 
  (๑)  ก าหนดกรอบอัตราก าลังว่างในภาควิชา โดยพิจารณาจากภาระงาน อัตราเกษียณ /ลาออก/เสียชีวิต  
  (๒)  ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีมติรับรองตัวบุคคลตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด  
(๓)  ภาควิชาฯ เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการอัตราก าาลัง  
(๔)  คณะกรรมการอัตราก าลังพิจารณา  
(๕)  คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 

๔.๑.๒  อาจารย์สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 (๑)  ก าหนดกรอบอัตราก าลังว่างของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
(๒)  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ส านักงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ด าเนินการคัดกรองคุณสมบัติ

เบื้องต้นตามที่ก าหนด 
(๓)  อาจารย์สาขาวิชาคลินิก ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการที่ที่ประชุมโรงเรียนแพทย์

แต่งตั้ง โดยปรึกษาขอความเห็นจากภาควิชาที่เก่ียวข้อง และที่ประชุมโรงเรียนแพทย์มีมติรับรองตัว
บุคคลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

(๔)  อาจารย์สาขาวิชาพรีคลินิก ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาอาจารย์ที่คณบดี
แต่งตั้ง 
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 ๑๔๙ 

(๕)  คณะกรรมการอัตราก าลังพิจารณา และคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
ส าหรับการคัดเลือกอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น หรือมุ่งให้เกิด

การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากความรู้ตามทฤษฎี เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์การ
ท างานในวิชาชีพในสถานการณ์จริง โดยวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย และอาจารย์พิเศษจะต้อง
สอนไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน 

๔.๒ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา   
อาจารย์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประกอบด้วยอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษจากสถาบันอ่ืนตามความเหมาะสม และอาจารย์พิเศษจาก
โรงพยาบาลสมทบ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต/แพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขา อ่ืน ๆ  และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
ได้แก่ การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ/หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสภาวิชาชีพในต่างประเทศ ซึ่ง
สอดคล้องกับเนื้อหาและรายวิชาที่รับผิดชอบ        

๔.๓ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 
 คณะฯ วางแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๔.๓.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการอบรมด้านการศึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน มีการจัดอบรมด้านศึกษา
ในแต่ละปี (Refresh course) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนตามข้อมูลความต้องการที่ได้จากการส ารวจความ
คิดเห็นของอาจารย์ ก าหนดให้อาจารย์แต่ละคนร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Medical 
Education ผ่าน CME ด้านการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ 

- เข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
- ได้ท าโครงการพัฒนา หรือโครงการวิจัยด้านการศึกษา ผ่านโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน

การศึกษา  
- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา 

 ๔.๓.๒ ด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยโดยก าหนดเป็น Performance Agreement (PA) ของ
ภาควิชาต่าง ๆ ก าหนดให้มีการอบรมหัวข้อเกี่ยวกับการท าวิจัยต่าง ๆ สนับสนุนและให้ปรึกษาเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
สนับสนุนการช่วยตรวจและแก้ไขภาษาของผลงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ มีศูนย์วิจัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยทาง
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตั้งโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ที่สนใจด้านวิจัย จัดหา
แหล่งทุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และเงินรางวัลการตีพิมพ์ 
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 ๑๕๐ 

 ๔.๓.๓ ด้านวิชาการ-วิชาชีพ  สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือต่อยอดความรู้ ประสบการณ์    
และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถน าผลงานเหล่านั้นมาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
สนับสนุนให้อาจารย์ร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาอาจารย์ให้มีโอกาสได้เรียนต่อ ดูงาน 
หรือฝึกอบรมในสาขาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

๔.๔ การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ  
คณะฯ มีโครงการทุนต ารารามาธิบดี เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ หนังสือหรือต ารา 

ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับมีการให้รางวัลต าราแก่ผลงานที่ดี/ดีมาก/ดีเด่น สนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าเข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ของ 
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    

๔.๕ การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน 
ส่งเสริมการท างานของสภาอาจารย์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอข้อแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อคณบดีและ

กรรมการประจ าคณะฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการและการบริการ มาตรฐานและจริยธรรม
ของอาจารย์ และประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ เป็นตัวแทนของคณาจารย์ในการติดต่อกับองค์กรอ่ืน ๆ 
ด าเนินการใด ๆ ตามที่สภาอาจารย์เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส่วนรวม รวมทั้งพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพอันชอบ
ธรรมของคณาจารย์ รวมทั้งการท างานองค์กรแพทย์ซึ่งเป็นตัวแทนวิชาชีพแพทย์เพ่ือธ ารงรักษามาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ พิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยและสมาชิกที่เป็นแพทย์ มีเงินสนับสนุนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้อาจารย์ รวมทั้งมีการ
ส ารวจความผูกพันของอาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

ประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์ สัดส่วนของต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :               
รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์) ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ (คิดตาม  Full time equivalent) ผลการส ารวจความผูกพัน 
และอัตราการคงอยู่ของอาจารย์  
 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามท่ี

วางแผนไว้ใน มคอ.๒  มคอ.๓ และ มคอ.๔  และระบบการพัฒนาคุณภาพ  
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ แต่งตั้ง

คณะกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้แบ่งระยะเวลาในหลักสูตร
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 ๑๕๑ 

เป็น ๓ ระยะ เพ่ือให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันโดยในแต่ละระยะจะมีคณะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก เพ่ือจัดการให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๓ และ มคอ. ๔) ประชุมหารือพิจารณาปัญหา และผลการประเมินการ
เรียนการสอนและการสอบ คณะฯ ได้จัดการสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรปีละ ๑ ครั้ง โดยอาศัยผลการประเมินผู้เรียน 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการหลักสูตร ประธาน
รายวิชา และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ เพ่ือร่วมกันพิจารณา
ประเด็น/ปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร/การเรียนการสอน/การประเมินผลการศึกษาเพ่ือวางแนวทาง/กลยุทธ์ในการ
แก้ไขส าหรับปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้ แต่ละภาควิชายังมีการประชุมภาควิชาทุกเดือน และมีการสัมมนาภาควิชาเป็น
ประจ าปีละครั้ง ซึ่งจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาเป็นประเด็นส าคัญ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านในแต่ละภาควิชาจะมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 

ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการเหล่านี้  
รายงาน มคอ. ๕ และ ๖  ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร ผล

การสัมมนาร่วมกับนักศึกษา (ตัววัดที่ระบุนี้ แสดงในตาราง ข้อ ๗) 
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑ กระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 งานทรัพยากรการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดการ ประกอบด้วย 
๖.๑.๑ การบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดซื้อ
ต ารา/หนังสือ/วารสารทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาสื่อการสอน หุ่นจ าลองและอุปกรณ์ส าหรับ    
ฝึกทักษะหัตถการต่าง ๆ อุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะการตรวจร่างกาย และผู้ป่วยจ าลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ในห้อง
บรรยายครบทุกห้อง จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอ้ืออ านวยต่อการสืบค้นข้อมูล 

๖.๑.๒ สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ๖.๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานที่หลักในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ 
 ๖.๑.๒.๒ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สถานที่หลักในการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก นักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามล าดับ  
 ๖.๑.๒.๓ โรงพยาบาลรามาธิบดี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤ-
บดินทร์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๑๕๒ 

เป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔-๖ และมีสถาบันร่วมผลิตโดย
มีโรงพยาบาลสมทบ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ 
 นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
  

ตารางที่ ๗-๑ แสดง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม 

อาคาร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ห้องประชุม 

ห้อง ตร.ม. ห้อง ตร.ม. ห้อง ตร.ม. ห้อง ตร.ม. 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้าน
การแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 

๑๖ ๑,๒๐๒.๔๔ ๑๑ ๒๗๙.๑๖ ๕ ๔๙๓.๙๐ ๓ ๒๔๐ 

อาคารศูนย์การ เรียนรู้ เฉลิมพระ
เกียรติฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบ
ดินทร์  

๓๓ ๒,๖๑๑.๙   ๕ ๖๔๗.๐๑ ๕ ๓๕๒.๙๗ 

อาคารปรีคลินิก สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ 

๑๐ ๒,๗๑๗.๖๔ ๖ ๒,๗๘๘.๓๓   ๘ ๔๓๙.๒๕ 

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบ
ดินทร์ ชั้น 7 โซน D 

๕ ๖๓๘.๙๖     ๒ ๔๑.๑๔ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ๑๒  ๔  ๑  ๓  
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ๕  ๑๐  ๑  ๖  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ๗  ๑  ๑  ๓  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ๕  ๓  ๒  ๕  

 

๖.๑.๓ แหล่งสืบค้นความรู้ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลร่วมสอน ดังนี้ 
 ๖.๑.๓.๑ หอสมุดกลาง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๖.๑.๓.๒ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๖.๑.๓.๓ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๖.๑.๓.๔ ห้องสมุดโรงพยาบาลร่วมสอน 
 ๖.๑.๓.๕ ห้องสมุดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
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 ๑๕๓ 

๖.๑.๔ ปัจจัยเกื้อหนุน 
 ๖.๑.๔.๑  หุ่นจ าลองและอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะหัตถการต่าง ๆ  และอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะการตรวจ 
         ร่างกาย 

๖.๑.๔.๒ ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
 ๖.๑.๔.๓ กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจร่างกายให้บริการนักศึกษาแพทย์ยืมเพ่ือฝึกทักษะการตรวจร่างกายห้องเรียน   

 ๖.๑.๔.๔ ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ 
 ๖.๑.๔.๕ สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน และห้องประชุมต่าง ๆ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

๖.๑.๔.๖ หอพักส าหรับนักศึกษา 
 

 ๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
๖.๒.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ 
๖.๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอสื่อและต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ 
๖.๒.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ 
๖.๒.๔ จัดระบบการใช้สื่อ/อุปกรณ์ในห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 ๖.๓ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้            
 คณะแพทยศาสตร์ มีการส ารวจความต้องการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน าข้อมูลมา
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทางคณะฯได้จัดสรรและให้การ สนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง 
   
ตัวบ่งช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการ 
ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key performance indicators) 
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดตัว
บ่งชี้บังคับ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕  มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ พิจารณาจากจ านวนตัว
บ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อยสองปีการศึกษาต่อเนื่องกันก่อนการรับรอง ดังนี้ 
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 ๑๕๔ 

ตารางท่ี ๗-๒ แสดง ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
(๑) *มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รับมอบอ านาจ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการวางแผนและด าเนินการ
หลักสูตร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตจะบรรลุผลลัพธ์ทาง
การศึกษา ที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนของอาจารย์และ
นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยมีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม 

√ √ √ √ √ √  

(๒) *มีรายละเอียดของหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตามแบบ มคอ. ๒ 

√ √ √ √ √ √ 
 

(๓) *มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ซึ่งมีเนื้อหา ครอบคลุมตาม มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ 
ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
และกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ 

√ √ √ √ √ √ 

 

(๔) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมตาม มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ให้
ครบทุกรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอน  

√ √ √ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ √ √ 

(๖) *มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๗) มีระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินนักศึกษา 
และประกาศ ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกั 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๘) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่ผ่านมา 

√ √ √ √ √ √ √ 
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 ๑๕๕ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
(๙) *อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศภายใน

ระยะเวลา ๑ ปี และผ่านการ ฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร
ศึกษา กลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพ ภายใน ระยะเวลา ๒ ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๑๐) *อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑๕ ชั่วโมง 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๑๑) *อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในด้าน
แพทยศาสตรศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมงต่อปี 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๑๒) *บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
ตรงตามงาน ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๑๓) *ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและความพึงพอใจโดยนักศึกษา
ปีสุดท้าย หรือ บัณฑิตใหม่ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     √ √ 

(๑๔) *ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ (ส าเร็จ
การศึกษาไม่เกิน ๓ ปี) โดยผู้ใช้บัณฑิตได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

      √ 

(๑๕) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก ๕.๐ 

      √ 

(๑๖) *มีการติดตามอัตราการคงอยู่ในหลักสูตร และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ในหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ และจัดระบบ
และกลไกเพ่ือค้นหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาและ 
แก้ปัญหาที่พบ 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๑๗) *มีการจัดระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา √ √ √ √ √ √ √ 

(๑๘) *มีระบบและกลไกในการติดตามสัมฤทธิผลของนักศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ √ √ 

(๑๙) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

√ √ √ √ √ √ √ 
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 ๑๕๖ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
(๒๐) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ

พิเศษอย่างน้อย ๑ ด้าน 
√ √ √ √ √ √ √ 

(๒๑) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนมีผลการสอบผ่านเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อส าเร็จการศึกษา 

     √ √ 

(๒๒) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
วงรอบของหลักสูตร 

     √ √ 

(๒๓) อัตราการได้งานท าของบัณฑิต/ศึกษาต่อ ใน ๖ เดือน หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

     √ √ 

(๒๔) ร้อยละ ๙๕ ของผูส้ าเร็จการศึกษา ประกอบวชิาชีพเวชกรรม      √ √ 

(๒๕) ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษามีโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัย    √ √ √ √ 

* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตามกรอบ TQF)  
 

เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
๑ ผ่านในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วนทั้ง ๒๕ ข้อ 
๒ ผ่านในระดับด ี  หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกข้อ และข้อ ๑๓-๒๕  ผ่านไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๘๐  

๓ ผ่านในระดับพอใช้  หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกข้อ และข้อ ๑๓ -๒๕ ผ่านไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๗๐   
๔ ไม่ผ่าน  หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านไม่ครบทุกข้อ หรือตัวบ่งชี้ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกข้อ แต่การ

ประเมิน ข้อ ๑๓-๒๕ ผ่านน้อยกว่าร้อยละ ๖๐   
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 ๑๕๗ 

หมวดที ่๘ 
การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 

 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  ๑.๑.๑ การประเมินรายวิชา โดยอาจารย์ในแต่ละรายวิชาน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
ในการสอนของแต่ละรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาในภาพรวมเพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

  ๑.๑.๒ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ 
  ๑.๑.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่มและการฝึกเวชปฏิบัติ 
  ๑.๑.๔ การวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมถึงการประเมินการสอนของอาจารย์ และการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ outcome ของ
รายวิชานั้น ๆ 
      ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ๑.๒.๑ การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และส่งผลการประเมินให้อาจารย์หัวหน้าภาควิชา และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนแพทย์เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

  ๑.๒.๒ การประเมินอาจารย์โดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๑.๒.๓ คณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และวางแผนการพัฒนา

ให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์ของคณะฯ 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
๒.๑ คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์ และปรับปรุงแบบประเมินต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
๒.๒ ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามของแต่ละชั้นปี เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
๒.๓ ให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินหลักสูตรในวันซ้อมรับปริญญา 
๒.๔ รวบรวมผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินรายวิชา (มคอ. ๕ และ ๖) ผลการประเมินตามข้อ ๒.๒ 

และ ๒.๓ ผลการประชุมสัมมนา ๕ สถาบัน ตลอดจนผลการประเมินของคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์มาวิเคราะห์ เพ่ือสรุป
ประเด็นส าคัญ 
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 ๑๕๘ 

๒.๕ น าเสนอประเด็นที่ได้จากข้อ ๒.๔ เพ่ืออภิปรายร่วมกันในโครงการสัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารการศึกษา 
อาจารย์แพทย์ ผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้น และผู้แทนบัณฑิต และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  

 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด มคอ. ๗ ประกอบด้วย ๙ หมวด ได้แก่ 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติ หมวดที่ ๓  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร หมวดที่ ๔ ข้อมูล
สรุปรายวิชาของหลักสูตร หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร หมวดที่ ๗ คุณภาพของการ
สอน หมวดที่ ๘ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ และหมวดที่ ๙ แผนการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท าเป็นรายงานเพ่ือส่งมหาวิทยาลัยมหิดล  

นอกจากนี้คณะฯ ยังด าเนินการพัฒนาตามระบบคุณภาพด้านการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education for 
Performance Excellence) หรือ EdPEx เกณฑ์รางวัล Thailand Quality Award (TQA) และเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับ
แพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education, WFME) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของแพทยสภา เพ่ือรับ
การประเมินตามเกณฑ์แพทยสภาผ่านสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for Medical 
Education Accreditation (IMEAc) ที่ก าหนดให้มีการตรวจรับรอง ซึ่งได้ก าหนดให้ด าเนินการทุก ๕ ปี และคณะฯ ต้อง
จัดท ารายงานประจ าปี (Annual report) ทุกปี เพ่ือให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรใน Thai 
Quality Registration (TQR) system ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอผลการประเมิน ประเด็น ปัญหาที่ส าคัญที่ได้จากข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการ

อ านวยการศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหา และระดมสมองเพ่ือวางแนวทางในการแก้ไข 
และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป หลังจากนั้นจึงน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือปรับทิศทางและนโยบายการศึกษา  

 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
 

แบบรายงานข้อมูลหลกัสูตร  (MU Degree Profile) 
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๑๖๐ 

 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

 

1.  ชื่อหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต  
Doctor of Medicine  

2.  ชื่อปริญญา 
แพทยศาสตรบัณฑิต 
Doctor of Medicine 

ภาพรวมของหลักสูตร 
ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

จ านวนหน่วยกิต 242 หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบของ
หลักสูตร 

6 ปี 

สถานภาพของหลักสูตร 
และก าหนดเปิดสอน 

 หลักสูตรปรับปรุง 
 ก าหนดเปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

การให้ปริญญา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว           

สถาบันผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน แพทยสภา ผ่านสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ 
Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) 
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๑๖๑ 

 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
Purpose/Goals/Objectives 

เป้าหมายของหลักสูตร (Program Goals):  
จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ที่มีศักยภาพการท างาน
ได้หลายบทบาท คือ แพทย์นักวิชาการ-นักวิจัย แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และแพทย์ผู้จัดการด้านสุขภาพ รวมทั้งมีทักษะในการพัฒนาตนเองให้
ทันสมัยในวิชาชีพแพทย์และประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์อย่าง
สม่ าเสมอ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives):  
จัดการศึกษาเพ่ือให้แพทยศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
๑) มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ การจัดการ ฯลฯ และสามารถใช้ความรู้ เหล่านี้ ในบทบาทที่
หลากหลาย เพ่ือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ให้มีประสิทธิผล  

๒) ใช้ความรู้ดังกล่าวในบทบาทแพทย์นักวิชาการ-นักวิจัย เพ่ืออธิบาย ตอบโจทย์
ปัญหา แก้ปัญหา และพัฒนางานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยการ
สร้างความรู้หรือทางเลือกใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ 

๓) ใช้ความรู้ดั งกล่าวในการเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่ งมี
ความสามารถในการท าเวชปฏิบัติและท าหัตถการทางการแพทย์ได้ในระดับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพ่ือดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ตามมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  

๔) มีพฤตินิสัยในการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือความ
เชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อตนเองในฐานะแพทย์และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
วิชาชีพแพทย์ 

๕) สร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือการท าเวชปฏิบัติที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วย
เป็นส าคัญ 

๖) มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพ
แพทย์ที่ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
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ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

 นอกจากการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ยังมีการ
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 มีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้นักศึกษามีผลงานวิจัยทางการแพทย์ภายใน
เวลาที่ส าเร็จการศึกษา 

ระบบการศึกษา  เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา มีหลักในการ
คิดหน่วยกิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีพที่สามารถประกอบได้  แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์นักวิจัย หรือสาขาอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับระบบสุขภาพ 
การศึกษาต่อ  ฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ  

 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษา  หลักสูตรมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (outcome-based education) โดยยึดการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (student-centered education) กระตุ้นให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นหรือ
สารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเพ่ือสร้างเป็น
ความเข้าใจของตนเอง (constructivism) และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (life-long learning) 

กลยุทธ์/แนวปฎิบัติ ในการ
จัดการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการการสอนโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ความต้องการ/ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ความต้องการ
ของผู้เรียน และความต้องการของสถาบัน โดยมีแนวปฏิบัติที่ใช้กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม อาทิ problem-based 
learning (PBL), team-based learning (TBL), reflective learning, 
experiential learning เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (active learning) 
อย่างต่อเนื่อง  

กลยุทธ์/แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง formative evaluation เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับต่อนักศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง และ summative evaluation 
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมทั้งมีการสอบรวบยอด (comprehensive 
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examination) ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางคลินิก และ
หัตถการต่าง ๆ โดยมีการสอบหลายรูปแบบ อาทิ multiple choice question 
(MCQ), modified essay question (MEQ), long case examination และ 
objective structured clinical examination (OSCE) ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คาดหวังไว้  (Program-level Learning 
Outcomes, PLOs) 

สมรรถนะท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาของหลักสูตร 
Generic Competencies  คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ

สรุปประเด็นและแก้ปัญหา 
 ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 แสดงความคิดสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาทางเลือก/วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาหรือ
จัดการงานที่รับผิดชอบ 

 ประเมินและพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์แวดล้อม 
 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
 ติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

Subject-specific 
Competencies 

 แสดงออกซึ่งความรู้ ทักษะทางคลินิก และการท าหัตถการทางการแพทย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการ
ให้บริบาลสุขภาพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความ
ปลอดภัย ความคุ้มค่า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ 

 สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม 
 ตั้งค าถามวิจัย ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลงานวิจัยสู่การ

ปฏิบัติในการบริบาลสุขภาพ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต 

PLOs PLO 1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการให้บริบาลสุขภาพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

PLO 2 สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

PLO 3 ประยุกต์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ/ระบบ
บริการสุขภาพ เพ่ือจัดการระบบและสุขภาพในระดับบุคคล และระดับ
ประชากร และพัฒนา ด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน
ควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

PLO 4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแพทย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ และพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง 

PLO 5  สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับภาวะการณ์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้เป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจ 

PLO 6 ผลิตและน าเสนอผลงานวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
จริยธรรมการวิจัย 

PLO 7 พัฒนาตนเอง สามารถท างานเป็นทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขา
วิชาชีพในบทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผู้น า 
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ภาคผนวก 
๑. ข้อก าหนด : คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ปี 
  รศ.นพ. อาทิตย์   
  อังกานนท์ 
 
 
 
            

-  วว. (อายุรศาสตร์ทั่ วไป) แพทย
สภา/ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

-  พบ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี/ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๕๓๔ 
 
 

๒๕๒๘ 
 
 

   Niparuck P, Boonsakan P, Sutthippingkiat T, Pukiat S, 

Chantrathammachart P, Phusanti S, Boonyawat K, 

Puavilai T, Angchaisuksiri P, Ungkanont A, 

Chuncharunee S, Atichartakarn V. Treatment outcome 

and prognostic factors in PCNSL. Diagnostic pathology 

2019;14:56. 

ศ.นอ.นพ.อนันต์    
โฆษิตเศรษฐ 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)  
   แพทยสภา 
- Certificate in Pediatric 

Cardiology, Mayo Clinic, 
Rochester, USA 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา  
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๖ 
 
 

๒๕๓๕ 
 ๒๕๒๙ 

Kraikriangsri C, Khositseth A, Kuptanon T. P-wave 

dispersion as a simple tool for screening childhood 

obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Med 

2019;54:159-63. 

 

  รศ.นพ.สามารถ   
  ภคกษมา 

- ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด)  
  แพทยสภา 
- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบด ี

๒๕๔๐ 
  
๒๕๓๙ 
๒๕๓๕ 

Puranitee P, Stevens FFCJ, Pakakasama S, 

Plitponkarnpim A, Arj-OngVallibhakara S, Busari JO, 

Heeneman S, van Mook WNKA. Exploring burnout and 

the association with the educational climate in 

pediatric residents in Thailand. BMC Med Educ 

2019;19:245. doi: 10.1186/s12909-019-1687-7.  

  รศ.พญ.กาญจนา  
  ตั้งนรารัชชกิจ 

 

วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)  
    แพทยสภา  
- Certificate in Pediatric 

nephrology, University of 
Texas, Southwestern Medical 
Center Dallas, Texas, USA  

-  วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา  
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี  

๒๕๔๒ 
 
๒๕๔๒ 
 
 
 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๑ 

  Tangnararatchakit K, Kongkhanin U, Katanyuwong P, 

Saisawat P, Chantarogh S1, Pirojsakul K. Inadequate 

blood pressure control demonstrated by ambulatory 

blood pressure monitoring in pediatric renal transplant 

recipients. Pediatr Transplant 2019:e13499.  

 

 

 

 



 

 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๑๖๖ 

 

 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ปี 
อาจารย์ นพ. ดร. 
สิรวัฒน์ ศรีฉตัราภิมุข 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) แพทย
สภา 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา 
- ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศริิราช
พยาบาล 

- วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๕๕๙ 
 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๕๓ 
 
๒๕๔๖ 

  Chotiprasitsakul D, Srichatrapimuk S, Kirdlarp S, 

Pyden AD, Santanirand P. Epidemiology of 

carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: a 5-year 

experience at a tertiary care hospital. Infect Drug Resist 

2019;12:461-8. 
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  2. Alignment between PLOs & Higher Education TQF Level 2 or TQF 1  
*ระบุว่าหลักสตูรเทียบสมรรถนะกับ มคอ.ระดับใด หรือกับ  มคอ. ๑     PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ด้านที่ ๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม        

๑.๑ การประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นแพทย์              
๑.๒ การให้เหตุผลและตัดสินใจ โดยใชห้ลักเวชจริยศาสตร์              
ด้านที่ ๒ ดา้นความรู ้        

๒.๑ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

            
๒.๒ หลักการคิดเชิงวิพากษ ์ระเบียบวิธวีิจัย ชีวสถิต ิและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์              
๒.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม             
๒.๔ หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองค์รวม             
๒.๕ ระบบสุขภาพของประเทศไทย              
๒.๗ หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วย             
ด้านที่ ๓  ด้านทักษะทางปญัญา        

๓.๑ การวินจิฉยัและการวินิจฉัยแยกโรคอย่างเป็นระบบ            
๓.๒ การตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและการ
ตรวจพิเศษอื่น อย่างสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑ์วิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง 

    
      

๓.๓ การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลผู้ป่วยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล          
๓.๔ การประเมินคุณค่าบทความและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์             
ด้านที่ ๔ ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ        

๔.๑ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปว่ย ญาติ และประชาชน            
๔.๒ การปฏิบัติงานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรในระบบสุขภาพได้           
๔.๓ ภาวะผู้น า และการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม            
๔.๔ ความรับผิดชอบต่อผูป้่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย            
๔.๕ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้             
ด้านที่  ๕ ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       

๕.๑ เลือกและประยุกต์ใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์             

๕.๒ การให้ขอ้มูลด้านสุขภาพ และค าปรึกษาแก่ผูป้่วย ญาตแิละประชาชน            

๕.๓ การบันทกึเวชระเบียนและจัดท าเอกสารทางการแพทย์             

๕.๔ การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย ์             

๕.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลอยา่งเหมาะสมกบัวิชาชีพ              

ด้านที่ ๖  ทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ        

๖.๑ การสัมภาษณ์ประวัตแิละตรวจรา่งกาย            

๖.๒ การตรวจทางห้องปฏบิัติการ        

๖.๓ การท าหัตถการทางการแพทย ์         
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ภาคผนวก ๒ 

 
๒.๑ ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 
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ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes, PLOs) และ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub Program-level Learning Outcomes, SubPLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 

PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ก า ร แพทย์  แ ล ะศาสตร์ อ่ื น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในบทบาทของนักวิชาการ
ทา งการ แพทย์ ไ ด้ ต ามมาต รฐ าน
วิชาชีพ* 

1.1 ใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ืออธิบายสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษา
โรคที่พบได้บ่อย ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภา* 

1.2 อธิบายหลักการด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และ
พฤติกรรมศาสตร์ที่จ าเป็น เพ่ือความเข้าใจต่อเพ่ือนมนุษย์ 
สังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ ร่วมถึงแนว
ทางการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1.3 ประยุกต์หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ 
และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระดับบุคคลและ
ชุมชน  

PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความ
ปลอดภัย ความคุ้มค่า และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

2.1 สัมภาษณ์ประวัติจากผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและ
เหมาะสม   

2.2 ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม         

2.3 เลือกวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและ
เหมาะสม และแปลผลการตรวจได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา* 

2.4 ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และท าการตรวจพิเศษเพ่ือ
ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2.5 วางแผนในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็น 
เพ่ือวินิจฉัยและแก้ปัญหาผู้ป่วย  

2.6 เลือกวิธีบ าบัดรักษาผู้ป่วย และบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
รวมถึงการตัดสินใจส่งปรึกษา ส่งต่อ และรับดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็น
ส าคัญ  
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2.7 ท าหัตถการทางการแพทย์ที่จ าเป็นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา* 

2.8 เลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ อย่างสมเหตุผล  
2.9 ประเมินและวิพากษ์หลักฐานทางการแพทย์ ตามหลักการด้าน

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ เพ่ือวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทั้ง
พยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  

2.10 ให้การบริบาลผู้ป่วยโดยยึดหลักเวชจริยศาสตร์ และกฎหมาย 
       ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

PLO3 วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรคได้ทั้งในระดับบุคคล
และระดับประชากร โดยประยุกต์
ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบ
บริบาลสุ ขภาพ และสร้ า งความ
ร่วมมือของชุมชน 

3.1  วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคได้ทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับประชากรโดยประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ
ระบบสุขภาพ และการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในพื้นที่เป้าหมาย 

3.2 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบสุขภาพ  

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดย
รั กษ า คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รมแล ะ
จรรยาบรรณแพทย์ มีความซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบ  

4.1 ประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และแสดงความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณ
แพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา* 

PLO5 สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และ
ชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือดูแล
รักษาผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้เป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจ 

5.1 สื่อสารด้วยการฟัง พูด เขียน ท่าทางและสื่อต่าง ๆ อย่างสุภาพ 
เหมาะสม และตรงประเด็น  

5.2 รับฟังอย่างเข้าใจ และสื่อสารกับผู้ป่วยโดยแสดงออกถึงความ
เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ตามบริบทของครอบครัวและสังคมของ
ผู้ป่วย และสร้างความไว้วางใจ  

5.3 สื่อสารกับผู้ป่วยโดยค านึงถึงความรู้ ความเชื่อ และบริบทของ
ผู้ป่วยและครอบครัว เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตัวอย่าง
ถูกต้องและร่วมมือในการรักษา และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนเอง  

5.4 สื่อสารในบริบทที่ยาก อาทิ ความไม่พอใจหรือไม่ร่วมมือของ
ผู้ป่วย การแจ้งข่าวร้าย และความผิดพลาดทางการแพทย์ เพ่ือ
ผลประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  
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5.5 บันทึกเวชระเบียน ใบส่งตัว และใบรับรองแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน สมบูรณ์ และใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน และค านึงถึงการ
รักษาความลับของผู้ป่วย  

5.6 สื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ร่วมงาน และแสดงออกถึงความ
เคารพในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของแต่ละวิชาชีพ 

5.7 สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและสังคม โดยใช้วิธีการ 
ช่องทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประกอบที่เหมาะสม  

PLO6 ผลิตและน าเสนอผลงานวิจัยได้ด้วย
ตนเอง โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
จริยธรรมการวิจัย 

6.1 ระบุปัญหา ตั้งค าถามวิจัยที่เหมาะสม 

6.2 ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์บทความวิชาการและผลงานวิจัย
อย่างมีวิจารณญาณ 

6.3 เสนอวิธีการเพ่ือให้ได้ค าตอบ ออกแบบและด าเนินการศึกษา
หรือการทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับค าถามวิจัย 

6.4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเบื้องต้น 
6.5 น าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบตามที่ก าหนดไว้ 

6.6 ยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในทุกขั้นตอน 

PLO7 พัฒนาตนเอง ท างานเป็นทีมภายใน

วิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชพีใน

บทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผู้น า 

7.1 ตระหนักรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
7.2 เคารพในบทบาทและความช านาญของแต่ละคน และ

ปฏิบัติงานร่วมกันภายในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
7.3 เคารพในบทบาทและความช านาญของแต่ละสหสาขาวิชาชีพ 

เพ่ือท างานและเรียนรู้ร่วมกัน รับฟังอย่างเข้าใจ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือความคิดเห็น ตอบสนองต่อเพ่ือนร่วมงาน และ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม ในการวางแผนการรักษาและ
การดูแลผู้ป่วย โดยค านึงถึงบทบาทหน้าที่ ความเชี่ยวชาญของ
แต่ละวิชาชีพ และยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ           

7.4 มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ 

* ปัจจุบันใช้เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๗๒ 

ตารางภาคผนวก ๒.๒ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ (MU Graduates 
Attributes) 

Program Learning Outcome / 
4 Graduate Attributes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

T-shaped Breadth & Depth – รู้แจ้ง รู้จริง
ทั้งด้านกว้างและด้านลึก      

Globally Talented – มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถ
แข่งขันได้ระดับโลก   

Socially Contributing - มีจิตสาธารณะ สามารถท า
ประโยชน์ให้สังคม 

  

Entrepreneurially Minded – กล้าคิด กล้าท า กล้า
ตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางท่ีถูกต้อง    
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๑๗๓ 
 

ตารางภาคผนวก  ๒.๓   ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ล าดับที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา  

ชั้นปี ๑ 

(๑)   ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นพลเมืองดี การเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น- 

(๒)   มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง การตรงต่อเวลา 
(๓)   อธิบายหลักการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่จ าเป็น เพ่ือความเข้าใจต่อเพ่ือน

มนุษย์ สังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ 
(๔)  รู้หลักการสื่อสาร ข้อดี และข้อจ ากัดของการสื่อสารวิธีต่างๆ 

(๕)  รู้และเข้าใจหลักการการท างานเป็นทีม 

(๖)   แสดงออกอย่างสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ เคารพและเข้าใจผู้อ่ืนตามบทบาทแต่ละสหสาขาวิชาชีพ 
ชั้นปี ๒ 

(๑)  อธิบายหลักการ และตระหนักถึงความส าคัญจริยธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯ  
(๒)  อธิบายความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพ่ือเข้าใจสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคที่พบได้บ่อย 

(๓)  รู้หลักของคุณธรรมจริยธรรมในการท างานวิจัย  
(๔)  ยอมรับและเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

ชั้นปี ๓ 
(๑)  อธิบายหลักการจริยธรรมทางการแพทย์ในกรณีและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(principles of medical ethics and laws)  

(๒)  อธิบายหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๓)  อธิบายระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ / ระบบบริการสุขภาพ 
(๔)  ระบุปัญหาที่พบเพ่ือท าวิจัยได้ 

(๕)  แสดงทักษะในการสื่อสาร ด้วยการฟัง พูด เขียน ท่าทาง และสื่อต่างๆ อย่างสุภาพ เหมาะสม 

(๖)  รับฟังอย่างตั้งใจ และสามารถจับประเด็นได้ 
(๗)  ถ่ายทอดข้อมูลสุขภาพ ค าแนะน า ค าปรึกษา อย่างถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ 

 ชั้นปีที่ ๔ 

(๑)  น าหลักการจริยธรรมทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (medical ethical 
reasoning)  

(๒)  เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้ 
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๑๗๔ 
 

(๓)  รู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(๔)  อธิบายหลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
สุขภาพได้ 

(๕)  ซักประวัติได้อย่างถูกต้อง และรวบรวมข้อมูล ระบุประเด็นปัญหาส าคัญของผู้ป่วยได้ ด้วยท่าทีท่ีสุภาพ 
เหมาะสม 

(๖)  ตรวจร่างกายตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ด้วยท่าทีที่สุภาพ 

(๗)  รวบรวม และสรุปข้อมูล เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตั้งสมมติฐานและวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น 
(๘)  วางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคไม่ซับซ้อนแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 

(๙)  รู้หลักการและเข้าใจข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 

(๑๐)  อธิบายหลักการการประเมินและวิพากษ์หลักฐานทางการแพทย์ ตามหลักการด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
เพ่ือวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมทั้งพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (ด้านความรู้) 

(๑๑)  เลือกใช้และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบ่อยได้ 
(๑๒)  ท าการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์แพทยสภาได้ด้วยตนเอง และแปลผลได้ 

(๑๓)  ท าหัตถการกับหุ่นจ าลองได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

(๑๔)  ตั้งค าถามวิจัยจากปัญหาและข้อมูลที่มีได้อย่างเหมาะสม 
(๑๕)  ค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อ 

(๑๖)  รู้หลักการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับค าถามการวิจัย 

(๑๗)  รู้หลักการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
(๑๘)  รู้หลักการและวัตถุประสงค์ของการน าเสนอผลงานวิจัย 

(๑๙)  ตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามหลักของคุณธรรมจริยธรรมในการท างานวิจัย 
(๒๐)  อธิบายหลักการและแนวทางในการแจ้งข่าวร้าย กลไกการปรับตัวทางอารมณ์ของผู้ป่วยและญาติ วิเคราะห์

เหตุปัจจัยที่น าไปสู่ความซับซ้อนในบริบทที่ต้องสื่อสาร และเตรียมความพร้อมเพ่ือสื่อสาร อธิบายข้อก าหนด
ในการเปิดเผยข้อมูลความผิดพลาดทางการแพทย์ 

(๒๑)  สื่อสารกับผู้ร่วมงาน โดยแสดงออกอย่างสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

(๒๒)  บันทึกเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง ตามรูปแบบ เป็นระเบียบ 
(๒๓)  รู้ศักยภาพและข้อจ ากัดของตน (Self awareness) 

(๒๔)  แสดงทักษะการท างานร่วมกันภายในวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

(๒๕)  รู้หลักการการท างานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย 
(๒๖)  สามารถควบคุมอารมณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
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๑๗๕ 
 

ชั้นปีที่ ๕ 

(๑)  ดูแลรักษาผู้ป่วย โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
(๒)  ซักประวัติได้ตรงประเด็น โดยประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสร้างสมมุติฐานเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค 

ด้วยท่าทีท่ีสุภาพ 

(๓)  ตรวจร่างกายได้อย่างถูกต้องและได้ผลตรวจที่น่าเชื่อถือ ด้วยท่าทีท่ีสุภาพ 
(๔)  รวบรวม สรุปข้อมูลและสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปวิเคราะห์การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

โรคที่พบบ่อย หรือภาวะไม่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(๕)  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖)  อธิบายแนวทางและตระหนักถึงผลกระทบของการเลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 

(๗)  เลือกใช้และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
ได้ เพื่อการวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่ซับซ้อน 

(๘)  ใช้เครื่องมือพิเศษในการวินิจฉัยโรคได้ตามเกณฑ์แพทยสภา ภายใต้การก ากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญ 
(๙)  ท าหัตถการได้อย่างถูกต้องภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญฯ 

(๑๐)  ประยุกต์หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(๑๑)  วิเคราะห์ปัญหา และอธิบายวิธีการจัดระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ/ระบบบริการสุขภาพ เพ่ือ
จัดการระบบและสุขภาพในระดับบุคคล และระดับประชากร 

(๑๒)  อธิบายหลักการในการสื่อสารกับกลุ่มคน ชุมชน และสังคม (mass communication) ตระหนักถึง
ผลกระทบของการใช้ social media ทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน รวมทั้งวิชาชีพและสังคม 

(๑๓)  แสดงการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของบทความ และทบทวนวรรณกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

(๑๔)  เลือกวิธีการวิจัยที่สามารถตอบค าถามวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

(๑๕)  วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

(๑๖)  เตรียมน าเสนอผลงานวิจัย โดยก าหนดรูปแบบการน าเสนอได้เอง 
(๑๗)  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างานวิจัย  

(๑๘)  สื่อสารด้วยการฟัง พูด เขียน ท่าทางและสื่อต่างๆ อย่างสุภาพ เหมาะสม และตรงประเด็น โดยตระหนักถึง
ข้อควรระวังและความผิดพลาดที่พบบ่อยในการสื่อสาร 

(๑๙)  ถ่ายทอดข้อมูลสุขภาพ ค าแนะน า ปรึกษา อย่างถูกต้อง ชัดเจน สุภาพ และเหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
และครอบครัว 

(๒๐)  ตระหนักรู้ ควบคุมอารมณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ยุ่งยากและซับซ้อน เมื่อเกิดภาวะ
ทางอารมณ์ที่ส่งผลด้านลบต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัว 
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๑๗๖ 
 

(๒๑)  บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา เป็นไปตามข้อก าหนด 

(๒๒)  รู้วิธีการจัดการตนเอง (self management) ตระหนักถึงความส าคัญของการฟ้ืนตัวทางจิตใจ (resilience) 
และรู้หลักการการจัดล าดับความส าคัญของการบริหารเวลา (self control) 

(๒๓)  ตระหนักรู้ขอบเขตความสามารถของตนเองและขอความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม 

ชั้นปีที่ ๖ 

(๑)  ดูแลรักษาผู้ป่วย โดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพฯ  

(๒)  น าหลักการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

(๓)  น าหลักการจริยธรรมทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติในภาวะย้อนแย้งทางจริยธรรมได้อย่าง
เหมาะสม (medical ethical dilemma) 

(๔)  น าความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้ และค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ เช่น พฤติกรรม เพศ วัย เชื้อชาติ อาชีพ เศรษฐกิจ 

(๕)  ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการรักษาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยได้ 
(๖)  น าความรู้ด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยี มาแก้ปัญหาสุขภาพในระดับบุคคล

และชุมชน 
(๗)  ซักประวัติได้ตรงประเด็น และครบถ้วน เพ่ือการวินิจฉัยและดูแลรักษา โดยเข้าใจความรู้สึกผู้ป่วยและบริบท

ของครอบครัว 

(๘)  ตรวจร่างกายได้อย่างช านาญ และถูกต้องตามล าดับความส าคัญ ในบริบทของผู้ป่วย ด้วยความเข้าใจ
ความรู้สึกผู้ป่วย 

(๙)  รวบรวม สรุปข้อมูลและสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์เพ่ิมเติม เพื่อน าไปวิเคราะห์การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย
โรคหรือภาวะซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

(๑๐)  วางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หรือ
ตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๑)  เลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในผู้ป่วยได้อย่างสมเหตุสมผล 

(๑๒)  น าหลักฐานทางการแพทย์มาใช้ในการดูแลรกัษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยประเมินตามหลักการด้านเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์ 

(๑๓)  เลือกใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เพ่ือดูแล
ผู้ป่วยโรคหรือภาวะซับซ้อนได้โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 

(๑๔)  ใช้เครื่องมือพิเศษในการวินิจฉัยโรคได้ด้วยตนเอง เช่น EKG, FAST, Ultrasound for gestation age 
(๑๕)  ท าหัตถการได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

(๑๖)  พัฒนาและด าเนินการโครงสร้างสร้างเสริมสุขภาพ และ/หรือป้องกันควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของผู้มีประสบการณ์ 
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๑๗๗ 
 

(๑๗)  แก้ปัญหา น าเสนอแนวทางการจัดการระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขพภาพ/ระบบบริการสุขภาพ เพ่ือ
จัดการระบบและสุขภาพในระดับบุคคล และระดับประชากร 

(๑๘)  ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการรับรู้และให้ข้อมูลผ่าน social media 
อย่างมีวิจารณญาณและค านึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม 

(๑๙)  ประเมินข้อมูลจากการค้นคว้า และเลือกข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการท าวิจัย 

(๒๐)  ด าเนินการศึกษาหรือการทดลองได้ 

(๒๑)  วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลลัพธ์จากข้อมูลงานวิจัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
(๒๒)  เลือกข้อมูลการน าเสนอที่น่าสนใจ และน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองกับผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 

(๒๓)  รับฟังอย่างเข้าใจ และแสดงออกให้ผู้ป่วยและครอบครัวสัมผัสได้ถึงความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ เพ่ือท าให้
เกิดความรู้สึกไว้วางใจ 

(๒๔)  ถ่ายทอดข้อมูลสุขภาพ ค าแนะน า ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างถูกต้อง โดยมี
การทวนสอบจากผู้ป่วย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนเอง 

(๒๕)  แสดงทักษะการแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่พอใจหรือไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และแจ้งข่าว
ร้ายกับผู้ป่วยและครอบครัว 

(๒๖)  บันทึกเวชระเบียน ใบส่งตัว และใบรับรองแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากเวชระเบียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย 

(๒๗)  สื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ร่วมงาน และแสดงออกถึงความเคารพในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของแต่ละ
วิชาชีพ 

(๒๘)  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง  (life-long learning) โดยการสะท้อนการเรียนรู้ (reflective 
learning) เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) 

(๒๙)  เคารพบทบาทและความช านาญของแต่ละคน และปฏิบัติงานร่วมกันภายในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
(๓๐)  ท าให้ผู้ร่วมงานสัมผัสได้ถึงความเคารพในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของแต่ละวิชาชีพ 

(๓๑)  อธิบายหลักการในการจัดการความขัดแย้ง (conflict management) 

(๓๒)  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ 
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๑๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ๓ 

 ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒    ระดับ ๔    หรอื   ระดับ ๖    
 ระดับที่ ๒ (ปรญิญาตรี) 
 ระดับที่ ๔ (ปรญิญาโท) 
 ระดับที่ ๖ (ปรญิญาเอก) 
 

      หรือ 
 

 PLOs กับ มคอ.๑  ในกรณีที่มีการก าหนดกรอบมาตรฐานคณุวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐาน
คุณวุฒิ / สาขาวิชา 
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๑๗๙ 

ตารางภาคผนวก ๓  ตารางแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning 
Outcomes ,PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.๑)

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ Program-level Learning Outcomes  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

ด้านที่ ๑  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑ .๑ การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปน็แพทย์ 

๑.๒ การให้เหตุผลและตัดสินใจ โดยใช้หลักเวชจริยศาสตร์  

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ 

๒ .๑ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 



๒ .๒ หลักการคิดเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

๒ .๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

๒ .๔ หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองค์รวม  

๒ .๕ ระบบสุขภาพของประเทศไทย 

๒.๖ หลักการพ้ืนฐานด้านระบบคุณภาพโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วย  

ด้านที่ ๓  ด้านทักษะทางปัญญา 

๓ .๑ การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอย่างเป็นระบบ  

๓ .๒ การตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและ
การตรวจพิเศษอื่น อย่างสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑ์วิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

 

๓ .๓ การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลผูป้่วยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   

๓ .๔ การประเมินคุณค่าบทความและแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์  

ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔ .๑ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน   

๔ .๒ การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพได้    

๔ .๓ ภาวะผู้น า และการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม   

๔ .๔ ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย  

๔ .๕ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้  

ด้านที่  ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๕.๑ เลือกและประยุกต์ใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

๕ .๒ การให้ข้อมูลด้านสุขภาพ และค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติและประชาชน    

๕ .๓ การบันทึกเวชระเบียนและจัดท าเอกสารทางการแพทย์  

๕ .๔ การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์  

๕ .๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 

ด้านที่ ๖  ทกัษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ 

๖.๑ การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย   

๖.๒ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

๖.๓ การท าหัตถการทางการแพทย์   
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๑๘๐ 

ภาคผนวก ๔ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงด้วยสัญลักษณ์ I, R, P, M) 
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๑๘๑ 
 

ตารางภาคผนวก ๔.๑ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

 รายวิชาชั้นปีที่ ๑         

วทศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) I       

วทคร ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) I       

วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย ์ ๓ (๓-๐-๖) I       

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู ้ ๑ (๑-๐-๒) I      I 

วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชีวิภาพเพ่ือสุขภาวะ ๒ (๒-๐-๔) I  I     

วทฟส ๑๔๒ ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔)  I       

วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพื่อทุกคน ๒ (๒-๐-๔) I       

วทคณ ๑๐๔ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

๒ (๒-๐-๔) I 
  

 
   

มมศท ๑๐๐ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์ ๓ (๓-๐-๖) I I I I I I I 

สมมน ๑๓๐ ความสุข ๒ (๒-๐-๔)     I  I 

สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔)     I  I 

สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)     I  I 

สมมน ๑๖๖ มนุษย์และสังคมโลกดจิิทัล ๒ (๒-๐-๔)     I  I 

สมมน ๑๖๘ มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)     I  I 
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๑๘๒ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

สมสค ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม ่ ๒ (๒-๐-๔)     I  I 

รมคร ๑๓๕ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๔ (๔-๐-๘) I I  I  I I 

รมคร ๑๓๖ จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) I I  I    

รมคร ๑๓๗ โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔) I   I    

รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) I I I I I I I 
รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) I     I  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕)     I   

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)     I   

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)     I   

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)     I   

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)     I   

   รายวิชาชั้นปีที่ ๒          

รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) I I  I I  I 

รมคร ๒๐๔ กายวิภาคศาตร์คลินิก ๖ (๓-๖-๙) R I  I I I  
รมคร ๒๐๕ หลักการทางสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓ (๓-๐-๖) R I  I    
รมคร ๒๐๖ ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) R R  I    
รมคร ๒๐๗ ยาต้านจลุชีพ ๑ (๑-๐-๒) R R  I    
รมคร ๒๐๘ ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) R R,P  I    
รมคร ๒๐๙ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๔ (๓-๒-๗) R R  I    
รมคร ๒๑๐ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) R R  I I I  
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๑๘๓ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
รมคร ๒๑๑ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) R R  I    
รมคร ๒๑๒ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าด ี ๓ (๒-๒-๕) R R  I R   

รมศท ๒๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ ๒ (๒-๐-๔) R   I  R  
รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒)    I R  R 

   รายวิชาชั้นปีที่ ๓         
รมคร ๓๐๘ ระบบประสาท ๑ ๔ (๓-๒-๗) R R  R R R  
รมคร ๓๐๙ ระบบประสาท ๒ ๓ (๓-๐-๖) R R  R    

รมคร ๓๑๐ ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) R R  R R   
รมคร ๓๑๑ ระบบสบืพันธุ ์ ๓ (๓-๐-๖) R R  R R   
รมคร ๓๑๒ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๖) R R  R R   
รมคร ๓๑๓ ระบบกลา้มเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) R R  R R   

รมคร ๓๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจลุชีววิทยาทางคลินิก ๓ (๓-๐-๖) R R  R    
รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาทางคลินกิ ๒ (๒-๐-๔) R R  R    

รมพธ ๓๐๕ 
เวชศาสตร์การบริการโลหติและการตรวจวินิจฉยัทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) R R  
R 

   

รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๓-๔-๘) R R,P I R R R R 

รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) R R,P  R R  R 
รมคร ๓๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๒ ๑ (๑-๐-๒) R   R  R R 
รมคร ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒)    R R  R 
          
          



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป .บัณฑิต   โท  ป .บัณฑิตช้ันสูง   เอก                                                                                                                                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                                                                                                                          มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

๑๘๔ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
 รายวิชาชั้นปี ๔         

  รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) R R,P  R R  R 

รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) R R,P R R R  R 
รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑  ๒ (๑-๒-๓) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก  ๓ (๑-๔-๔)  R R,P R R R  R 
รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น  ๓ (๑-๔-๔) R R,P R R R  R 
รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญโ่รคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 
รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รบัการผ่าตัด  ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 

รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยท่ีมคีวามผดิปกตดิ้านจักษุ โสต ศอ นาสิก ๔ (๒-๔-๖) R R,P  R R  R 
รมคร ๔๒๑ การดูแลผูสู้งอายุ ๔ (๒-๔-๖) R R,P R R R  R 
รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวจิัย ๑  ๒ (๑-๒-๓) R   R  R,P R 
รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ๑ (๑-๐-๒)    R R  R 

 รายวิชาชั้นปี ๕         

รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔  ๑ (๑-๐-๒) R R  R R  R 
รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน  ๑ (๑-๐-๒) R R  R  R  

รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒   ๑ (๐-๒-๑) R R,P R R R  R 
รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 
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๑๘๕ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 
รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 

รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยท่ีมีปญัหากระดูกและกลา้มเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 
รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง  ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 

รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยท่ีมีปญัหาและภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย ๒ (๑-๒-๓) R R,P R R R  R 
รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) R R,P  R R   
รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) R R,P R R R R R 

รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์   ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R    
รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑  (๑-๐-๒)    R R  R 

 รายวิชาชั้นปี ๖         
รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) M M  M M   

รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) M M M M M  M 
รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัตปิฐมภูมิ ๓ (๑-๔-๔) M M M M M  M 
รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ  ๓ (๑-๔-๔) M M M M M  M 
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร ์ ๓ (๐-๖-๓) M M  M M  M 

รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศลัยศาสตร ์ ๓ (๐-๖-๓)  M M  M M  M 

รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) M M  M M  M 

รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร ์ ๓ (๐-๖-๓) M M  M M  M 

รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปดิิกส ์ ๓ (๐-๖-๓) M M  M M  M 

รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจดัการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔)  M M M/A M M M M 

รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวจิัย ๒ ๔ (๐-๘-๔) M   M M M/A M 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป .บัณฑิต   โท  ป .บัณฑิตช้ันสูง   เอก                                                                                                                                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                                                                                                                          มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

๑๘๖ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวจิัย ๓ ๔ (๐-๘-๔) M   M M M/A M 
 Program Assessment         

 Portfolio   A  A A  A 
 Comprehensive Examination         

  Written Examination  A A   A   

  Performance Assessment   A   A   

รายวิชาเลือกเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา* หน่วยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

 รายวิชาชั้นปีที่ ๕         

รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะ  เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 

รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร ์ ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 
รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ ศลัยศาสตร ์ ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 
รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ สตูิศาสตร์และนรเีวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 

รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะ อายรุศาสตร ์ ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 
รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปดิิกส ์ ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 
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๑๘๗ 
 

I = PLO is Introduced and Assessed    
R = PLO is Reinforced in Cognitive Domains and Assessed       
P = PLO is Practiced in Psychomotor Domains (physical examination, procedural skills, laboratory psychomotor and visual interpretation skills) and Assessed 
M = PLO is Mastery and Assessed in term of Couse Level 
M/A = PLO is Mastery and Globally Assessed in term of Program Level  

*   แผนที่แสดงความรับผิดชอบของรายวิชา ต่อผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดับหลักสูตร  โดยใช้อักษร I, R, P, M  และ เรียงตามล าดับชั้นป ี
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๑๘๘ 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๕ 

 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๘๙ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อ……………
วันที…่……………………………………………………………..............  

 

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่……....                    
เม่ือวันที ่ XX  กันยายน ๒๕๖๓ 

 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป    
 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม

กับบริบทการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญคือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับโครงสร้างโดย
มีการจัดตั้งสถาบันการแพทยัจักรีนฤบดินทร์ และโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกโดยโรงเรียนแพทย์รามาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบ จากเดิมที่คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับผิดชอบ และย้ายสถานที่เรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ไปยังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ยังมีแนวทางเหมือนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based curriculum) และ
ยังคงเป็นไปตามนโยบาย/กลยุทธ์ด้านพันธกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดีที่มี
คุณภาพ มีความเป็นผู้น า เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยยึดตามเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (World Federation for Medical 
Education, WFME) 
 

๕.  สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   

 ๕.๑ การปรับการเรียนรู้ชั้นปรีคลินิก  

(๑) ชั้นปีที่ ๑  

ก. ปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลง  

ข. ปรับเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน

ในชั้นปีถัดไป 

(๒) ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
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๑๙๐ 

ก. การเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกยังคงยึดหลักการการเรียนรู้ตามระบบของร่างกายต่าง ๆ แต่มีการ

ปรับรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละระบบ

ของร่างกาย เน้นความเชื่อมโยงและบูรณาการกับทางคลินิกเพ่ิมมากขึ้น  

ข. ปรับล าดับการเรียนระบบต่างๆของร่างกายในรายวิชาชั้นปีที่ ๒ และปีท่ี ๓ เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาใน

ระบบของร่างกายท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน  

ค. ปรับระบบการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกแบบ  summative ให้ลดน้อยลง และมีการ

ประเมินผลแบบ formative รวมทั้งการให้ผลป้อนกลับเพ่ิมมากขึ้น 

  
๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

๑. ระดับปริญญาตรี    
• หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์   
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ 
๑๑ 
๙ 

๑๐ 
- 

๓๒ 
๑๑ 
๙ 

๑๒ 
- 

• หมวดวิชาเฉพาะ   
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน   
- กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก 
- *กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต ๒๐๙ 
๑๔ 
๖๕ 

๑๐๘ 
๒๒ 

๒๐๔ 
๙ 

๖๕ 
๑๐๘ 
๒๒ 

• หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ๒๔๕ ๒๔๒ 
หมายเหตุ * กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก เพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 
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๑๙๑ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล หลักสูตรปรับปรุง

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรที่มีการปรับและเปลี่ยนแปลงวิชาในชั้นปรีคลินิกตั้งแต่ปี ๑ ปี ๓ โดยการจัดรายวิชายงัอิงตาม

หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แบ่งรายวิชาตามระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยในหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการปรับให้

เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และมีการเรียงล าดับรายวิชาบางรายวิชาใหม่เพ่ือให้เกิด

ความต่อเนื่อง ลดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน จัดหมวดหมู่เนื้อหาในแต่ละรายวิชาให้เกิดต่อเนื่องมากข้ึน และเพ่ิมรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชั้นปีที่ ๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนในชั้นปีถัดไป ตารางที่แสดง ประกอบด้วย  

ก. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข. รายวิชาที่ยกเลิก 

ค. รายวิชาที่จัดขี้นมาใหม่ 

ง. รายวิชาที่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง
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๑๙๒ 

ก. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ 
วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 

๑ 
วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCCH 105 General Chemistry SCCH 105 General Chemistry 

 
๑ 

ศศภอ ๑๐๓/
๑๐๔ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒ ๓ (๒-๒-๕) 

๑ 

ศศภอ ๑๐๓/
๑๐๔ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LAEN 
103/104 

English Level I/II  LAEN 
103/104 

English Level I/II  

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

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

SCID 111 Learning Techniques SCID 111 Learning Techniques 

๑ 

ศศภอ ๑๐๕/
๑๐๖ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓/๔ ๓ (๒-๒-๕) 

๑ 

ศศภอ ๑๐๕/
๑๐๖ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓/๔ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LAEN 
105/106 

English Level III/IV  LAEN 
105/106 

English Level III/IV  

๑ 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

๑ 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LATH 100 Arts of Using Thai Language 
Communication 

LATH 100 Arts of Using Thai Language 
Communication 

๑ 
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 

๑ 
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 101 Contemporary Health  RAGE 101 Contemporary Health  

๑ 
รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 

๑ 
รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 102 Introduction to Research  RAGE 102 Introduction to Research  

๒ 
รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

๒ 
รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 202 Clinical Foundations of Medicine I RAID 202 Clinical Foundations of Medicine I 
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๑๙๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ
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๒ 
รมศท ๒๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

๒ 
รมศท ๒๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๑ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 201 Research Methodology I RAGE 201 Research Methodology I  

๒ 
รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๒ 
รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 202 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

RAGE 202 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

 

๓ 
รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

๓ 
รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 306 Clinical Foundations of Medicine I RAID 306 Clinical Foundations of Medicine I  

๓ 
รมศท ๓๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๓ 
รมศท ๓๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๒ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 301 Research Methodology I  RAGE 301 Research Methodology I  

๓ 
รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๓ 
รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE302 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

RAGE302 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

 

๓ รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) ๓ รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical 
Toxicology 

 RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical 
Toxicology 

 

๓ รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจ
วินิจฉยัทางห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒) ๓ รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจ
วินิจฉยัทางห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory 
Medicine 

 RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory 
Medicine 

 

๔ 
รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) 

๔ 
รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III 

๔ รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) ๔ รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I 

๔ รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) ๔ รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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๑๙๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship 

๔ รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 412 Adult Medicine I RAID 412 Adult Medicine I 

๔ รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 413 Adult Medicine II RAID 413 Adult Medicine II 

๔ รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 414 Basic Pediatrics RAID 414 Basic Pediatrics 

๔ รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 415 Basic Care in Woman’s Health RAID 415 Basic Care in Woman’s Health 

๔ รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 416 Mother and Baby Care RAID 416 Mother and Baby Care 

๔ รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 417 Child and Adolescent Care  RAID 417 Child and Adolescent Care  

๔ รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 418 Care in Neurological Patients  RAID 418 Care in Neurological Patients  

๔ รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัด 

๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 419 Surgery and Perioperative Care RAID 419 Surgery and Perioperative Care 

๔ รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจกัษุ 
โสต ศอ นาสกิ 

๔ (๒-๔-๖) ๔ รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจกัษุ โสต 
ศอ นาสิก 

๔ (๒-๔-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT 
Problems 

RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT 
Problems 

๔ รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอาย ุ ๔ (๒-๔-๖) ๔ รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอาย ุ ๔ (๒-๔-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 421 Elderly Care RAID 421 Elderly Care 
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๑๙๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๔ รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจยั ๑ ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจยั ๑ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 422 Research Practice I RAID 422 Research Practice I 

๔ รมศท ๔๐๒ พัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อืน่ ๑ (๑-๐-๒) ๔ รมศท ๔๐๒ พัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อืน่ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 402 Self-Development in Understanding 
Self and Others 

RAGE 402 Self-Development in Understanding 
Self and Others 

๕ รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) ๕ รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 516 Clinical Foundations of Medicine IV RAID 516 Clinical Foundations of Medicine IV 

๕ รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) ๕ รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 517 Evidence-Based Medicine RAID 517 Evidence-Based Medicine 

๕ รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) ๕ รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II 

๕ รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวกิฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวกิฤตเด็กและผู้ใหญ ่ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 519 Critical Care in Children and Adults  RAID 519 Critical Care in Children and Adults  

๕ รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉกุเฉิน ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉกุเฉิน ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 520 Emergency Care RAID 520 Emergency Care 

๕ รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 521 Care in Traumatic Patients  RAID 521 Care in Traumatic Patients  

๕ รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดกูและกลา้มเน้ือ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดกูและกลา้มเน้ือ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems 

๕ รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 523 Advanced Mother and Baby Care RAID 523 Advanced Mother and Baby Care 

๕ รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจติ
เวชที่พบได้บ่อย 

๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจติเวชที่
พบได้บ่อย 

๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ
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๕ รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) ๕ รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 525 Clinical Skills I RAID 525 Clinical Skills I 

๕ รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAPD 504 Selective Pediatrics  RAPD 504 Selective Pediatrics  

๕ รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAFO 501 Forensic Medicine RAFO 501 Forensic Medicine 

๕ รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะเวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะเวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAFM 501 Selective Family Medicine RAFM 501 Selective Family Medicine 

๕ รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) ๕ รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RACM 501 Community Medicine II RACM 501 Community Medicine II 

๕ รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RASU 506 Selective Surgery RASU 506 Selective Surgery 

๕ รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology 

๕ รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะออร์โธปิดิกส ์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะออร์โธปิดิกส ์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOR 503 Selective Orthopedics RAOR 503 Selective Orthopedics 

๕ รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะอายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะอายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAMD 505 Selective Medicine RAMD 505 Selective Medicine 

๕ รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) ๕ รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 501 Self-Development in Communication RAGE 501 Self-Development in Communication 

๖ รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจยั ๒ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจยั ๒ ๔ (๐-๘-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 616 Research Practice II  RAID 616 Research Practice II  

๖ รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจยั ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจยั ๓ ๔ (๐-๘-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 617 Research Practice III  RAID 617 Research Practice III  
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๑๙๗ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๖ รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเร้ือรังในเวชปฏิบัติปฐมภมูิ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเร้ือรังในเวชปฏิบัติปฐมภมูิ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 618 Chronic Disease Management in 
Primary Care 

 RAID 618 Chronic Disease Management in Primary 
Care 

 

๖ รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 619 Oncology and Palliative Care  RAID 619 Oncology and Palliative Care  

๖ รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 620 Clinical Skills II RAID 620 Clinical Skills II 

๖ รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 621 Integrated Emergency Care RAID 621 Integrated Emergency Care 

๖ 
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics 

๖ 

รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาล
สุขภาพในชุมชน 

๓ (๑-๔-๔) ๖ รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ
ในชุมชน 

๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RACM 615 Clinical Practice and Health Care 
Management in Community Setting 

 RACM 615 Clinical Practice and Health Care 
Management in Community Setting 

๖ 
รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery 

๖ 
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and 
Gynecology 

RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and 
Gynecology 

๖ 
รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดกิส ์ ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดกิส ์ ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics 

๖ 
รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  
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๑๙๘ 

ข. รายวิชาที่ยกเลิก 
หลักสูตรเดิม พ .ศ.๒๕๖๒  หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ.๒๕๖๓  หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ยกเลิกรายวชิา 

 เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
พื้นฐานที่นักศึกษาได้รับการ
เรียนรู้แล้วตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 เพิ่มเวลาการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCMA 164 Calculus and System of Differential 
Equations 

 

๑ วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ )๐-๓-๑(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCCH  119  Chemistry Laboratory 

๑ วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) 
ยกเลิกรายวชิา 

SCCH 122 Organic Chemistry 

๑ วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ )๐-๓-๑(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCPY  110  General Physics Laboratory 

๑ วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ )๐-๓-๑(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCBI  102 Biology Laboratory I 

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

SCBI 113 Essential Biology  

๑ วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ )๓-๐-๖(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCPY  153 Basic Physics for Medical Science  

๑ วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ )๓-๐-๖(  
ยกเลิกรายวชิา SCPY  154 Physics for Medical Science 

 

 
๑ 

วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้น
พื้นฐาน 

๑ )๐-๒-๑(  

ยกเลิกรายวชิา SCID  122  Laboratory in Molecular and Cellular Basis 
for Medicine 
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๑๙๙ 

หลักสูตรเดิม พ .ศ.๒๕๖๒  หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ.๒๕๖๓  หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ )๑-๒-๓(  
ยกเลิกรายวชิา 

มหาวิทยาลัยยกเลิกรายวิชา 
MUGE  103  Arts and Science for Human Development 

๑ มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ )๒-๒-๕(  
ยกเลิกรายวชิา 

MUGE  102  Social Studies for Human Development 
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๒๐๐ 

ค. รายวิชาที่มีการจัดขี้นมาใหม่ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

  ๑ วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนเน้ือหาในการเรียน
การสอน SCCH 126 Organic Chemistry  

๑ รมคร ๑๓๗ โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๑ 
เพื่อสร้างความรู้พื้นฐาน
ทางคัพภวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ 

RAID 137 Basic Human Structure and 
Development 

๑ วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชวีภาพเพื่อสุขภาวะ ๒ (๒-๐-๔)  

SCGE 121 Bioscience for Well-Being  

๑ วมศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  

SCGE 150 Thinking Like a Scientist  

๑ วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพือ่ทุกคน ๒ (๒-๐-๔)  

 SCGE 133 Data Science for All   

๑ วทคณ ๑๐๔ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๒ (๒-๐-๔)  

SCMA 104 Systems of Ordinary Differential Equations 
and Applications in Medical Science 

 

๑ วทฟส ๑๔๒ ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔)  

SCPY 142 Physics for Medical Students  

๑ สมศษ ๑๓๐ ความสุข ๒ (๒-๐-๔)  

SHED 130 Happiness    

๑ สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 152 Work and Life 
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๒๐๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 161 Group Dynamics and Teamwork 
๑ สมมน ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 166 Human and Society in the Digital 

World 
๑ สมมน ๑๖๘ มนุษยสัมพันธก์ับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 168 Human Relations and Self 

Development 
๑ สมสค ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม ่ ๒ (๒-๐-๔)  

SHSS 187 Modern Living Instruction 
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๒๐๒ 

        ง. รายวิชาที่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๐ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มหน่วยกิตและเปลี่ยนรหัส
รายวิชา MUGE 101 General Education for Human 

Development 
MUGE 100 General Education for Human 

Development 

๑ วทคร ๑๒๑ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) ๑ รมคร ๑๓๕ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๔ (๔-๐-๘) เปลี่ยนรหัสรายวิชา  

SCID 121 Molecular and Cellular Basis for Medicine RAID 135 Molecular and Cellular Basis for Medicine เพิ่มหน่วยกิตเป็น ๔ หน่วยกิต 

เพิ่มเติมเน้ือหาให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภา 

๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ๔ (๓-๒-๗) ๑ รมคร ๑๓๖ จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกรายวิชา จุลชวีวิทยาทาง
การแพทย์ เปิดรายวิชา จุล
ชีววิทยาทางการแพทย์
เบื้องต้นแทน โดยน าเนื้อหา
ส่วนพื้นฐานทางจุลชีววิทยามา
สอนในชั้นปีที่ ๑  

SCID 215 Medical Microbiology RAID 136 Basic Microbiology  

๒ วทคร ๒๑๑ โครงสร้างร่างกายมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) ๒ รมคร ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์คลินิก ๖ (๓-๖-๙) ยกเลิกรายวิชาโครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์และปฏิบัติการ
โครงสร้างร่างกายมนุษย์ เปิด
รายวิชา กายวิภาคศาสตร์
คลินิกแทน โดยรวมภาคทฤษฏี
และปฏิบัติไว้ดว้ยกัน เน้น
เนื้อหาให้เชื่อมโยงกับทาง
คลินิกมากขึ้น 

SCID 211 Structure of the Human Body RAID 204 Clinical Anatomy 

วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสร้างร่างกายมนุษย ์ ๓ (๐-๙-๓)  

SCID 212 Laboratory in Structure of the Human 
Body 
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๒๐๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๒ วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) ๒ รมคร ๒๐๕ หลักการทางสรีรวิทยาและเภสัขวิทยา ๓ (๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชาหลักการทาง
เภสัขวิทยา เปิดรายวิชา 
หลักการทางสรีรวิทยาและ
เภสัชวิทยา โดยเพิ่มเติมความรู้
พื้นฐานทางสรีรวิทยาใน
รายวิชา 

RAID 213 Principle of Pharmacology  RAID 205 Principle of Physiology and Pharmacology  

๒ วทคร ๒๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) ๒ รมคร ๒๐๖ ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
และกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น 
เปิดรายวิชา ภูมิคุ้มกันวิทยา
เบื้องต้น โดยเน้นเนื้อหาเฉพาะ
ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ตัดส่วน
ทดลองในห้องปฏิบัติการที่ไม่
จ าเป็นส าหรับแพทยอ์อก 

RAID 214 Basic Immunology and Mechanism of 
Disease 

RAID 206 Basic Immunology  

๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ๔ (๓-๒-๗) ๒ รมคร ๒๐๗ ยาต้านจุลชพี ๑ (๑-๐-๒) เปิดรายวิชาใหม ่โดยรวบรวม
เนื้อหาส่วนที่เกีย่วกับยาต้าน
จุลชีพในรายวิชาจุลชวีวิทยา
การแพทย์มาเรียบเรียงสอน
ตามหมวดหมู ่และเน้นความ
เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ทาง
คลินิกมากขึ้น 

SCID 215 Medical Microbiology RAID 207 Antimicrobial agents  
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๒๐๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๒ รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและตอ่มน้ าเหลือง ๒ (๑-๒-๓) ๒ รมคร ๒๐๘ ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) เล่ือนรายวิชาจากชั้นปี ๓ มา
เป็นชั้นปี ๒ 

RAID 201 Hematologic and Lymphoreticular 
Systems 

RAID 208 Hematology and Basic Oncology เพิ่มเป็น ๓ หนว่ยกิต 

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็งวิทยา
เบื้องต้น  
 

๒ วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) ๒ รมคร ๒๐๙ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๔ (๓-๒-๗) รวมรายวิชา ระบบหวัใจและ
หลอดเลือด ๑ และ ๒ มาเป็น
รายวิชา ระบบหัวใจและหลอด
เลือด  

SCID 221 Cardiovascular System I RAID 209 Cardiovascular System  

๒ วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔)  เปลี่ยนหน่วยิตเป็น ๔ หน่วย
กิต 

SCID 222 Cardiovascular System II เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิกมากขึ้น ตัดส่วนทดลอง
ในห้องปฏิบัติการที่ไม่จ าเป็น
ส าหรับแพทย์ออก จัดการ
เรียนการสอนให้ม ีactive 
learning ให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองจากบทเรียน
ออนไลน์มากขึ้น และมีการ
ประเมินตนเอง (formative 
evaluation)  
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๒๐๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๒ วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) ๒ รมคร ๒๑๐ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 223 Respiratory System RAID 210 Respiratory System ย้ายการทดลองทางห้องปฏิบัติ
ทางจุลชีววิทยาในรายวิชาจุล
ชีววิทยาคลินิกมา และน ามา
เช่ือมโยงกับเนื้อหาทางคลินิก
มากขึ้น 

๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย์  

SCID 215 Medical Microbiology 

๒ วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) ๒ รมคร ๒๑๑ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 224 Renal and Urinary System RAID 211 Renal and Urinary System เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๓ วทคร ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) ๒ รมคร ๒๑๒ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 311 Gastrointestinal and Hapatobiliary System RAID 212 Gastrointestinal and Hapatobiliary System ย้ายรายวิชามาปี ๒ เพือ่ความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาการเรียน
ระบบของร่างกายมากขึ้น 

เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
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๒๐๖ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๒ วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ ๔ (๔-๐-๘) 
๓ 

รมคร ๓๐๘ ระบบประสาท ๑ ๔ (๓-๒-๗) ยกเลิกรายวิชาระบบประสาท
และสรีรวิทยาของกล้ามเน้ือ 
และวิชาปฏิบัตกิารระบบ
ประสาทและสรีรวิทยาของ
กล้ามเน้ือ เปิดรายวิชา ระบบ
ประสาท ๑ โดยรวมภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติไว้ดว้ยกัน 
เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับทาง
คลินิกมากขึ้น 

SCID 216 Nervous System and Muscle Physiology RAID 308 Nervous System I 

๒ วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของ
กล้ามเน้ือ 

๑ (๐-๒-๑)  

SCID 217 Laboratory in Nervous System and 
Muscle Physiology 

ย้ายรายวิชามาปี ๓ เพือ่ให้มี
ความต่อเนื่องของเนื้อหากับ
รายวิชา ระบบประสาท ๒ 

๓ วทคร ๓๑๒ ประสาทวิทยาการแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) ๓ รมคร ๓๐๙ ระบบประสาท ๒ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 312 Medical Neuroscience : Behavioral 
Science and Special Senses 

RAID 309 Nervous System II เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 
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๒๐๗ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ
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๓ วทคร ๓๑๓ ระบบต่อมไร้ท่อ  ๓ (๓-๐-๖) ๓ รมคร ๓๑๐ ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 313 Endocrine System RAID 310 Endocrine System เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๓ วทคร ๓๑๔ ระบบสืบพันธุ ์ ๓ (๒-๒-๕) ๓ รมคร ๓๑๑ ระบบสืบพันธุ ์ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 314 Reproductive System RAID 311 Reproductive System เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

ตัดส่วนทดลองใน
ห้องปฏิบัติการที่ไม่จ าเป็น
ส าหรับแพทย์ออก 

๓ วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) ๓ รมคร ๓๑๒ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 324 Medical Genetics RAID 312 Medical Genetics ลดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน จัดการ
เรียนการสอนให้ม ีactive 
learning ให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองจากบทเรียน
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๑๘๘ 

ภาคผนวก ๕ 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๘๙ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------------

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อ……………
วันที…่…………………………………………………………….............. 

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๔๙ 
เม่ือวันที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม

กับบริบทการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญคือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับโครงสร้างโดย
มีการจัดตั้งสถาบันการแพทยัจักรีนฤบดินทร์ และโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เพ่ือรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
โดยมีการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกโดยโรงเรียนแพทย์รามาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบ จากเดิมที่คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับผิดชอบ และย้ายสถานที่เรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ไปยังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ยังมีแนวทางเหมือนหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based curriculum) และ
ยังคงเป็นไปตามนโยบาย/กลยุทธ์ด้านพันธกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดีที่มี
คุณภาพ มีความเป็นผู้น า เข้าใจระบบสาธารณสุขของประเทศ และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สุขภาวะที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยยึดตามเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (World Federation for Medical 
Education, WFME) 

๕.  สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข 

๕.๑ การปรับการเรียนรู้ชั้นปรีคลินิก 

(๑) ชั้นปีที่ ๑ 

ก. ปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลง 

ข. ปรับเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเรียน

ในชั้นปีถัดไป 

(๒) ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
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๑๙๐ 

ก. การเรียนการสอนชั้นปรีคลินิกยังคงยึดหลักการการเรียนรู้ตามระบบของร่างกายต่าง ๆ แต่มีการ

ปรับรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละระบบ

ของร่างกาย เน้นความเชื่อมโยงและบูรณาการกับทางคลินิกเพ่ิมมากขึ้น  

ข. ปรับล าดับการเรียนระบบต่างๆของร่างกายในรายวิชาชั้นปีที่ ๒ และปีท่ี ๓ เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาใน

ระบบของร่างกายท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน  

ค. ปรับระบบการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกแบบ  summative ให้ลดน้อยลง และมีการ

ประเมินผลแบบ formative รวมทั้งการให้ผลป้อนกลับเพ่ิมมากขึ้น 

  
๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘   ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

๑. ระดับปริญญาตรี    
• หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์   
- กลุ่มวิชาภาษา 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ 
๑๑ 
๙ 

๑๐ 
- 

๓๒ 
๑๑ 
๙ 

๑๒ 
- 

• หมวดวิชาเฉพาะ   
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน   
- กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก 
- *กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต ๒๐๙ 
๑๔ 
๖๕ 

๑๐๘ 
๒๒ 

๒๐๔ 
๙ 

๖๕ 
๑๐๘ 
๒๒ 

• หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ๒๔๕ ๒๔๒ 
หมายเหตุ * กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก เพื่อส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 
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๑๙๑ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล หลักสูตรปรับปรุง

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตรที่มีการปรับและเปลี่ยนแปลงวิชาในชั้นปรีคลินิกตั้งแต่ปี ๑ ปี ๓ โดยการจัดรายวิชายงัอิงตาม

หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่แบ่งรายวิชาตามระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยในหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการปรับให้

เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และมีการเรียงล าดับรายวิชาบางรายวิชาใหม่เพ่ือให้เกิด

ความต่อเนื่อง ลดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน จัดหมวดหมู่เนื้อหาในแต่ละรายวิชาให้เกิดต่อเนื่องมากข้ึน และเพ่ิมรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชั้นปีที่ ๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนในชั้นปีถัดไป ตารางที่แสดง ประกอบด้วย  

ก. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข. รายวิชาที่ยกเลิก 

ค. รายวิชาที่จัดขี้นมาใหม่ 

ง. รายวิชาที่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง
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๑๙๒ 

ก. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ 
วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 

๑ 
วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCCH 105 General Chemistry SCCH 105 General Chemistry 

 
๑ 

ศศภอ ๑๐๓/
๑๐๔ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒ ๓ (๒-๒-๕) 

๑ 

ศศภอ ๑๐๓/
๑๐๔ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LAEN 
103/104 

English Level I/II  LAEN 
103/104 

English Level I/II  

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

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

SCID 111 Learning Techniques SCID 111 Learning Techniques 

๑ 

ศศภอ ๑๐๕/
๑๐๖ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓/๔ ๓ (๒-๒-๕) 

๑ 

ศศภอ ๑๐๕/
๑๐๖ 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓/๔ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LAEN 
105/106 

English Level III/IV  LAEN 
105/106 

English Level III/IV  

๑ 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

๑ 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LATH 100 Arts of Using Thai Language 
Communication 

LATH 100 Arts of Using Thai Language 
Communication 

๑ 
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 

๑ 
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 101 Contemporary Health  RAGE 101 Contemporary Health  

๑ 
รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 

๑ 
รมศท ๑๐๒ บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 102 Introduction to Research  RAGE 102 Introduction to Research  

๒ 
รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

๒ 
รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 202 Clinical Foundations of Medicine I RAID 202 Clinical Foundations of Medicine I 
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๑๙๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๒ 
รมศท ๒๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

๒ 
รมศท ๒๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๑ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 201 Research Methodology I RAGE 201 Research Methodology I  

๒ 
รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

๒ 
รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 202 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

RAGE 202 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

 

๓ 
รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

๓ 
รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 306 Clinical Foundations of Medicine I RAID 306 Clinical Foundations of Medicine I  

๓ 
รมศท ๓๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๓ 
รมศท ๓๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๒ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 301 Research Methodology I  RAGE 301 Research Methodology I  

๓ 
รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

๓ 
รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE302 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

RAGE302 Foundations in Leadership and 
Teamwork I 

 

๓ รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) ๓ รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical 
Toxicology 

 RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical 
Toxicology 

 

๓ รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจ
วินิจฉยัทางห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒) ๓ รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจ
วินิจฉยัทางห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory 
Medicine 

 RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory 
Medicine 

 

๔ 
รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) 

๔ 
รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III 

๔ รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) ๔ รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I 

๔ รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) ๔ รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) ไม่เปลี่ยนแปลง 
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๑๙๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ
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RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship 

๔ รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 412 Adult Medicine I RAID 412 Adult Medicine I 

๔ รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 413 Adult Medicine II RAID 413 Adult Medicine II 

๔ รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 414 Basic Pediatrics RAID 414 Basic Pediatrics 

๔ รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 415 Basic Care in Woman’s Health RAID 415 Basic Care in Woman’s Health 

๔ รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 416 Mother and Baby Care RAID 416 Mother and Baby Care 

๔ รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 417 Child and Adolescent Care  RAID 417 Child and Adolescent Care  

๔ รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 418 Care in Neurological Patients  RAID 418 Care in Neurological Patients  

๔ รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัด 

๓ (๑-๔-๔) ๔ รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 419 Surgery and Perioperative Care RAID 419 Surgery and Perioperative Care 

๔ รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจกัษุ 
โสต ศอ นาสกิ 

๔ (๒-๔-๖) ๔ รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจกัษุ โสต 
ศอ นาสิก 

๔ (๒-๔-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT 
Problems 

RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT 
Problems 

๔ รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอาย ุ ๔ (๒-๔-๖) ๔ รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอาย ุ ๔ (๒-๔-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 421 Elderly Care RAID 421 Elderly Care 
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ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๔ รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจยั ๑ ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจยั ๑ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 422 Research Practice I RAID 422 Research Practice I 

๔ รมศท ๔๐๒ พัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อืน่ ๑ (๑-๐-๒) ๔ รมศท ๔๐๒ พัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อืน่ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 402 Self-Development in Understanding 
Self and Others 

RAGE 402 Self-Development in Understanding 
Self and Others 

๕ รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) ๕ รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 516 Clinical Foundations of Medicine IV RAID 516 Clinical Foundations of Medicine IV 

๕ รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) ๕ รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 517 Evidence-Based Medicine RAID 517 Evidence-Based Medicine 

๕ รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) ๕ รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II 

๕ รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวกิฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวกิฤตเด็กและผู้ใหญ ่ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 519 Critical Care in Children and Adults  RAID 519 Critical Care in Children and Adults  

๕ รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉกุเฉิน ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉกุเฉิน ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 520 Emergency Care RAID 520 Emergency Care 

๕ รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 521 Care in Traumatic Patients  RAID 521 Care in Traumatic Patients  

๕ รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดกูและกลา้มเน้ือ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดกูและกลา้มเน้ือ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems 

๕ รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 523 Advanced Mother and Baby Care RAID 523 Advanced Mother and Baby Care 

๕ รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจติ
เวชที่พบได้บ่อย 

๒ (๑-๒-๓) ๕ รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจติเวชที่
พบได้บ่อย 

๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems 
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๕ รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) ๕ รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 525 Clinical Skills I RAID 525 Clinical Skills I 

๕ รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAPD 504 Selective Pediatrics  RAPD 504 Selective Pediatrics  

๕ รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) ๕ รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAFO 501 Forensic Medicine RAFO 501 Forensic Medicine 

๕ รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะเวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะเวชศาสตร์ครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAFM 501 Selective Family Medicine RAFM 501 Selective Family Medicine 

๕ รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) ๕ รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RACM 501 Community Medicine II RACM 501 Community Medicine II 

๕ รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RASU 506 Selective Surgery RASU 506 Selective Surgery 

๕ รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology 

๕ รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะออร์โธปิดิกส ์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะออร์โธปิดิกส ์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOR 503 Selective Orthopedics RAOR 503 Selective Orthopedics 

๕ รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะอายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๕ รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะอายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAMD 505 Selective Medicine RAMD 505 Selective Medicine 

๕ รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) ๕ รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAGE 501 Self-Development in Communication RAGE 501 Self-Development in Communication 

๖ รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจยั ๒ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจยั ๒ ๔ (๐-๘-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 616 Research Practice II  RAID 616 Research Practice II  

๖ รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจยั ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจยั ๓ ๔ (๐-๘-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 617 Research Practice III  RAID 617 Research Practice III  
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๑๙๗ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๖ รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเร้ือรังในเวชปฏิบัติปฐมภมูิ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเร้ือรังในเวชปฏิบัติปฐมภมูิ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 618 Chronic Disease Management in 
Primary Care 

 RAID 618 Chronic Disease Management in Primary 
Care 

 

๖ รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 619 Oncology and Palliative Care  RAID 619 Oncology and Palliative Care  

๖ รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 620 Clinical Skills II RAID 620 Clinical Skills II 

๖ รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAID 621 Integrated Emergency Care RAID 621 Integrated Emergency Care 

๖ 
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ๖ รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics 

๖ 

รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาล
สุขภาพในชุมชน 

๓ (๑-๔-๔) ๖ รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ
ในชุมชน 

๓ (๑-๔-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RACM 615 Clinical Practice and Health Care 
Management in Community Setting 

 RACM 615 Clinical Practice and Health Care 
Management in Community Setting 

๖ 
รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery 

๖ 
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and 
Gynecology 

RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and 
Gynecology 

๖ 
รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดกิส ์ ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดกิส ์ ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics 

๖ 
รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ๖ รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  
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๑๙๘ 

ข. รายวิชาที่ยกเลิก 
หลักสูตรเดิม พ .ศ.๒๕๖๒  หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ.๒๕๖๓  หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ ์ ๓ (๒-๒-๕) 
ยกเลิกรายวชิา 

 เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
พื้นฐานที่นักศึกษาได้รับการ
เรียนรู้แล้วตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 เพิ่มเวลาการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCMA 164 Calculus and System of Differential 
Equations 

 

๑ วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ )๐-๓-๑(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCCH  119  Chemistry Laboratory 

๑ วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) 
ยกเลิกรายวชิา 

SCCH 122 Organic Chemistry 

๑ วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ )๐-๓-๑(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCPY  110  General Physics Laboratory 

๑ วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ )๐-๓-๑(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCBI  102 Biology Laboratory I 

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

SCBI 113 Essential Biology  

๑ วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ )๓-๐-๖(  
ยกเลิกรายวชิา 

SCPY  153 Basic Physics for Medical Science  

๑ วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ )๓-๐-๖(  
ยกเลิกรายวชิา SCPY  154 Physics for Medical Science 

 

 
๑ 

วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้น
พื้นฐาน 

๑ )๐-๒-๑(  

ยกเลิกรายวชิา SCID  122  Laboratory in Molecular and Cellular Basis 
for Medicine 
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๑๙๙ 

หลักสูตรเดิม พ .ศ.๒๕๖๒  หลักสูตรปรบัปรุง พ .ศ.๒๕๖๓  หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ )๑-๒-๓(  
ยกเลิกรายวชิา 

มหาวิทยาลัยยกเลิกรายวิชา 
MUGE  103  Arts and Science for Human Development 

๑ มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ )๒-๒-๕(  
ยกเลิกรายวชิา 

MUGE  102  Social Studies for Human Development 
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๒๐๐ 

ค. รายวิชาที่มีการจัดขี้นมาใหม่ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

  ๑ วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนเน้ือหาในการเรียน
การสอน SCCH 126 Organic Chemistry  

๑ รมคร ๑๓๗ โครงสร้างและการพัฒนาการมนุษย์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๑ 
เพื่อสร้างความรู้พื้นฐาน
ทางคัพภวิทยาและกาย
วิภาคศาสตร์ 

RAID 137 Basic Human Structure and 
Development 

๑ วทศท ๑๒๑ วิทยาศาสตร์ชวีภาพเพื่อสุขภาวะ ๒ (๒-๐-๔)  

SCGE 121 Bioscience for Well-Being  

๑ วมศท ๑๕๐ คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  

SCGE 150 Thinking Like a Scientist  

๑ วทศท ๑๓๓ วิทยาการข้อมูลเพือ่ทุกคน ๒ (๒-๐-๔)  

 SCGE 133 Data Science for All   

๑ วทคณ ๑๐๔ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์

๒ (๒-๐-๔)  

SCMA 104 Systems of Ordinary Differential Equations 
and Applications in Medical Science 

 

๑ วทฟส ๑๔๒ ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔)  

SCPY 142 Physics for Medical Students  

๑ สมศษ ๑๓๐ ความสุข ๒ (๒-๐-๔)  

SHED 130 Happiness    

๑ สมมน ๑๕๒ งานกับชีวิต ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 152 Work and Life 
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๒๐๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ สมมน ๑๖๑ พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 161 Group Dynamics and Teamwork 
๑ สมมน ๑๖๖ มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 166 Human and Society in the Digital 

World 
๑ สมมน ๑๖๘ มนุษยสัมพันธก์ับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)  

SHHU 168 Human Relations and Self 

Development 
๑ สมสค ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม ่ ๒ (๒-๐-๔)  

SHSS 187 Modern Living Instruction 
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๒๐๒ 

        ง. รายวิชาที่มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๑ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๐ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) เพิ่มหน่วยกิตและเปลี่ยนรหัส
รายวิชา MUGE 101 General Education for Human 

Development 
MUGE 100 General Education for Human 

Development 

๑ วทคร ๑๒๑ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) ๑ รมคร ๑๓๕ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน ๔ (๔-๐-๘) เปลี่ยนรหัสรายวิชา  

SCID 121 Molecular and Cellular Basis for Medicine RAID 135 Molecular and Cellular Basis for Medicine เพิ่มหน่วยกิตเป็น ๔ หน่วยกิต 

เพิ่มเติมเน้ือหาให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภา 

๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ๔ (๓-๒-๗) ๑ รมคร ๑๓๖ จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกรายวิชา จุลชวีวิทยาทาง
การแพทย์ เปิดรายวิชา จุล
ชีววิทยาทางการแพทย์
เบื้องต้นแทน โดยน าเนื้อหา
ส่วนพื้นฐานทางจุลชีววิทยามา
สอนในชั้นปีที่ ๑  

SCID 215 Medical Microbiology RAID 136 Basic Microbiology  

๒ วทคร ๒๑๑ โครงสร้างร่างกายมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) ๒ รมคร ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์คลินิก ๖ (๓-๖-๙) ยกเลิกรายวิชาโครงสร้าง
ร่างกายมนุษย์และปฏิบัติการ
โครงสร้างร่างกายมนุษย์ เปิด
รายวิชา กายวิภาคศาสตร์
คลินิกแทน โดยรวมภาคทฤษฏี
และปฏิบัติไว้ดว้ยกัน เน้น
เนื้อหาให้เชื่อมโยงกับทาง
คลินิกมากขึ้น 

SCID 211 Structure of the Human Body RAID 204 Clinical Anatomy 

วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสร้างร่างกายมนุษย ์ ๓ (๐-๙-๓)  

SCID 212 Laboratory in Structure of the Human 
Body 
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๒๐๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๒ วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) ๒ รมคร ๒๐๕ หลักการทางสรีรวิทยาและเภสัขวิทยา ๓ (๓-๐-๖) ยกเลิกรายวิชาหลักการทาง
เภสัขวิทยา เปิดรายวิชา 
หลักการทางสรีรวิทยาและ
เภสัชวิทยา โดยเพิ่มเติมความรู้
พื้นฐานทางสรีรวิทยาใน
รายวิชา 

RAID 213 Principle of Pharmacology  RAID 205 Principle of Physiology and Pharmacology  

๒ วทคร ๒๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) ๒ รมคร ๒๐๖ ภูมิคุ้มกันวิทยาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) ยกเลิกรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
และกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น 
เปิดรายวิชา ภูมิคุ้มกันวิทยา
เบื้องต้น โดยเน้นเนื้อหาเฉพาะ
ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ตัดส่วน
ทดลองในห้องปฏิบัติการที่ไม่
จ าเป็นส าหรับแพทยอ์อก 

RAID 214 Basic Immunology and Mechanism of 
Disease 

RAID 206 Basic Immunology  

๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ๔ (๓-๒-๗) ๒ รมคร ๒๐๗ ยาต้านจุลชพี ๑ (๑-๐-๒) เปิดรายวิชาใหม ่โดยรวบรวม
เนื้อหาส่วนที่เกีย่วกับยาต้าน
จุลชีพในรายวิชาจุลชวีวิทยา
การแพทย์มาเรียบเรียงสอน
ตามหมวดหมู ่และเน้นความ
เช่ือมโยงกับการน าไปใช้ทาง
คลินิกมากขึ้น 

SCID 215 Medical Microbiology RAID 207 Antimicrobial agents  
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มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                                                                                  มหาวิทยาลยัมหิดล 
          

๒๐๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ
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๒ รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและตอ่มน้ าเหลือง ๒ (๑-๒-๓) ๒ รมคร ๒๐๘ ระบบโลหิตและมะเร็งวิทยาเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕) เล่ือนรายวิชาจากชั้นปี ๓ มา
เป็นชั้นปี ๒ 

RAID 201 Hematologic and Lymphoreticular 
Systems 

RAID 208 Hematology and Basic Oncology เพิ่มเป็น ๓ หนว่ยกิต 

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมะเร็งวิทยา
เบื้องต้น  
 

๒ วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) ๒ รมคร ๒๐๙ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๔ (๓-๒-๗) รวมรายวิชา ระบบหวัใจและ
หลอดเลือด ๑ และ ๒ มาเป็น
รายวิชา ระบบหัวใจและหลอด
เลือด  

SCID 221 Cardiovascular System I RAID 209 Cardiovascular System  

๒ วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔)  เปลี่ยนหน่วยิตเป็น ๔ หน่วย
กิต 

SCID 222 Cardiovascular System II เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิกมากขึ้น ตัดส่วนทดลอง
ในห้องปฏิบัติการที่ไม่จ าเป็น
ส าหรับแพทย์ออก จัดการ
เรียนการสอนให้ม ีactive 
learning ให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองจากบทเรียน
ออนไลน์มากขึ้น และมีการ
ประเมินตนเอง (formative 
evaluation)  
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๒๐๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๒ วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) ๒ รมคร ๒๑๐ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 223 Respiratory System RAID 210 Respiratory System ย้ายการทดลองทางห้องปฏิบัติ
ทางจุลชีววิทยาในรายวิชาจุล
ชีววิทยาคลินิกมา และน ามา
เช่ือมโยงกับเนื้อหาทางคลินิก
มากขึ้น 

๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ์  

SCID 215 Medical Microbiology 

๒ วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) ๒ รมคร ๒๑๑ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 224 Renal and Urinary System RAID 211 Renal and Urinary System เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๓ วทคร ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) ๒ รมคร ๒๑๒ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๓ (๒-๒-๕) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 311 Gastrointestinal and Hapatobiliary System RAID 212 Gastrointestinal and Hapatobiliary System ย้ายรายวิชามาปี ๒ เพือ่ความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาการเรียน
ระบบของร่างกายมากขึ้น 

เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
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๒๐๖ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๒ วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ ๔ (๔-๐-๘) 
๓ 

รมคร ๓๐๘ ระบบประสาท ๑ ๔ (๓-๒-๗) ยกเลิกรายวิชาระบบประสาท
และสรีรวิทยาของกล้ามเน้ือ 
และวิชาปฏิบัตกิารระบบ
ประสาทและสรีรวิทยาของ
กล้ามเน้ือ เปิดรายวิชา ระบบ
ประสาท ๑ โดยรวมภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติไว้ดว้ยกัน 
เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับทาง
คลินิกมากขึ้น 

SCID 216 Nervous System and Muscle Physiology RAID 308 Nervous System I 

๒ วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของ
กล้ามเน้ือ 

๑ (๐-๒-๑)  

SCID 217 Laboratory in Nervous System and 
Muscle Physiology 

ย้ายรายวิชามาปี ๓ เพือ่ให้มี
ความต่อเนื่องของเนื้อหากับ
รายวิชา ระบบประสาท ๒ 

๓ วทคร ๓๑๒ ประสาทวิทยาการแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) ๓ รมคร ๓๐๙ ระบบประสาท ๒ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 312 Medical Neuroscience : Behavioral 
Science and Special Senses 

RAID 309 Nervous System II เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 
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๒๐๗ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

๓ วทคร ๓๑๓ ระบบต่อมไร้ท่อ  ๓ (๓-๐-๖) ๓ รมคร ๓๑๐ ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 313 Endocrine System RAID 310 Endocrine System เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๓ วทคร ๓๑๔ ระบบสืบพันธุ ์ ๓ (๒-๒-๕) ๓ รมคร ๓๑๑ ระบบสืบพันธุ ์ ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 314 Reproductive System RAID 311 Reproductive System  เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

ตัดส่วนทดลองใน
ห้องปฏิบัติการที่ไม่จ าเป็น
ส าหรับแพทย์ออก 

๓ วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) ๓ รมคร ๓๑๒ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๖) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 324 Medical Genetics RAID 312 Medical Genetics ลดเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน จัดการ
เรียนการสอนให้ม ีactive 
learning ให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองจากบทเรียน
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๒๐๘ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  

ออนไลน์มากขึ้น และมีการ
ประเมินตนเอง (formative 
evaluation) 

๓ วทคร ๓๒๕ ระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และผวิหนัง ๒ (๒-๐-๔) ๓ รมคร ๓๑๓ ระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และผวิหนัง ๒ (๒-๐-๔) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

SCID 325 Musculoskeletal and Integumentary 
System 

RAID 313 Musculoskeletal and Integumentary 
System 

เน้นเนื้อหาให้เชื่อมโยงทาง
คลินิก จัดการเรียนการสอนให้
มี active learning ให้
นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
บทเรียนออนไลน์มากขึ้น และ
มีการประเมินตนเอง 
(formative evaluation) 

๓ รมคร ๓๐๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) ๓ รมคร ๓๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) มีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาการ
เรียนการสอนและ CLOs RAID 304 Clinical Immunology and Microbiology RAID 314 Clinical Immunology and Microbiology 
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มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓       มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๐๙ 

ภาคผนวก ๖ 

รายละเอียดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสตูร  
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  และอาจารย์พิเศษ 
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๒๑๐ 
 

 
ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ 
 

ก.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
๑. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์  อังกานนท์ 

๑.๑  ชื่อ-นามสกุล  อาทิตย์   อังกานนท์ 
       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
       สังกัด โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
               คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
       สถานที่ท างาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
๑.๒ ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา ๒๕๓๔ 
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๕๒๗ 

 
๑.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  อายุรศาสตร์ 
๒)  อายุรศาสตร์โรคเลือด 
 

    ๑.๔   ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ผลงานทางวิชาการ (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง)     

• ผลงานวิจัย  
๑) Niparuck P, Boonsakan P, Sutthippingkiat T, Pukiat S, Chantrathammachart P, Phusanti 

S, Boonyawat K, Puavilai T, Angchaisuksiri P, Ungkanont A, Chuncharunee S, 
Atichartakarn V. Treatment outcome and prognostic factors in PCNSL. Diagnostic 
pathology 2019;14:56. 

๒) Niparuck P, Limsuwanachot N, Pukiat S, Chantrathammachart P, Rerkamnuaychoke B, 
Magmuang S, Phusanti S, Boonyawat K, Puavilai T, Angchaisuksiri P, Ungkanont A, 
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มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๑๑ 
 

Chuncharunee S. Cytogenetics and FLT3-ITD mutation predict clinical outcomes in 
non transplant patients with acute myeloid leukemia. Experimental hematology & 
oncology 2019;8:3. 

๓) 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. 
 

• บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
 

• หนังสือ /ต ารา 
ไม่มี 
 

•    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
                   ไม่มี 
 

๑.๕  ภาระงานสอน 
๑.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) 
๒. รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) 
๓. รมคร ๒๐๑ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

 

๑.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ )๓-๒-๗(  
๒. รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ )๑-๒-๓(  
๓. รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ )๐-๖-๓(  

 

๑.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๑๒ 
 

๒. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ 
๒.๑  ชื่อ-นามสกุล  อนันต์ โฆษิตเศรษฐ 
       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ นาวาเอก / ศาสตราจารย์ 
       สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
       สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๒.๒ ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  

   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วุฒิบัตร  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา ๒๕๓๙ 

Certificate Pediatric Cardiology Mayo Clinic, Rochester, USA ๒๕๔๖ 

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๕ 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๒๙ 

 

๒.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  กุมารเวชศาสตร์ 
๒)  กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
๓)  กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 

๒.๔   ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      ผลงานทางวิชาการ (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง)     

• ผลงานวิจัย  
๑) Kraikriangsri C, Khositseth A, Kuptanon T. P-wave dispersion as a simple tool for 

screening childhood obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Med 2019;54:159-163. 

๒) Ruangkit C, Bumrungphuet S, Panburana P, Khositseth A, Nuntnarumit P. A 

randomized controlled trial of immediate versus delayed umbilical cord clamping in 

multiple-birth infants born preterm. Neonatology 2019;115:156-163.  

๓) Chaiyakulsil C, Chantra M, Katanyuwong P, Khositseth A, Anantasit N. Comparison of 

three non-invasive hemodynamic monitoring methods in critically ill children. PLoS 

One 2018;13:e0199203.  
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๒๑๓ 
 

๔) 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;36:2495-2501.  

๕) Su-Angka N, Khositseth A, Vilaiyuk S, Tangnararatchakit K, Prangwatanagul W. Carotid 

intima-media thickness and arterial stiffness in pediatric systemic lupus 

erythematosus. Lupus 2017;26:989-995.  

๖) Khositseth A, Prangwatanagul W, Tangnararatchakit K, Vilaiyuk S, Su-Angka N. 

Myocardial performance index in active and inactive paediatric systemic lupus 

erythematosus. Clin Exp Rheumatol 2017;35:344-500.  

๗) Anantasit N, Vaewpanich J, Kuptanon T, Kamalaporn H, Khositseth A. Improvement 

of skills in cardiopulmonary resuscitation of pediatric residents by recorded video 

feedbacks. Indian J Pediatr 2016;83:1242-1247.  

๘) Khositseth A, Treepongkaruna S, Khemakanok K, Teeraratkul S, Pansrimangkorn V, 

Thirapattaraphan C, et al. Intrapulmonary vascular dilation in children with chronic 

liver diseases: pre- and post-liver transplantation. Ann Hepatol 2016;15:47-52. 

๙) Khemakanok K, Khositseth A, Treepongkaruna S, Teeraratkul S, Pansrimangkorn W, 

Leelaudomlipi S, et al. Cardiac abnormalities in cirrhotic children: pre- and post-liver 

transplantation. Hepatol Int 2016;10:518-24. 10. 

๑๐) Ngoenmak T, Treepongkaruna S, Buddharaksa Y, Khositseth A. Effects of 

domperidone on qt interval in children with gastroesophageal reflux disease. Pediatr 

Neonatol 2016;57:60-4.  

• บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 

• หนังสือ /ต ารา 
๑) อนันต์ โฆษิตเศรษฐ. คลื่นไฟฟ้าหัวใจส าหรับวิสัญญีแพทย์ (Electrocardiography for 

anesthesiologist). ใน: ศิริวรรณ จิรสิริธรรม. บรรณาธิการ. ต าราวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิสัญญี
วิทยารามาธิบดี. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ไอเดีย อินสแตนท์ พริ้นทิ่ง; ๒๕๖๐. หน้า ๕๔๐-๖๐. 

•   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ไม่มี 
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๒๑๔ 
 

๒.๕  ภาระงานสอน 
   ๒.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมกม ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑ ๕ (๒-๖-๗) 
๒. รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๖-๗) 

๓. รมกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๓ ๔ (๑-๖-๕) 
 
   ๒.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
๒. รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 

๓. รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
 
 
๒.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๑๕ 
 

 ๓.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สามารถ  ภคกษมา 
๓.๑   ชื่อ-นามสกุล  สามารถ ภคกษมา  

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
  สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

๓.๒  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
          คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วุฒิบัตร  กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา ๒๕๔๐ 
อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๙ 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๒๕๓๕ 
 

๓.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑)  Supportive care in children undergoing hematopoietic stem cell transplantation 
๒)  Molecular genetics in childhood leukemia 
 

๓.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
       ผลงานทางวิชาการ (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง)  

• ผลงานวิจัย  
๑) Puranitee P, Stevens FFCJ, Pakakasama S, Plitponkarnpim A, Arj-OngVallibhakara S, 

Busari JO, Heeneman S, van Mook WNKA. Exploring burnout and the association with 
the educational climate in pediatric residents in Thailand. BMC Med Educ 
2019;19:245. 

๒) Surapolchai P, Anurathapan U, Sermcheep A, Pakakasama S, Sirachainan N, Songdej 
D, Pongpitcha P, Hongeng S. Long-term outcomes of modified st jude children's 
research hospital total therapy xiiib and xv protocols for thai children with acute 
lymphoblastic leukemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2019;S2152-2650:30029-1.  

๓) Choeyprasert W, Anurathapan U, Pakakasama S, Sirachainan N, Songdej D, 
Lertthammakiat S, Hongeng S. Pediatric non-Hodgkin lymphoma: Characteristics, 
stratification, and treatment at a single institute in Thailand. Pediatr Int 2019;61:49-
57.  

๔) Simakachorn L, Tanpowpong P, Lertudomphonwanit C, Anurathapan U, Pakakasama 
S, Hongeng S, Treepongkaruna S, Phuapradit P. Various initial presentations of 
Epstein-Barr virus infection-associated post-transplant lymphoproliferative disorder in 
pediatric liver transplantation recipients: Case series and literature review. Pediatr 
Transplant 2019;23:e13357.  
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๒๑๖ 
 

๕) Klaihmon P, Lertthammakiat S, Anurathapan U, Pakakasama S, Sirachainan N, 
Hongeng S, Pattanapanyasat K. Activated platelets and leukocyte activations in 
young patients with β-thalassemia/HbE following bone marrow transplantation. 
Thromb Res 2018;169:8-14.  

๖) Sirachainan N, Pakakasama S, Anurathapan U, Hansasuta A, Dhanachai M, 
Khongkhatithum C, Jinawath A, Mahachoklertwattana P, Hongeng S. Outcome of 
newly diagnosed high risk medulloblastoma treated with carboplatin, vincristine, 
cyclophosphamide and etoposide. J Clin Neurosci 2018;56:139-42.  

๗) Apiwattanakul N, Hongeng S, Anurathapan U, Pakakasama S, Srisala S, Techasaensiri 
C, Andersson BS. Viral-specific T-cell response in hemorrhagic cystitis after 
haploidentical donor stem cell transplantation. Transpl Infect Dis 2017;19.  

๘) Wiwattanakul S, Prommas S, Jenjirattithigarn N, Santon S, Puangpetch A, Pakakasama 
S, Anurathapan U, Sukasem C. Development and validation of a reliable method for 
thiopurine methyltransferase (TPMT) enzyme activity in human whole blood by LC-
MS/MS: An application for phenotypic and genotypic correlations. J Pharm Biomed 
Anal 2017;145:758-64.  

๙) Rakmanee S, Pakakasama S, Hongeng S, Sanguansin S, Thongmee A, Pongstaporn W. 
Increased Risk of Thai Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia with the MiR196a2 
T>C Polymorphism. Asian Pac J Cancer Prev 2017;18:1117-20. 

๑๐) 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. 

๑๑) Choeyprasert W, Hongeng S, Anurathapan U, Pakakasama S.  Bacteremia during 
neutropenic episodes in children undergoing hematopoietic stem cell 
transplantation with ciprofloxacin and penicillin prophylaxis.  Int J Hematol 
2017;105:213-20. 

๑๓) Surapolchai P, Sirachainan N, So CC, Hongeng S, Pakakasama S, Anurathapan U, 
Chuansumrit A.  Curative stem cell transplantation for sever Hb H disease 
manifesting from early infancy: phenotypic and genotypic analyses.  Hemoglobin 
2016;40:70-3. 

 
• บทความทางวิชาการ 

           ไม่มี 
 

       •   หนังสือ / ต ารา  
๑) สามารถ ภคกษมา, บรรณาธิการ. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก (Childhood leukemia).        

กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์. ๒๕๕๙. ๓๒๐ หน้า 
 

       •   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
                       ไม่มี 
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๒๑๗ 
 

๓.๕  ภาระงานสอน 
๓.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมกม ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑ ๕ (๒-๖-๗) 
๒. รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๖-๗) 

๓. รมกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๓ ๔ (๑-๖-๕) 
 
      ๓.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

๒. รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) 

๓. รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 
๔. รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์

บริบาลบรรเทา 
๓ (๑-๔-๔) 

 
๓.๖ อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๑๘ 
 

๔. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ 
     ๔.๑  ชื่อ-นามสกุล  กาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ 

       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
       สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
       สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ๔.๒ ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
วุฒิบัตร  กุมารเวชศาสตร์โรคไต แพทยสภา ๒๕๔๒ 

Certificate Pediatric nephrology University of Texas, 
Southwestern Medical 
Center Dallas, Texas  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒๕๔๒ 

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๗ 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๕๓๑ 

 
   ๔.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Dengue infection 
๒) กุมารเวชศาสตร์โรคไต 
๓) การปลูกถ่ายไต  

 
 ๔.๔   ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ผลงานทางวิชาการ (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง)     

• ผลงานวิจัย  
๑) Tangnararatchakit K, Kongkhanin U, Katanyuwong P, Saisawat P, Chantarogh S1, 

Pirojsakul K. Inadequate blood pressure control demonstrated by ambulatory blood 
pressure monitoring in pediatric renal transplant recipients. Pediatr Transplant 
2019:e13499.  
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๒๑๙ 
 

๒) Pattanapanyasat K, Khowawisetsut L, Chuansumrit A, Chokephaibulkit K, 
Tangnararatchakit K, Apiwattanakul N, Techasaensiri C, Thitilertdecha P, Sae-Ung T, 
Onlamoon N. B cell subset alteration and the expression of tissue homing molecules in 
dengue infected patients. J Biomed Sci 2018;25:64.  

๓) 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 8102; 08: e 1116818.  

๔) Keawvichit R, Khowawisetsut L, Lertjuthaporn S, Tangnararatchakit K, Apiwattanakul N, 
Yoksan S, Chuansumrit A, Chokephaibulkit K, Ansari AA, Onlamoon N, Pattanapanyasat 
K. Differences in activation and tissue homing markers of natural killer cell subsets 
during acute dengue infection. Immunology 8102; 051:555-65 .  

๕) Chantarogh S, Tangnararatchakit K, Tirapanich W, Viseshsindh W, Saisawat P, Pirojsakul 
K. Clinical Outcomes in Pediatric Renal Transplant Recipients Who Received Steroid-
Based Immunosuppressive Regimen. Transplant Proc 8102; 54:420-6  .  

๖) Su-Angka N, Khositseth A, Vilaiyuk S, Tangnararatchakit K, Prangwatanagul W. Carotid 
intima-media thickness and arterial stiffness in pediatric systemic lupus erythematosus. 
Lupus 8102; 86:424-45 .  

๗) Chantarogh S, Kongkhanin U, Thanapinyo A, Saisawat P, Tangnararatchakit K, 
Chongviriyapan N, Lertthammakiat S, Praditpornsilpa K, Pirojsakul K. Unusual cause of 
anemia in a child with end-stage renal disease: Answers. Pediatr Nephrol 8102; 18:8860-8 .  

๘) Chantarogh S, Kongkhanin U, Thanapinyo A, Saisawat P, Tangnararatchakit K, 
Chongviriyapan N, Lertthammakiat S, Praditpornsilpa K, Pirojsakul K. Unusual cause of 
anemia in a child with end-stage renal disease: Questions. Pediatr Nephrol. 
8102; 18:8854-61  

๙) Khositseth A, Prangwatanagul W, Tangnararatchakit K, Vilaiyuk S, Su-Angka N. 
Myocardial performance index in active and inactive paediatric systemic lupus 
erythematosus. Clin Exp Rheumatol 8102; 15:155-511 .  
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๒๒๐ 
 

 บทความทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

 หนังสือ / ต ารา 

๑) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Hypernatremia. ใน: อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, เปรมฤดี ภูมิถาวร, 

อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, พฤหัส พงษ์มี, ณัฐชัย อนันตสิทธิ์, บรรณาธิการ. Ramathibodi Handbook 

of PICU & NICU. บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด; ๒๕๖๑. หน้า ๓๙-๔๑. 

๒) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Hyponatremia. ใน: อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, เปรมฤดี ภูมิถาวร, อัญชลี 

ลิ้มรังสิกุล, พฤหัส พงษ์มี, ณัฐชัย อนันตสิทธิ์, บรรณาธิการ. Ramathibodi Handbook of 

PICU & NICU. บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด; ๒๕๖๑. หน้า ๔๘-๕๑. 

๓) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Lupus nephritis ใน: กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อนิรุธ ภัทรากาญจน์, 

ปวรี ศรัยสวัสดิ,์ คงกระพัน ศรีสุวรรณ, อังคนีย์ ชะนะกุล, นันทวัน ปิยะภาณี, สุวรรณี วษิณุ

โยธิน, พรพิมล เรียนถาวร, บรรณาธิการ. ปัญหาสารน้ า อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก. 

กรุงเทพฯ: บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด; ๒๕๖๐. หน้า ๓๕๒-๖๘. 

๔) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Hemodialysis ใน: กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อนิรุธ ภัทรากาญจน์, 

ปวรี ศรัยสวัสดิ์, คงกระพัน ศรีสุวรรณ, อังคนีย์ ชะนะกุล, นันทวัน ปิยะภาณี, สุวรรณี วษิณุ

โยธิน, พรพิมล เรียนถาวร, บรรณาธิการ. ปัญหาสารน้ า อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก. 

กรุงเทพฯ: บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด; ๒๕๖๐. หน้า ๕๓๓-๖๕. 

๕) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Proteinuria. ใน สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, เปรมฤดี ภูมิถาวร, 

อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ปองทอง ปูรานิธี, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์, บรรณาธิการ. 

Ambulatory Pediatrics ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๙. หน้า 

๙๑๒-๗. 

๖) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์. Edema. ใน สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 

เปรมฤดี ภูมิถาวร, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ปองทอง ปูรานิธี, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, รัมภ์รดา เล็กวุฒิ

กานต์, บรรณาธิการ. Ambulatory Pediatrics ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ 

จ ากัด; ๒๕๕๙. หน้า ๙๔๐-๕. 

๗) ปวรี ศรัยสวัสดิ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Leukorrhea. ใน สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 

เปรมฤดี ภูมิถาวร, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ปองทอง ปูรานิธี, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, รัมภ์รดา เล็กวุฒิ
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๒๒๑ 
 

กานต์, บรรณาธิการ. Ambulatory Pediatrics ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ 

จ ากัด; ๒๕๕๙. หน้า ๖๕๑-๙. 

๘) ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Pyuria. ใน สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 
เปรมฤดี ภูมิถาวร, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ปองทอง ปูรานิธี, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, รัมภ์รดา เล็กวุฒิ
กานต์, บรรณาธิการ. Ambulatory Pediatrics ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ 
จ ากัด; ๒๕๕๙. หน้า ๙๔๖-๕๓. 
 

•   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ไม่มี 

๔.๕ ภาระงานสอน 
 ๔.๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่ รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

๒. รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๖-๗) 
๓. รมกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๓ ๔ (๑-๖-๕) 

 
 ๔.๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย 

ที ่ รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมรร ๔๐๓ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๓) 

๒. รมรร ๔๐๖ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

๓. รมรร ๔๐๙ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) 
๔. รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะ  

กุมารเวชศาสตร์ 
๓ (๑-๔-๔) 

 
๔.๕ อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………… 
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๒๒๒ 
 

๕.  อาจารย์ ดร.นายแพทย์สิรวัฒน์  ศรีฉัตรภิมุข 
๕.๑  ชื่อ-นามสกุล สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข 
       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ ดร. 
        สังกัด   โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
        สถานที่ท างาน  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

      ๕.๒  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา ๒๕๕๙ 

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๕๗ 
ปริญญาเอก จุลชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 

ปริญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒๕๕๓ 

ปริญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 
 

๕.๓ งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑. โรคติดเชื้อ  
๒. การติดเชื้อไวรัสและเอชไอวี 
 

๕.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
       ผลงานทางวิชาการ (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง)    

• ผลงานวิจัย  
๑) Chotiprasitsakul D, Srichatrapimuk S, Kirdlarp S, Pyden AD, Santanirand P. 

Epidemiology of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: a 5-year experience at 
a tertiary care hospital. nfect Drug Resist 2019;12:461-8.  

๒) Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S. Integrated therapy for HIV and 
cryptococcosis. AIDS Res Ther 2016;13:42. 

๓) Srichatrapimuk S, Wattanatranon D, Sungkanuparph S. Tuberculous 
Panophthalmitis with Lymphadenitis and Central Nervous System Tuberculoma. 
Case Rep Infect Dis 2016;2016:6785382. 

• บทความทางวิชาการ 
    ไม่มี 

 

•   หนังสือ / ต ารา  
      ไม่มี 
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๒๒๓ 
 

•   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
      ไม่มี 
 

   ๕.๕  ภาระงานสอน 
๕.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. วทคร ๓๓๑ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
๒. วทคร ๓๓๒ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชีพ ๑ ๔ (๓-๒-๗) 

๓. วทคร ๓๓๓ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชีพ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
๔. รมคร ๒๐๑ ทักษะคลินิกพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

 
  ๕.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. วทคร ๒๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรค
เบื้องต้น 

๓ (๓-๐-๖) 

๒. วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ๔ (๓-๒-๗) 
๓. รมคร ๓๐๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาทาง

คลินิก 
๓ (๓-๐-๖) 

 
 ๕.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๒๔ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สุกล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/ปีทีส่ าเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ป ี

๑. แพทย์หญิงนงนุช สิระชยันันท์  
เลขบัตรประชาชน : 
๓-๑๐๐๙-๐๕๖๔X-XX-X 

ศาสตราจารย ์ - วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๔๑ 
- Certificate International , Hemophilia 

Treatment Center Fellowship,   Mott 
Children Hospital, University of Mich, 
USA /๒๕๔๕ 

- Certificate Clinical Fellowship in 
Pediatric Hematology/Oncology, Sick 
Children Hospital, Canada /๒๕๔๗ 

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งใน
เด็ก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
/๒๕๕๐ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

/๒๕๓๕ 

  Sakwit A, Rojanaporn D, Mekjaruskul 
P, Suriyajakryuththana W, Sasanakul 
W, Sirachainan N.  Novel mutation 
of the TINF2 gene resulting in 
severe phenotypic Revesz 
syndrome.  Pediatric Blood and 
Cancer 2019; 66(3):- 

๒.   นายแพทย์ประชา นันท์นฤมิต 
เลขบัตรประชาชน : 

  ๓-๔๐๙๙-๐๐๓๕X-XX-X 
 

ศาสตราจารย ์ - Certificate in  Neonatal-perinatal 
medicine,  University of Tennessee 
Memphis /๒๕๔๒ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา/๒๕๓๕ 
- พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น /๒๕๒๙ 

Ruangkit C, Bumrungphuet S, 
Panburana P, Khositseth A, 
Nuntnarumit P. A Randomized 
Controlled Trial of Immediate versus 
Delayed Umbilical Cord Clamping in 
Multiple-Birth Infants Born Preterm.  
Neonatology 2019; 115(2): 156-163 

๓. ดร. นายแพทย์วิชยั เอกพลากร 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๒๕๐๕-๐๐๕๔X-XX-X 

ศาสตราจารย ์ - วว. (เวชศาสตร์ปอ้งกัน) แพทยสภา /
๒๕๓๑ 

- วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา /
๒๕๔๖ 

- Doctor of philosophy in 
Epidemiology, School of Public 
Health, University of North Corolina 
at Chapel Hill, USA /๒๕๔๔ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๒๕ 

Bixby H, Bentham J, Zhou B, Di 
Cesare M, Paciorek C.J, Bennett J.E, 
Taddei C, Stevens G.A, Rodriguez-
Martinez A, Carrillo-Larco R.M, Khang 
Y.-H, Sorić M, Gregg E.W, Miranda J.J, 
Bhutta Z.A, Savin S, Sophiea M.K, 
Iurilli M.L.C, Solomon B.D, Cowan 
M.J, Riley L.M, Danaei G, Bovet P, 
Chirita-Emandi A, Hambleton I.R, 
Hayes A.J, Ikeda N, Kengne A.P, 
Laxmaiah A, Li Y, McGarvey S.T, 
Mostafa A, Neovius M, Starc G, 
Zainuddin A.A, Abarca-Gómez L, 
Abdeen Z.A, Abdrakhmanova S, 
Abdul Ghaffar S, Abdul Hamid Z, 
Abubakar Garba J, Abu-Rmeileh N.M, 
Acosta-Cazares B, Adams R.J, 
Aekplakorn W, et al. Kersting, M. 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๒๕ 
 

 
 
 
 

Rising rural body-mass index is the 
main driver of the global obesity 
epidemic in adults.  Nature 2019; 
569(7755): 260-264 

๔. นายแพทย์วินยั   วนานุกูล 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๙-๐๐๒๗X-XX-X 

ศาสตราจารย ์ - อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๔๑ 

- วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๓๓ 
- ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก) มหาวิทยาลยัมหิดล /๒๕๓๑ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๒๖ 

Trakulsrichai S, Paisanrodjanarat B, 
Sriapha C, Tongpoo A, 
Udomsubpayakul U, Wananukul W.  
Clinical outcome of paraquat 
poisoning during pregnancy.  Clinical 
Toxicology 2019. 

๕. นายแพทย์สามารถ ภคกษมา 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๐๐๖-๐๐๕๓X-XX-X 

ศาสตราจารย ์ - วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) แพทยสภา /
๒๕๕๐ 

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๓๙ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๓๕ 

Puranitee P, Stevens FFCJ, 
Pakakasama S, Plitponkarnpim A, 
Arj-OngVallibhakara S, Busari JO, 
Heeneman S, van Mook WNKA. 
Exploring burnout and the 
association with the educational 
climate in pediatric residents in 
Thailand. BMC Med Educ 
2019;19:245. 

๖. นายแพทย์สมนึก สังฆานุภาพ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๙-๐๕๗๖๔-๕๒-๑ 

ศาสตราจารย ์ - Certificate in Infectious Diseases / 
Washington University School of 
Medicine / ๒๕๔๘ 

- วว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) /แพทยสภา 
/ ๒๕๔๓ 

- วว. (อายุรศาสตร์) / แพทยสภา / ๒๕๔๑ 
- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) / คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / 
๒๕๓๕ 

Wiriyatanakorn S, Sungkanuparph S. 
Switching Tenofovir/Emtricitabine 
/Efavirenz (TDF/FTC/EFV) to 
TDF/FTC/Rilpivirine (RPV) vs 
Continuing TDF/FTC/EFV in HIV-
infected Patients with Virological 
Suppression: A Randomized 
Controlled Trial. Open Forum Infect 
Dis 2019; 6(7):ofz297. 

๗.  นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  
 โฆษิตเศรษฐ 
 เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๐๐๙-๐๐๘๔ X-XX-X 

ศาสตราจารย ์ - วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) /  
     แพทยสภา  / ๒๕๓๙ 

- Certificate in Pediatric Cardiology, 
Mayo Clinic, Rochester, USA  / ๒๕๔๖ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) 
    แพทยสภา /๒๕๓๕ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๒๙ 

Kraikriangsri C, Khositseth A, 
Kuptanon T. P-wave dispersion as a 
simple tool for screening childhood 
obstructive sleep apnea syndrome. 
Sleep Med 2019;54:159-63. 
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๒๒๖ 
 

๘. แพทย์หญิงกาญจนา  

ตั้งนรารัชชกิจ 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๐๐๖-๐๒๓๓ X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ -     วว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)  แพทยสภา /๒๕๔๒ 

- Certificate in Pediatric nephrology, 

University of Texas, Southwestern 

Medical Center Dallas, Texas, USA  /

๒๕๔๒ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๓๗ 

- พ .บ . คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี   ๒๕๓๑  

     Tangnararatchakit K, Kongkhanin U, 
Katanyuwong P, Saisawat P, 
Chantarogh S1, Pirojsakul K. 
Inadequate blood pressure control 
demonstrated by ambulatory blood 
pressure monitoring in pediatric 
renal transplant recipients. Pediatr 
Transplant 2019:e13499.  
 

๙. แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท ์
เลขบัตรประชาชน : 
๓-๑๐๐๙-๐๕๗๗X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (จกัษวุิทยา) แพทยสภา /๒๕๔๒ 
- อ.ว. (จักษุวิทยา) แพทยสภา /๒๕๔๗ 
- ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น /๒๕๔๔ 
- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๔๗ 

Prabhasawat P, Luangaram A, Ekpo 
P, Lekhanont K, Tangpagasit W, 
Boonwong C, Inthasin N, 
Chirapapaisan C. Epithelial analysis 
of simple limbal epithelial 
transplantation in limbal stem cell 
deficiency by in vivo confocal 
microscopy and impression 
cytology.  Cell and Tissue Banking 
2019; 20(1): 95-108 

๑๐. ดร.นายแพทยฉ์ัตรชัย เหมอืน
ประสาท 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๗๓๐๕-๐๐๔๑X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - ปร.ด.สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/
๒๕๕๐ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๕๓ 
- วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล /๒๕๔๖ 

Moonwiriyakit A, Koval M, 
Muanprasat C. Pharmacological 
stimulation of G-protein coupled 
receptor 40 alleviates cytokine-
induced epithelial barrier disruption 
in airway epithelial Calu-3 cells. Int 
Immunopharmacol. 2019;73:353-
361. 

๑๑. แพทย์หญิงชุตินธร   ศรีพระประแดง 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๒๑-๐๐๑๗X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะ
บอลิสม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๕๒ 

- วว. (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี /๒๕๕๐ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล /
๒๕๔๔ 

Lertrit A, Chailurkit L.-O, 
Ongphiphadhanakul B, Aekplakorn 
W, Sriphrapradang C.  Thyroid 
function is associated with body 
mass index and fasting plasma 
glucose in Thai euthyroid 
population.  Diabetes and 
Metabolic Syndrome: Clinical 
Research and Reviews 2019; 13(1): 
468-473 

๑๒. นายแพทย์ธีรภัทร  ยิ่งชนม์เจริญ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๙๕๙๙-๐๐๓๘X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/
๒๕๕๓ 

- ป.บัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  /๒๕๕๑ 

- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๔๗ 

Chia Y.M.F, Teng T.-H.K, Tay W.T, 
Anand I, MacDonald M.R, Yap J, 
Chandramouli C, Richards A.M, 
Tromp J, Ouwerkerk W, Ling L.H, 
Lam C.S.P, Richards A.M, Lam C.S.P, 
Anand I, Hung C.-L, Ling L.H, Liew 
H.B, Narasimhan C, Ngarmukos T, 
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๒๒๗ 
 

Park S.W, Reyes E, Siswanto B.B, 
Shimizu W, Zhang S, Zhang S, Fan 
X, Chen K, Wu L, Xie Y, Jin Q, Ling 
T, Li X, Zhou F, Zhou Y, Xu D, 
Zhang H, Su Y, Chen X, Qin S, Wang 
J, Gong X, Wu Z, Yu C.M, 
Narasimhan C, Sastry B.K.S, Gopi A, 
Raghu K, Sridevi C, Kaur D, Naik A, 
Parikh K, Chandarana A, Shah U, 
Chag M, Baxi H, Gupta S, Bhatia J, 
Khakhkhar V, Sankhla V, Patel T, 
Kapoor V, Wander G.S, Tandon R, 
Chopra V, Kumar M, Sethi H.J.S, 
Verma R, Mittal S, Sawhney J, 
Sharma M.K, Purayil M.P, Siswanto 
B.B, Tedjokusumo P, Martanto E, 
Erwinanto, Munawar M, Pambudi 
J.A, Lukito A, Pardede I, Thengker A, 
Damay V, Danny S.S, Surarso R, 
Shimizu W, Noda T, Nakajima I, 
Wada M, Ishibashi K, Kurita T, 
Yasuoka R, Asai K, Murai K, Kubota 
Y, Izumi Y, Ikeda T, Hisatake S, 
Kabuki T, Kiuchi S, Hagiwara N, 
Suzuki A, Suzuki T, Park S.-W, Hong 
S.K, Lee S, Soo L.D, Kim D.-H, Shim 
J, Park S.-M, Roh S.-Y, Kim Y.H, Kim 
M, Choi J.-I, Na J.O, Rha S.W, Seo 
H.S, Oh D.J, Park C.G, Kim E.J, Lee S, 
Joung B, Uhm J.-S, Lee M.H, Cho I.-
J, Park H.-N, Park H.-W, Cho J.-G, 
Yoon N, Lee K, Kim K.H, Kim S.H, 
Liew H.B, Saharudin S, Beh B.C, Lee 
Y.W, Yen C.H, Othman M.K, 
Augustine A.-A, Asnawi M.H.M, 
Mojolou R.A, Tan Y.Z, Arbain A.N, 
Wong C.K, Omar R, Ghazi A.M, 
Khelae S.K, Chew D.S.P, Yap L.B, 
Hussin A, Muhammad Z, Azmee 
M.G, Abidin I.Z, Zhudi A.S.B.M, Sari 
N.A.M, Sridhar G.S, Zuhdi A.S.M, 
Ismail M.D, Ong T.K, Cham Y.L, 
Khiew N.Z, Said A.B, Fong A.Y.Y, 
Amin N.H.M, Seng K.C, Tan S.K, Yew 
K.L, Reyes E, Santos J, Lim A, 
Lapitan R, Andal R, Lopez E, Lam 
C.S.P, Sim K.L.D, Tan B.Y, Lim C.P 
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๒๒๘ 
 

Teo L.L.Y, Chan L.L.H, Ling L.H, Chai 
P, Wong C.C.R, Poh K.K, Yeo P.S.D, 
Lee E.M, Loh S.Y, Ching M.E, Khoo 
D.Z.L, Yew M.S, Huang W, Leong 
K.T.G, See J.H.J, Lim Y.B, Tan S, Yeo 
C, Chai S.C, Jaufeerally F.R, Tulsidas 
H, Aung T, Ong H.Y, Ling L.F, Soon 
D.K.N, Hung C.-L, Yeh H.-I, Kuo J.-Y, 
Yen C.-H, Hwang J.-J, Chien K.-L, Su 
T.-C, Lin L.-Y, Juang J.-M, Lin Y.-H, 
Chiang F.-T, Lin J.-L, Ho Y.-L, Lee C.-
M, Lin P.-C, Hung C.-S, Chang S.-N, 
Lin J.-W, Hsu C.-N, Yu W.-C, Chao T.-
F, Sung S.-H, Wang K.-L, Leu H.-B, 
Lin Y.-J, Chang S.-L, Huang P.-H, Lo 
L.-W, Wu C.-H, Liang H.-Y, Chang S.-
S, Hsiao L.-C, Wang Y.-C, Lu C.-R, Wu 
H.-P, Lin Y.-N, Chen K.-W, Lo P.-H, 
Hsu C.-H, Hsieh L.-C, Ngarmukos T, 
Chandavimol M, Yingchoncharoen 
T, Laothavorn P, Tiyanon W, 
Wongcharoen W, Phrommintikul A, 
on behalf of the ASIAN-HF 
Investigators.  Prescription patterns 
of anti-diabetic medications and 
clinical outcomes in Asian patients 
with heart failure and diabetes 
mellitus.  European Journal of 
Heart Failure 2019; 21(5): 685-688 

๑๓. นายแพทย์ธีระศักดิ์   แกว้อมตวงศ์ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๓๔๙๘-๐๐๒๖X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (อายุรฯโรคระบบการหายใจและเวช
บ าบัดวกิฤต) แพทยสภา /๒๕๔๓ 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น /๒๕๔๐ 

Dunne A.E, Kawamatawong T, 
Fenwick P.S, Davies C.M, Tullett H, 
Barnes P.J, Donnelly L.E.  Direct 
inhibitory effect of the PDE4 
inhibitor roflumilast on neutrophil 
migration in chronic obstructive 
pulmonary disease.  American 
Journal of Respiratory Cell and 
Molecular Biology 2019; 60(4): 445 -
453 

๑๔. ดร. แพทย์หญิงธญัญรัตน์  อโนทัยสิน
ทวี 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๑๒-๐๑๓๑X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา /
๒๕๔๗ 

- ปร.ด. วิทยาการระบาดคลินิก 
มหาวิทยาลัยมหิดล /๒๕๕๖ 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
สาขาวิชาเวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัว /
๒๕๔๕ 

- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๔๓ 

Angkananard  T, Anothaisintawee 
T, Ingsathit A, McEvoy M, Silapat K, 
Attia J, Sritara P, Thakkinstian A.  
Mediation Effect of Neutrophil 
Lymphocyte Ratio on 
Cardiometabolic Risk Factors and 
Cardiovascular Events.  Scientific 
Reports 2019; 9(1):- 
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๒๒๙ 
 

 

๑๕. แพทย์หญิงนุช ตันติศิรินทร ์
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๕-๐๐๒๕X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (วิสัญญีวิทยา) แพทยสภา /๒๕๔๖ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา /

๒๕๔๓ 
- ป.บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๔๓ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล /

๒๕๔๒ 

Sitpahul N, Limpiangkanan W, 
Tontisirin N, Numhom S.  A 
ramdomized placebo-controlled 
double blind study of intercostal 
nerve block and locally 
administered bupivacaine for 
postoperative pain control after 
subpectoral breast augmentation.  
Journal of the Medical Association 
of Thailand 2019; 102(2): S34-S37 

๑๖. นายแพทย์พงศธร  ฉันท์พลากร 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๒๒-๐๑๖๕X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (ออร์โธปิดิกส์) แพทยสภา /๒๕๔๗ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล /

๒๕๔๐ 

Kraiwattanapong C, Woratanarat P, 
Chanplakorn P, Keorochana G, 
Chatriyanuyok B, Wechmongkolgorn 
S.  Outcomes of fluoroscopically 
guided lumbar interlaminar epidural 
steroid injections in degenerative 
lumbar scoliosis with spinal stenosis 
patients.  Journal of the Medical 
Association of Thailand 2019; 
102(2): 207-213 

๑๗. ดร.นายแพทย์เพิ่มพันธุ ์ธรรม
สโรช 
เลขบัตรประชาชน: 
๓-๑๙๙๗-๐๐๑๑X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Neuroscience) University of 
Edinburgh /๒๕๕๐ 

- ว.ว. (ประสาทวิทยา) แพทยสภา /
๒๕๔๓ 

-  ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คลินิก (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล /๒๕๔๑ 

-  พ.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  /๒๕๓๗ 
 

Do we not really need cadavers 
anymore to learn anatomy in 
undergraduate medicine?. 
Dharmasaroja P. Med Teach. 
2019;41(8):965-966. 

๑๘. ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ 
เลขบัตรประชาชน: 
 ๓-๑๐๑๔-๐๑๒๔X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Pharmacology) University 
of Texas Medical Branch /๒๕๕๐ 

- ภ.บ. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย /๒๕๔๔ 

Ospondpant D, Phuagkhaopong S, 
Suknuntha K, Sangpairoj K, 
Kasemsuk T, Srimaroeng C, 
Vivithanaporn P. Cadmium induces 
apoptotic program imbalance and 
cell cycle inhibitor expression in 
cultured human astrocytes. 
Environ Toxicol Pharmacol. 
2019;65:53-59. 
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๒๓๐ 
 

๑๙. นายแพทย์ภฤศ หาญอุตสาหะ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๑-๐๐๒๒X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (จกัษวุิทยา) แพทยสภา /๒๕๓๕ 
- ป.บัณฑิต (จักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดี /๒๕๓๓ 
- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๓๒ 

Kumluang S, Ingsrisawang L, 
Sangroongruangsri S, Chaikledkaew 
U, Ratanapakorn T, Ruamviboonsuk 
P, Taweebanjongsin W, 
Choovuthayakorn J, Thoongsuwan 
S, Hanutsaha P, Kulvichit K, 
Ratanapojnard T, Wongsawad W, 
Leelahavarong P, Teerawattananon 
Y.  A real-world study of 
effectiveness of intravitreal 
bevacizumab and ranibizumab 
injection for treating retinal diseases 
in Thailand.  BMC Ophthalmology 
2019; 19(1):82 

๒๐. ดร. แพทย์หญิงวภิารัตน์ มนญุากร 
เลขบัตรประชาชน : 

  ๓-๑๐๑๔-๐๓๑๙X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - Doctor of philosophy, University of 
Southamption, United Nations/
๒๕๕๔ 

- วว. (กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย / 

- ป.บัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย /  

- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๔๗ 

Manuyakorn W, Tanpowpong P.  
Cow milk protein allergy and other 
common food allergies and 
intolerances,  Paediatrics and 
International Child Health 2019; 
39(1): 32-40 

๒๑. แพทย์หญิงโสมรัชช์ วิไลยุค 
เลขบัตรประชาชน : 
๓-๑๐๐๙-๐๒๑๗X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  แพทยสภา /
๒๕๔๗ 

- ป.บัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล /๒๕๔๔ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๔๐ 

Consolaro A, Giancane G, Alongi A, 
van Dijkhuizen E.H.P, Aggarwal A, Al-
Mayouf S.M, Bovis F, De Inocencio J, 
Demirkaya E, Flato B, Foell D, Garay 
S.M, Lazăr C, Lovell D.J, Montobbio 
C, Miettunen P, Mihaylova D, 
Nielsen S, Orban I, Rumba-
Rozenfelde I, Magalhães C.S, 
Shafaie N, Susic G, Trachana M, 
Wulffraat N, Pistorio A, Martini A, 
Ruperto N, Ravelli A, Abdwani R, 
Aghighi Y, Aiche M.-F, Ailioaie C, 
Aktay Ayaz N, Al-Abrawi S, Alexeeva 
E, Anton J, Apostol A, Arguedas O, 
Avcin T, Barone P, Berntson L, 
Boteanu A.L, Boyko Y, Burgos-Vargas 
R, Calvo Penades I, Chédeville G, 
Cimaz R, Civino A, Consolini R, 
Constantin T, Cuttica R, Dallos T, 
Martin N, Magni Manzoni S, De 
Cunto C, Dolezalova P, Ekelund M, 
El Miedany Y, Espada G, Estmann 
Christensen A, Foeldvari I, Gallizzi R, 
Ganser G, Gerloni V, Haas J.-P, Harel 
L, Harjacek M, Hashad S, Herlin T, 
Herrera C, Hofer M, Holzinger D, 
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๒๓๑ 
 

Horneff G, Huppertz H.-I, Iagăru N, 
Ibanez Estrella A, Ioseliani M, Joos 
R, Knupp Oliveira S, Kamphuis S, 
Kasapcopur O, Katsicas M.M, 
Khubchandani R, Kondi A, Kröger L, 
La Torre F, Laday M, Lahdenne P, 
Maggio M.C, Magnolia M.G, Malagon 
C, Malin M, Martino S, Melo-Gomes 
J.A, Mesa-del-Castillo P, Militaru A, 
Minden K, Miniaci A, Moradinejad 
M.H, Morel Ayala Z, Nikishina I, 
Norambuena X, Nordal E.B, Pagava 
K, Panaviene V, Pastore S, Pieropan 
S, Podda R.A, Pruunsild C, Putto-
Laurila A, Quartier P, Remesal A, 
Rigante D, Ringold S, Rutkowska-Sak 
L, Rygg M, Saurenmann R.K, 
Sawhney S, Scott C, Shiari R, 
Smolewska E, Sozeri B Swart J.F, 
Sztajnbok F, Torcoletti M, Tsitsami 
E, Tzaribachev N, Unsal E, Uziel Y, 
Vähäsalo P, Varbanova B, Vargova V, 
Vesely R, Vijatov-Djuric G, Vilaiyuk 
S, Vojinovic J, Vougiouka O, Weiss P, 
Wouters C.  Phenotypic variability 
and disparities in treatment and 
outcomes of childhood arthritis 
throughout the world: an 
observational cohort study. The 
Lancet Child and Adolescent Health 
2019; 3(4): 255-263 

๒๒. แพทย์หญิงสาทรยิา ตระกูลศรีชัย 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๖-๐๐๗๐X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (อนุสาขาเภสัชวิทยาคลินิกและ
พิษวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล /๒๕๕๕ 

- วว. (อายุรศาสตร์) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า /๒๕๔๓ 

- อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/
๒๕๔๗ 

- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/
๒๕๔๖ 

- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๓๙ 

Tongpoo A, Trakulsrichai S, 
Putichote K, Sriapha C, Wananukul 
W.  Recurrent neurotoxic 
envenoming of cobra bite  Toxicon 
2019; 167: 180-183 

๒๓. ดร. แพทย์หญิง อติพร อิงค์สาธิต 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๘๐๑-๐๐๓๙X-XX-X 

รองศาสตราจารย ์ - วว. (อายุรศาสตร์โรคไต) แพทยสภา /
๒๕๔๕ 

- วว. (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล /
๒๔๓๔ 

- ปร.ด.วิทยาการระบาดคลินิก 

Angkananard T, Anothaisintawee T, 
Ingsathit A, McEvoy M, Silapat K, 
Attia J, Sritara P, Thakkinstian A.  
Mediation Effect of Neutrophil 
Lymphocyte Ratio on 
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๒๓๒ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล /๒๕๔๗ 
- ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์) คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/
๒๕๔๓ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๓๘ 

Cardiometabolic Risk Factors and 
Cardiovascular Events.  Scientific 
Reports 2019; 9(1):- 

๒๔. นายแพทย์ก าธร   มาลาธรรม 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๗-๐๐๓๓X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  - วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๓๕ 
- Certificate in Infectious Diseases  

The University of Texas, USA /๒๕๔๓ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๒๙ 
 
 

 

Yamamoto N, Hamaguchi S, Akeda 
Y, Santanirand P, Chaihongsa N, 
Sirichot S, Chiaranaicharoen S, 
Hagiya H, Yamamoto K, Kerdsin A, 
Okada K, Yoshida H, Hamada S, 
Oishi K, Malathum K, Tomono K.  
Rapid screening and early 
precautions for carbapenem-
resistant Acinetobacter baumannii 
carriers decreased nosocomial 
transmission in hospital settings: A 
quasi-experimental study.  
Antimicrobial Resistance and 
Infection Control 2019; 8(1): 110 

๒๕. นายแพทย์ไชยรัตน์  ทรัพย์สมุทรชัย 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๗๔๙๙-๙๐๐๐X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
/๒๕๕๔ 

- วว. (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี /๒๕๕๑ 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น /๒๕๔๓ 

Arpornsujaritkun N, Supsamutchai 
C, Mingphruedhi S, Tannapai P, 
Leelaudomlipi S, Sriphojanart S.  
Pancreas sparing distal 
duodenectomy of third and fourth 
part duodenum for neuroendocrine 
tumor (NET): A case report and 
review of literature.  Journal of the 
Medical Association of Thailand 
2019;102(2): S96 -S99 
 

๒๖. แพทย์หญิงชวิกา พิสิฏฐศักดิ ์
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๒๔๐๑-๐๐๒๔X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (นิติเวชศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๕๓ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๕๐ 

Pisitsak C, Pinsem P, Narritsirikul C, 
Pisalayon M, Virankabutra T.  The 
effect of decreased respiratory 
compliance during 
pneumoperitoneum and the 
trendelenburg position on the 
reliability of end tidal carbon 
dioxide monitoring.  Journal of the 
Medical Association of Thailand 
2019; 102(2): 122-128 
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๒๗. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๒๐๐๔-๐๐๐๓X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (ศัลยศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๕๓ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 

Muangkaew P, Mingphruedhi S, 
Rungsakulkij N, Suragul W, 
Vassanasiri W, Tangtawee P.  
Surgical outcomes of open and 
laparoscopic left sided 
pancreatectomy: The 6-year 
ramathibodi experience.  Journal of 
the Medical Association of Thailand 
2019;102(2): S65-S71 

๒๘. แพทย์หญิงทิชา   ฤกษพ์ัฒนาพพิัฒน์ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๓๐๙๙-๐๐๗๔X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Certificate Allergy Clinical and the 
Desensitization,  Brigham and 
Woman’s Hospital Harvard Medical, 
USA /๒๕๕๒ 

- วว. (อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกนั
ทางคล) แพทยสภา /๒๕๕๐ 

- วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๔๗ 
- ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /๒๕๔๔ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๔๓ 

Torres M.J, Adkinson N.F, Caubet J.-
C, Khan D.A, Kidon M.I, Mendelson 
L, Gomes E.R, Rerkpattanapipat T, 
Zhang S, Macy E.  Controversies in 
Drug Allergy: Beta-Lactam 
Hypersensitivity Testing.  Journal of 
Allergy and Clinical Immunology: In 
Practice 2019; 7(1): 40-45 

๒๙. ดร. นายแพทย์นพพร อภวิัฒนากุล 
เลขบัตรประชาชน : 
๓-๑๐๐๘-๐๐๐๕X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (กุมารเวชศาสตร์) แพทสภา /๒๕๔๙ 
- ปร.ด. สรีรวิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล /

๒๕๔๒ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๔๔ 

Phasuk N, Keatkla J, Rattanasiri S, 
Techasaensiri C, Anurathapan U, 
Apiwattanakul N.  Monitoring of 
cytomegalovirus infection in non-
transplant pediatric acute 
lymphoblastic leukemia patients 
during chemotherapy. Medicine 
2019; 98(4): e14256- 

๓๐. แพทย์หญิงปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๗-๐๐๓๗X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/
๒๕๕๔ 

- พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /๒๕๔๗ 

Sirisreetreerux P, Komvuttikarn K, 
Viseshsindh W, Kochakarn W.  
Comparison between the 
bulboprostatic gap and the index of 
elastic lengthening (Gapometry) in 
predicting surgical approach and 
surgical outcome in the repair of 
posterior urethral defectsใ  Journal 
of the Medical Association of 
Thailand 2019; 102(2): S76 -S79 

๓๑. นายแพทย์ปิติโชต ิหิรัญเทพ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๖-๐๒๓๘X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (ศัลยศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๕๑ 
- พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล /๒๕๔๒ 

Supsamutchai C, Palitnonkiat V, 
Sangiemsak M, Jirasiritham J, 
Hiranyatheb P, Chatmongkonwat T, 
Choikrua P.  Randomized controlled 
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๒๓๔ 
 

 

trial: ERAS program on colorectal 
cancer surgery decrease the length 
of patients’ hospital stay. Journal of 
the Medical Association of Thailand 
2019; 102(2): S86-S91 

๓๒. แพทย์หญิงปยินุช พูตระกูล 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๒๐-๐๐๕๑X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (ศัลยศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๔๕ 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี/๒๕๓๙ 

Prasartritha P, Horsirimanont S, 
Jirasiritham S, Tirapanich W, 
Pootracool P, Lertsittichai P, Arj-
Ong Vallibhakara S, Pornwaragorn C.  
Effect of normobaric oxygen 
therapy on wound healing in 
patients with minor tissue loss from 
critical limb ischemia: A randomized 
clinical trial.  Journal of the Medical 
Association of Thailand 2019;102(2):  
S13-S17 

๓๓. แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๑๕-๐๐๘๓X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) แพทยสภา /
๒๕๔๒ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๓๖ 

Assavapokee N, 
Wattanayingcharoenchai R, 
Aimjirakul K.  Three-year 
continuation rate of etonogestrel 
subdermal implant and associated 
factors.  Journal of the Medical 
Association of Thailand 2019; 
102(6): 657-662 

๓๔. นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๒๐๖-๐๐๑๖X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (พยาธิวิทยากายวภิาค) แพทยสภา /
๒๕๔๘ 

- ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 
/แพทยสภา /๒๕๔๘ 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๔๒ 

Manakeng K, Prasertphol P, 
Phongpao K, Chuncharunee S, 
Tanyong D, Worawichawong S, 
Svasti S, Chaichompoo P.  Elevated 
levels of platelet- and red cell-
derived extracellular vesicles in 
transfusion-dependent β-
thalassemia/HbE patients with 
pulmonary arterial hypertension.  
Annals of Hematology 2019; 98(2): 
281-288 

๓๕. แพทย์หญิงแสงศุลี ธรรมไกรสร 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๑๔-๐๓๕๘X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา /
๒๕๔๗ 

- Master of Science, Cardiff 
University, United Kingdom /๒๕๖๑ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๔๓ 

Anothaisintawee T, Sansanayudh N, 
Thamakaison S, Lertrattananon D, 
Thakkinstian A.  Neck Circumference 
as an Anthropometric Indicator of 
Central Obesity in Patients with 
Prediabetes: A Cross-Sectional 
Study.  BioMed Research 
International 2019; 2019: 4808541 
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๒๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 

๓๖. นายแพทย์สมิทธิ ์ศรีสนธิ ์
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๑๘-๐๐๖๓X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (นิติเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี /๒๕๕๓ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๕๐ 

Prakobsrikul P, Srisont S, Jinawath 
A, Boonkrem M.  
Methamphetamine-related post-
mortem cases in Bangkok, Thailand.  
Medicine, Science and the Law 
2019.  

๓๗. นายแพทย์สรยุทธ  ช านาญเวช 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๑๐๐๑-๐๐๑๑X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (ประสาทศัลยศาสตร์) คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี/
๒๕๔๔ 

- วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา/
๒๕๔๖ 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /๒๕๔๐ 

Chumnanvej S, Yosthornsawasdi K, 
Chumnanvej S. Ventral epidural 
steroid injection with catheter 
techniques for radicular pain 
patients: A prospective 
observational study.  
Interdisciplinary Neurosurgery: 
Advanced Techniques and Case 
Management 2019; 100511 

๓๘. แพทย์หญิงอจัฉรา  ธญัธีรธรรม 
เลขบัตรประชาชน:  
๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕X-XX-X 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา /๒๕๔๕ 
- ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี /
๒๕๔๖ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๔๒ 

Dejsuphong D, Taweewongsounton 
A, Khemthong P, Chitphuk S, 
Stitchantrakul W, Sritara P, 
Tunteeratum A, Sura T.  Carrier 
frequency of spinal muscular 
atrophy in Thailand.  Neurological 
Sciences 2019. 

๓๙. ดร.ฐิติวัฒน์  สังขวร 
เลขบัตรประชาชน: 
๑-๓๐๙๙-๐๐๐๗X-XX-X 

อาจารย ์ - ปร.ด.สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
/๒๕๕๔ 

- วท.บ.ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล  
/๒๕๕๐ 

Weron A, Janczura J, Boryczka E, 
Sungkaworn T, Calebiro D. 
Statistical testing approach for 
fractional anomalous diffusion 
classification. Phys Rev E. 2019;99(4-
1):042149.  

๔๐. ดร.นายแพทย์นธิิ อัศวภาณุมาศ 
เลขบัตรประชาชน: 
 ๑-๑๐๐๔-๐๐๐๔X-XX-X 

อาจารย ์ - Dr.rer.nat (Neuroscience) 
University of Tuebingen /๒๕๖๒ 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี/๒๕๕๒ 

Asavapanumas N, Brawek B, Martus 
P, Garaschuk O. Role of intracellular 
Ca2+ stores for an impairment of 
visual processing in a mouse model 
of Alzheimer's disease. Neurobiol 
Dis. 2019;121:315-326. 
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๒๓๖ 
 

 

ข.  รายชื่ออาจารยผู้สอน 
๑. รายชื่ออาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน ์ กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตรป์ริวรรต กลุ่มสาขาวชิา 
๒ ดร.นพ. ดลนิภัทร เดชสพุงศ ์ กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตรป์ริวรรต กลุ่มสาขาวชิา 

๓ ดร.พญ. นวลกันยา สถิรพงษะสทุธิ กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตรป์ริวรรต กลุ่มสาขาวชิา 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชูศกัดิ์ โอกาศเจริญ สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕ ศาสตราจารย์ พญ. เปรมฤดี ภูมิถาวร สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๖ ศาสตราจารย์ นพ. พฒัน์ มหาโชคเลิศวัฒนา สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๗ พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษ ี สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๘ ศาสตราจารย์ พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๐ รองศาสตราจารย์ นพ. สรายทุธ สุภาพรรณชาติ สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ ์ สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พฤหัส พงษ์มี สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๔ พญ. บูรณี เศวตสุทธิพันธ ์ สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๕ ศาสตราจารย์ นพ. อนนัต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. นลิน ีจงวิริยะพันธุ ์ สาขาวชิาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๙ รองศาสตราจารย์ พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ สาขาวชิาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อรพร ด ารงวงศ์ศิริ สาขาวชิาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๑ รองศาสตราจารย์ พญ. นิชรา เรืองดารกานนท ์ สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. จริยา จุฑาภิสิทธิ์ สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย ์ สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วลิาวัณย์ เชิดเกียรติก าจาย สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๕ พญ. บุษบง ฤกษ์วลีกุล สาขาวชิาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๖ พญ. ศิริสุชา โศภนคณาภรณ ์ สาขาวชิาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๘ ดร.พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
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๒๓๗ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๒๙ พญ. โสภิดา บุญสาธร สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๐ รองศาสตราจารย์ นพ. วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ขวัญชยั ไพโรจนส์กุล สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๒ นพ. ทรงเกียรติ ฉันทโรจน ์ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๓ พญ. ปวรี ศรัยสวัสดิ ์ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๔ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพทิักษ์ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๕ ศาสตราจารย์ พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ ์ สาขาวชิาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธีรเดช คุปตานนท์ สาขาวชิาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๗ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พงษ์ศกัดิ์ โค้วสถิตย์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๘ ศาสตราจารย์ พญ. อลิสา ลิ้มสวุรรณ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๐ นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๑ ศาสตราจารย์ นพ. สุรเดช หงสอิ์ง สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อุษณรสัมิ์ อนุรัฐพันธ ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๓ พญ. เดือนธิดา ทรงเดช สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๔ นพ. จรินทร์ แววพานิช สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๕ นพ. มารุต จันทรา สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๖ พญ. โรจนี เลิศบุญเหรียญ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๗ ศาสตราจารย์ พญ. ดวงฤดี วฒันศิริชัยกุล สาขาวชิาเวชพันธุศาสตร ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ทิพยวมิล ทิมอรุณ สาขาวชิาเวชพันธุศาสตร ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๙ รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อุเทน ปานดี สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๑ พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๒ พญ. ณิชา ทัศน์ชาญชัย สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๓ พญ. ปองทอง ปูรานิธ ี สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๔ พญ. รัชนีวรรณ สินทิธ์กุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๕ พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๖ พญ. สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๗ ดร.นพ. พริษฐ์ วงศ์กิตติโชต ิ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๘ ดร.นพ. วัชรุตม์ กันจงกิตติพร  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๙ ดร.นพ. สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
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๒๓๘ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๖๐ นพ. พงศ์ภัค พงศ์พิชชา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๖๑ พญ. สิรินภา ศิวารมณ ์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พญ. วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.) สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตาฯ ภาควิชาจักษุวิทยา 

๖๓ พญ. ภัศรา จงขจรพงษ ์ สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 
๖๔ รองศาสตราจารย์ พญ. อาภัทรสา เล็กสกุล สาขาวชิากลา้มเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษวุิทยา 

๖๕ พญ. วฎาการ วุฒิศิริ สาขาวชิากลา้มเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษวุิทยา 

๖๖ ศาสตราจารย์ นพ. พรชัย สิมะโรจน์ สาขาวชิาจักษปุระสาทวิทยา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๖๗ รองศาสตราจารย์ นพ. อนุชิต ปญุญทลังค์ สาขาวชิาจักษปุระสาทวิทยา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๖๘ นพ. กวิน วณิเกียรติ สาขาวชิาจักษปุระสาทวิทยา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๖๙ ศาสตราจารย์ นพ. ชยัวัฒน์ ทีฆเสนีย์ สาขาวชิาต้อหิน ภาควิชาจักษวุิทยา 

๗๐ พญ. ญาณิน สุวรรณ สาขาวชิาต้อหิน ภาควิชาจักษวุิทยา 
๗๑ นพ. วสุ ศุภกรธนสาร สาขาวชิาต้อหิน ภาควิชาจักษวุิทยา 

๗๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กิติกุล ลีละวงศ์ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๗๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. โสมศริิ สุขะวัชรินทร ์ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๗๔ พญ. ดวงเนตร โรจนาภรณ์ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๗๕ พญ. ธาริกานต์ สุจิระกุล สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๗๖ นพ. พรชัย มไหสวริยะ สาขาวชิาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 

๗๗ พญ. วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ สาขาวชิาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 
๗๘ พญ. บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร  ภาควิชาจักษวุิทยา 

๗๙ พญ. บุญยดา พทุธิรังษีวงศ ์  ภาควิชาจักษวุิทยา 
๘๐ ศาสตราจารย์ นพ. มาโนช หล่อตระกูล สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๘๑ ศาสตราจารย์ นพ. รณชัย คงสกนธ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๘๒ รองศาสตราจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๘๓ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๘๔ รองศาสตราจารย์ นพ. พิชัย อฏิฐสกุล สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๘๕ รองศาสตราจารย์ พญ. รัตนา สายพานิชย์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปัญจภรณ์ วาลีประโคน สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สญัชัย กุลาดี สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๘๙ นพ. กานต์ จ ารูญโรจน ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๐ ดร.พญ. ธนาวดี ประชาสันติ ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
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๒๓๙ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๙๑ พญ. พิชญวดี จิตตโรภาส สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๒ พญ. พิชญา กุศลารักษ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๙๓ พญ. อัมพร ปิติธรรมภรณ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๔ รองศาสตราจารย์ นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๙๕ รองศาสตราจารย์ ร.อ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๖ รองศาสตราจารย์ พญ. สุวรรณี พุทธิศรี สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. คมสนัต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๙๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พลิศรา ธรรมโชติ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๐๐ ดร.นพ. มษฐา ทองปาน สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๐๑ รองศาสตราจารย์ พล.อ.ต. นพ. วิชาญ เปี้ยวนิ่ม สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๐๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิศาล วรสุวรรณรักษ์ สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๐๓ พญ. จิตตา อุดหนุน สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๐๔ รองศาสตราจารย์ พญ. ศนัสนยี ์วงศ์ไวศยวรรณ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๐๕ รองศาสตราจารย์ นพ. นพดล ลาภเจริญทรัพย์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พฒันา ศรมยุรา สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๐๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พิมพณิ อินเจริญ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๐๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ยิ่งลักษม์ วิเศษศิริ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๐๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รังสิมา อรุณโรจน ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไพศาล บุญสะกันต์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อัจฉราพร พงษ์ทิพพนัธ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๑๒ นพ. จิตชัย ขยนัการนาว ี สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๑๓ นพ. ณภัทร อังคธัญกุล สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๑๔ พญ. ดวงกมล วัฒนตรานนท ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๑๕ พญ. ธรินธร จันทร์สูรย ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๑๖ พญ. นภารัฐ เร่ิมลึก สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๑๗ พญ. วิภาวี คล้ายสุบรรณ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๑๘ พญ. วิริยา พิพัฒน์สกุลโรจน ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๑๙ พญ. วาสนา กนกศิลป ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๐ นพ. สิริเทพ ปลื้มวรสวัสดิ ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๑ พญ. อรุณี สิงห์เสน่ห์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
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๑๒๒ ดร.นพ. อาทิตย์ จินาวัฒน ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๓ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๒๔ รองศาสตราจารย์ นพ. ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๒๖ นพ. การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๗ พญ. จตุพร ครองวรกุล สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๘ พญ. พสุพร โพธิ์เงินนาค สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๒๙ ดร.นพ. อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๐ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๓๔ นพ. มังกร อภิรักษ์กานต์ สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๓๕ นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๓๖ รองศาสตราจารย์ พญ. พฒุิพรรณ พัวทวีพงศ ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๓๗ รองศาสตราจารย์ พ.ท. นพ. ธิต ิสว่างศิลป์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๓๘ รองศาสตราจารย์ พญ. มัณฑนา ธนะไชย สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชมพร สีตะธนี สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สมใจ แดงประเสริฐ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๑ พญ. กีรติกานต์ บุญญาวรรณ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๔๒ นพ. ชัยรัตน์ โล่วณชิเกียรติกุล สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๓ พญ. ชุลีพร เจียรพินิจนันท ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๔ นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๕ นพ. รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๔๖ นพ. ราศิน วรวงศากุล สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๗ ศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๘ รองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ. จันทร์จิรา ชัชวาลา สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๔๙ รองศาสตราจารย์ พญ. เจียมจิตร ตปนียากร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๕๐ รองศาสตราจารย์ พญ. ชลทิพย ์วิรัตกพันธ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๑ รองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ. ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๒ รองศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
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๑๕๓ รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๔ รองศาสตราจารย์ พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๕๕ รองศาสตราจารย์ พญ. ศศิเลขา พลจันทร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วิบลูย ์สุริยจักรยุทธนา สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๘ พญ. ชญานิน นิติวรางกูร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๙ นพ. ชินรัตน์ บัวงาม สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๐ พญ. ทิพารมณ์ สนั่นเมือง สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๑ พญ. ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๒ พญ. ธันวา สุดแสง สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๓ นพ. ธีรพล ปัญญาปงิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๔ นพ. ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๕ พญ. ธรินทร ตรีสิทธิ ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๖ นพ. บรรจงศักดิ์ เวชศาสตร์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๗ นพ. ปิยพล ชี้เจริญ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๘ นพ. ประมาณ เฟื่องฟ้า สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๙ นพ. วราวุฒิ สุขเกษม สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๐ พญ. วราพัฒน์ วิระยะวานชิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๑ ดร.นพ. วิทยา สงัขรัตน ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๒ พญ. เพ็ญอ าไพ ตันนาภัย สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๓ พญ. พินพร เจนจิตรานันท ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๔ พญ. พัชลิน พาทพทุธิพงศ ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๕ พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสรฐิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๖ พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวฒัน ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๗ พญ. เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๘ นพ. ศิโรช วงศไ์วศยวรรณ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๙ พญ. ศศิประภา รงค์ทอง สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๐ พญ. ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชต ิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๑ พญ. อรพิณ ชาญสนัต ิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๒ พญ. อรนันท์ ไตรตานนท ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๓ พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากุล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
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๒๔๒ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๑๘๔ รองศาสตราจารย์ พญ. ชนิกา ศรีธรา สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. คนึงนจิ ธรรมนิรัต สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. จิรวฒัน์ อุตตมะกุล สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วิชชนา จ ารูญรัตน์ สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๙ นพ. ยชญ์ อนงค์พรยศกุล สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๑๙๑ รองศาสตราจารย์ พญ. โฉมชบา สิรินนัทน์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๑๙๒ รองศาสตราจารย์ พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๑๙๓ รองศาสตราจารย์ พญ. วราภรณ์ ไวคกุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๑๙๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กนกพร คุณาวิศรุต สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๑๙๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กรวีร์ พสุธารชาติ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๑๙๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธนิต วรีังคบุตร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๑๙๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธีรวฒัน์ ชลาชีวะ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๑๙๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. นรุตม์ เรือนอนุกูล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๑๙๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ยุทธพล ปัญญาค าเลิศ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๐๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วรินี เล็กประเสริฐ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. รัฐพล แสงรุ้ง สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๐๒ นพ. กุลวัฒน์ จีระแพทย ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๐๓ พญ. จิตติยา วชัโรทยางกูร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๐๔ นพ. ชูศักดิ์ ตันประสิทธิ ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๐๕ นพ. ชูทิศ กี่สกุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๐๖ นพ. เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๐๗ พญ. ณิชาวรรณ วิรัชพสิิฐ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๐๘ นพ. ธนิศร์ ประวิตรางกูร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๐๙ พญ. ธัญลักษณ์ ธรรมจ ารัสศรี สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๑๐ พญ. นฤมล ประจนัพาณิชย ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๑๑ นพ. นคนนัท์ แสงด ี สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๑๒ พญ. ปุณยนชุ เจริญคุปต ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๑๓ พญ. ปัญชิกา ลือตระกูล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๑๔ พญ. พิมพ์วัฒนา ปิน่เสม สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๔๓ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๒๑๕ พญ. พัฒนรินทร์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๑๖ พญ. พรภัทรา อารีรักษ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๑๗ พญ. ภัทธิกา ทรัพย์สนุทร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๑๘ นพ. มโนชา เสงีย่มศักดิ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๑๙ นพ. วรพจน์ อภิญญาชน สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๐ พญ. วิชญา ศุภโอภาสพันธุ ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๑ พญ. ศิวพร เติมพรเลิศ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๒ พญ. ศศิมา ดุสิตเกษม สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๓ พญ. สุนันทา พฤฒธิาดา สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๔ นพ. สัณฐิติ โมรากุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๕ พญ. อาภา ชุติพงศ์ธเนศ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๖ พญ. อมรรัตน์ ตั้งจิตบ าเพ็ญบุญ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๗ นพ. อมร วิจิตพาวรรณ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๘ นพ. อภิเดช แซ่เล้า สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๙ พญ. อินทุอร สง่าศิลป ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๓๐ รองศาสตราจารย์ พญ. ปราณี พลังวชิรา สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ประสทิธิ์ กี่สุขพันธ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สายพณิ หัตถีรัตน์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๓ นพ. จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๔ พญ. จิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๕ พญ. ด ารงรัตน์ เลิศรัตนานนท ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๖ นพ. ธเนศ แก่นสาร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๗ พญ. ภัควิภา เร่ิมยินดี สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๘ นพ. พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๓๙ พญ. วสากร เกตุประยูร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๐ พญ. วัจนา ลีละพฒันะ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๑ นพ. โสฬส ปลอดภัย สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๒ พญ. อัญญพร สุทัศน์วรวุฒ ิ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๓ นพ. อิทธิพล วงษพ์รหม สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๔ นพ. อาทิตย์ ชยัธนสาร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๕ นพ. เอกชัย เพชรล่อเหลียน สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
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๒๔๔ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๒๔๖ นพ. วีรชัย สัจจเทพ  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๔๗ พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณชิย ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๔๘ พญ. ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๔๙ พญ. ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๕๐ รองศาสตราจารย์ พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไชยพร ยุกเซ็น  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๒ พญ. ณัชชา โกศัลยวัตร  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๕๓ พญ. ณัฐภา สวา่งศรี  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๔ นพ. ทศพร ตันพิพฒัน ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๕๕ พญ. ธาวินี ไตรณรงค์สกุล  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๖ พญ. ธิดาทิต ประชานุกูล  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๗ พญ. พรรณอร เฉลิมด าริชัย  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๘ นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๕๙ พญ. พิชญ์สชุา สงวนวทิย ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๖๐ นพ. ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๖๑ นพ. อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๖๒ นพ. ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๒๖๓ พญ. เริงฤดี ปธานวนิช สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๒๖๔ นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๒๖๕ ดร.นพ. จักรกฤษณ์ เอ้ือสุนทรวัฒนา  ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๒๖๖ รองศาสตราจารย์ พญ. วารี จิรอดิศัย สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
๒๖๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พัชรวมิล คุปต์นิรัติศัยกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
๒๗๐ พญ. ชมพูนุช รัตนสุธีรานนท์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๗๑ พญ. ฐิติพร ภักดีพิบูลย ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
๒๗๒ พญ. ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๗๓ นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๗๔ ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
๒๗๕ พญ. พรรณเพชร ศิริรัตน์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๗๖ พญ. พิมพ์ชนก สุขสมพร สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
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๒๔๕ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๒๗๗ พญ. พีรยา รุธิรพงษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๗๘ นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
๒๗๙ พญ.อภิพรรณ เอ่ียมชัยมงคล สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

๒๘๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๘๑ นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ ์ สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๘๒ พญ. ศนิ มลกุล สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๘๓ นพ. สาธิต กรเณศ สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๘๔ พญ. อ าไพพรรณ บุญไทย สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๘๕ รองศาสตราจารย์ นพ. อาทิ เครือวิทย์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. นพ. คชินท์ วฒันะวงษ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณรงค ์บุณยะโหตระ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วชิัย ศรีมุนินทร์นิมิต สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๘๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อัจฉริย สาโรวาท สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๙๐ นพ. กิดากร กิระนันทวฒัน ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๙๑ พญ. งามเฉิด สิตภาหุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๙๒ นพ. ฐิติ ตันติธรรม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๙๓ นพ. สรายุทธ ด ารงวงศ์ศิริ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๙๔ นพ. สุรเวช น้ าหอม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๙๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปรมินทร์ ม่วงแก้ว สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๙๖ นพ. พงศธร ตั้งทว ี สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๙๗ พญ. วธู วาสนสิร ิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๒๙๘ นพ. วิกรานต์ สุรกุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๒๙๙ นพ. สมคิด มิ่งพฤฒ ิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๐๐ รองศาสตราจารย์ นพ. ภาณุวฒัน์ เลิศสิทธชิัย สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๐๑ รองศาสตราจารย์ พญ. เยาวนชุ คงด่าน สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๐๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ประกาศิต จิรัปปภา สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๐๓ นพ. ธงชัย ศุกรโยธนิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๐๔ นพ. มนต์ชยั ลีสมบัติไพบูลย ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๐๕ นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๐๖ ศาสตราจารย์ ร.ท. นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ร.น. สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๐๗ รองศาสตราจารย์ นพ. จักรพันธ์ เอ้ือนรเศรษฐ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
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๒๔๖ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๓๐๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สโิรจน ์กาญจนปญัจพล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๐๙ นพ. จักรพันธ์ จิรสิริธรรม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๑๐ รองศาสตราจารย์ นพ. อัตถพร บุญเกิด สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๑๑ รองศาสตราจารย์ นพ. เอก หังสสูต สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๑๓ พ.ท. นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานชุิต สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๑๕ นพ. พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ ์ สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๑๖ นพ. วัฒนา มหัทธนกลุ สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๑๗ ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๑๘ ศาสตราจารย์ น.ท. ดร.นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๑๙ รองศาสตราจารย์ นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๒๐ รองศาสตราจารย์ นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัติ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เจริญ ลีนานุพันธุ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิทย์ วเิศษสินธุ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๒๓ นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๒๔ นพ. พชรพงศ์ เจนจิตรานนัท ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๒๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. โสภณ จิรสิริธรรม สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๒๖ รองศาสตราจารย์ นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลปิิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปิยนุช พูตระกูล สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๒๘ ดร.นพ. กรกช เกษประเสริฐ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๒๙ นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๓๐ พญ. ณัฐสิร ิกิตติถิระพงษ ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๑ นพ. บัณฑิต สกุลชยัรุ่งเรือง สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๓๒ นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๓ นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๓๔ รองศาสตราจารย์ นพ. มณเฑียร งดงามทวสีุข สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๕ รองศาสตราจารย์ นพ. สุกษม อตันวานิช สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๓๖ รองศาสตราจารย์ นพ. สุชาต ไชยโรจน์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๗ ร.ท. นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๘ พญ. ชวัลนชุ เรืองศรี สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
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๒๔๗ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๓๓๙ นพ. ปริญญา ลีลายนะ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๐ นพ. ปิยะ เชญิถนอมวงศ ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๑ นพ. สยาม คา้เจริญ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๓ พญ. ชลลดา ครุฑศร ี สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๔ นพ. ธาริน ธรรมพงษา สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๕ นพ. พงศศิษฏ์ สิงหทัศน ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๖ ศาสตราจารย์ พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ. ชื่นกมล ชรากร 
(ร.น.) 

สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณัฐพงศ ์อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๔๙ พญ. นวมลล์ เล็กสกลุ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๐ นพ. ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัต ิ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๑ พญ. ลัคนา พร้อมวัฒนาพนัธุ ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๒ พญ. สุวิชา จิตติถาวร สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๓ ศาสตราจารย์ นพ. อร่าม โรจนสกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๔ รองศาสตราจารย์ นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๕ รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย สุชาตวิัฒนชัย สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๖ รองศาสตราจารย์ นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชลธิชา สถิระพจน์ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ญาดา ติงธนาธิกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศรีเธียร เลิศวิกูล สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. อารีย์พรรณ 
โสภณสฤษฎ์สุข 

สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๑ พญ. ชนัญญา ตันตธิรรม สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๒ พญ. ชุติมา โตพิพัฒน ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๓ รองศาสตราจารย์ นพ. พัญญู พนัธ์บูรณะ สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธวชั เจตน์สวา่งศร ี สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๖ นพ. สมมาตร บ ารุงพชื สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
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๒๔๘ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๓๖๗ ศาสตราจารย์ นพ. ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๘ ศาสตราจารย์ นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สมเกียรติ สีตวาริน สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๗๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สญัญา ภัทราชัย สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๗๑ นพ. คมกฤช เอ่ียมจิรกุล สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๗๒ พญ. อรวี ฉินทกานันท ์ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๗๓ รองศาสตราจารย์ นพ. จันทรช์ยั เจรียงประเสริฐ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๓๗๔ รองศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย ชินตระการ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๗๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. จ ารูญ ตั้งกีรติชัย สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๗๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๗๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๗๘ พญ. กังสดาล ตนัจรารักษ ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๗๙ พญ. ทศพร วิศุภกาญจน ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๓๘๐ พญ. นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๘๑ พญ. เนาวรัตน์ ตั้งบ ารุงธรรม สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๓๘๒ นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๘๓ นพ. พนัส บิณศิรวานิช สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๘๔ นพ. ภูริช ประณีตวตกุล สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๘๕ พญ. ศิวะพร เกียรติธนะบ ารุง สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๓๘๖ ศาสตราจารย์ นพ. วิวฒัน์ วจนะวิศิษฐ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๓๘๗ รองศาสตราจารย์ นพ. ชัยวฒัน ์ไกรวัฒนพงศ์ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กันต์ แก้วโรจน์ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๓๘๙ นพ. ธ ารง เลิศอุดมผลวณิช สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๙๐ นพ. พิทวัส ลีละพฒันะ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๓๙๑ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวทิ สาขาวชิาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๙๒ นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม สาขาวชิาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๓๙๓ นพ. ศิวดล วงค์ศักดิ ์ สาขาวชิาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๙๔ รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๓๙๕ นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๙๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรศักดิ์ ศุภผล สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๙๗ นพ. อิทธิรัตน์ วัชรานานนัท ์ สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
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๒๔๙ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๓๙๘ นพ. จักรพงษ์ อรพินท ์ สาขาวชิาเทา้และข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๓๙๙ รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภทัรพันธุ์ สาขาวชิาเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๐๐ นพ. สรัณ สุภัทรพันธุ ์ สาขาวชิาเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๐๒ นพ. ณัฐพร แสงเพชร สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๐๓ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์ สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๐๔ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๐๕ พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. นรเทพ กุลโชต ิ สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๐๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปพน สง่าสงูส่ง สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๐๘ นพ. ชวรัฐ จรุงวิทยากร สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๐๙ ศาสตราจารย์ พญ. ดิษยา รัตนากร สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๑๐ ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สพุจน ์ตุลยาเดชานนท์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๑๓ นพ. จรุงไทย เดชเทวพร สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๑๔ นพ. เจษฎา เขียนดวงจนัทร ์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๑๕ พญ. ปนิษฐา จินดาหรา สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๑๖ พญ. พิรดา วิทูรพณิชย ์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๑๗ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๑๘ นพ. อภิสิทธิ์ บุญเกิด สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๑๙ นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวชิาเภสชัวิทยาและพษิวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ดรุณีวลัย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๒๑ พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกลูชัย สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๒๒ นพ. ปริย พรรณเชษฐ ์ สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๒๓ รองศาสตราจารย์ นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ธัญนนัท์ เรืองเวทย์วัฒนา สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๒๗ นพ. ธัช อธิวิทวสั สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๒๘ นพ. พิชัย จนัทร์ศรีวงศ ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
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๒๕๐ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๔๒๙ ศาสตราจารย์ นพ. ชชัลิต รัตรสาร สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๓๐ ศาสตราจารย์ นพ. บญุส่ง องคพ์ิพัฒนกุล สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๓๑ รองศาสตราจารย์ พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงศ์อมร บุนนาค สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๓๔ พญ. ช่อทิพย์ นาถสุภา พฒันะศรี สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๓๕ ศาสตราจารย์ พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๓๖ ศาสตราจารย์ นพ. สมนึก สังฆานุภาพ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อังสนา ภู่เผือกรัตน์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๓๙ นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร ์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๔๐ พญ. ดรุณี โชติประสิทธิส์กุล สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๔๑ นพ. พอพล โรจนพนัธุ ์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๔๒ ศาสตราจารย์ นพ. บรรยง ภักดกีิจเจริญ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๔๓ ศาสตราจารย์ นพ. วสนัต์ สุเมธกุล สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๔๔ ศาสตราจารย์ นพ. สมนึก ด ารงกิจชัยพร สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๔๕ ศาสตราจารย์ พญ. สินี ดิษฐบรรจง สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๔๖ รองศาสตราจารย์ นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร ิ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อาคม นงนชุ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๔๙ พญ. มณฑิรา อัศนธรรม สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๕๐ รองศาสตราจารย์ พญ. อาภสัณ ีโสภณสฤษฏ์สุข สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๕๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๕๓ นพ. นรินทร์ อจละนนัท ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๕๔ พญ. ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๕๕ นพ. อัครวิทย์ พูลสมบตั ิ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๕๖ ศาสตราจารย์ นพ. ปยิะมิตร ศรีธรา สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๕๗ รองศาสตราจารย์ นพ. สรณ บญุใบชัยพฤกษ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ครรชติ ลิขิตธนสมบัติ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ธารนิี ตั้งเจริญ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
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๒๕๑ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๔๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น. สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๖๓ นพ. กฤษฎา มีมุข สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๖๔ นพ. ถวาย เงินศรีตระกูล สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๖๕ นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๖๖ นพ. ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๖๗ นพ. แมน จันทวิมล สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๖๘ นพ. สุกิจ แย้มวงษ ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๖๙ พญ. อรพร สีห์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๗๐ รองศาสตราจารย์ พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๗๑ รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พญ. เพ็ญพรรณ วัฒนไกร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๗๒ รองศาสตราจารย์ นพ. วาสนภ วชิรมน สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๗๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๗๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พลอยทราย รัตนเขมากร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๗๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พลูเกียรติ สุชนวณิช สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๗๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุธนิี รัตนิน สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๗๗ นพ. กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๗๘ พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาต ิ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๗๙ พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป ์ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๘๐ พญ. วิไล ธนสารอักษร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๘๑ นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๘๒ นพ. สุเทพ จิระสทุัศน ์ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๘๓ พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๘๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๘๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๘๖ พญ. ประภาพร พิสษิฐ์กุล สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๘๗ พญ. พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๘๘ พญ. วรรณดา ไลส้วน สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๘๙ รองศาสตราจารย์ พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๐ รองศาสตราจารย์ นพ. วิบลูย์ บญุสร้างสุข สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
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๒๕๒ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๔๙๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ยุดา สุธีรศานต ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๒ นพ. เดชอาจิณ ชณุหสวัสดิกุล สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๙๓ นพ. ธนัญชัย เพชรนาค สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๔ พญ. นภารัตน์ อมรพุฒสิถาพร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๙๕ นพ. วิรัช ตั้งสจุริตวิจิตร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๖ พญ. วิสาข์สิริ ตันตระกูล สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๗ ศาสตราจารย์ นพ. พนัธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๙๘ รองศาสตราจารย์ พญ. พิมพ์ใจ นิภารักษ ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๙ รองศาสตราจารย์ นพ. สุภร จันท์จารุณ ี สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๐ พญ. กชวรรณ บุญญวัฒน ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๑ พญ. พิจิกา จันทราธรรมชาต ิ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๒ พญ. ธีรยา พัววิไล สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๓ พญ. สุลดา ภู่เกียรต ิ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รัชนี แซ่ลี้ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๕ นพ. ปริญญา คุณาวุฒ ิ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๗ นพ. ทวีวัฒน์ อัศวโภค ี สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๘ พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๙ พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๐ พญ. อรพิชญา ไกรฤทธิ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. โอบจุฬ ตราชู สาขาวชิาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๒ นพ. ประวฒัน์ จนัทฤทธิ ์ สาขาวชิาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๓ รองศาสตราจารย์ นพ. จิตติวฒัน์ สุประสงค์สนิ งานสนบัสนนุการวิจัยทางคลินกิ ส านักงานวจิัย วิชาการฯ 

๕๑๔ ศาสตราจารย์ พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๑๕ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พงษ์ศกัดิ์ โค้วสถิตย์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๑๖ รองศาสตราจารย์ นพ. ทวีกิจ นิม่วรพันธุ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๑๗ รองศาสตราจารย์ นพ. ธันยชัย สุระ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๑๘ รองศาสตราจารย์ พญ. นิชรา เรืองดารกานนท ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ทนันชยั บุญบูรพงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ประสทิธิ์ กี่สุขพันธ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สนิิจธร รุจิระบรรเจิด โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี
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๒๕๓ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 
๕๒๒ นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๓ นพ. กุลพัชร จุลส าล ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๔ นพ. ชญาน์ทัต เรืองกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๕ นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๖ ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๗ นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๘ นพ. ปณิธาน ตนัติยาทร โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๒๙ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๐ พญ. วินิทรา แก้วพิลา โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๑ พญ. ศศิวิมล สุ่นสวัสดิ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๒ ดร.นพ. สุทธิพงษ์ สวัสดิ์วโิรจวงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๓ นพ. สุรภัทร อัศววิรุฬหการ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สมชาย เวียงธีรวัฒน ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๕ พญ. ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนนัท ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๖ พญ. ปณิธี พูนเพชรรัตน ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง สาขาวชิาเนื้องอกกระดูก โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี

๕๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงศ์เทพ ธีระวิทย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี
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๒๕๔ 
 

 
๒. รายช่ืออาจารย์พิเศษ 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษฎา   รัตนโอฬาร ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิวัฒน์   วิสุทธโิกศล ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไพศาล   พงศ์ชัยฤกษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๔ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณวีระ   วิเศษสินธุ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิระ    บุณยะรัตเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๖ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ   ไตรรัตน์วรกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๗ รองศาสตราจารย์วิเศษ   สุพรรณชาติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๘ รองศาสตราจารย์สมบูรณ์   บุญเกษม ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๙ นายแพทย์ทัศนพงศ์   ไพรินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๐ นายแพทย์นนทยา   ปัทมภาสพงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๑ นายแพทย์ประวิทย์  ตันติวัฒนาศิริกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๒ นายแพทย์พรเทพ   เปรมโยธิน ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๓ นายแพทย์ไพศาล   แสงสอาด ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๔ นายแพทย์สมเกียรติ   เกษมธรรมคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๕ นายแพทย์สุรพล  หุตังคบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๖ นายแพทย์สุริยะ    จักกะพาก ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

๑๗ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทยพ์นัส  เฉลิมแสนยากร ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๑๘ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วรชัย  ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๑๙ ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวัติ  นิธิยานันท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๑ พลต ารวจโท นายแพทย์กิตติพงษ์  สุวัธนเดชา ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๒ เรืออากาศโท นายแพทย์หริรักษ์ วานม่วง ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๓ อาจารย์ นายแพทย์กรุณย์พงษ์  เอี่ยมเพ็ญแข ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๔ อาจารย์ นายแพทย์ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๕ อาจารย์ นายแพทย์ธนิยะ  ศรีจรุณรัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๖ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ศรีวาณิชรักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
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๒๕๕ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

๒๗ อาจารย์ พันตรี นายแพทย์มงคล เจริญพิทักษ์ชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๘ อาจารย์ นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๙ อาจารย์ นายแพทย์สมพงษ์ นาคพินิจ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๓๐ อาจารย์ นายแพทย์สิทธิพงษ์ วังสะวิบูลย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๓๑ อาจารย์ นายแพทย์ศมสุข ธรรมฉันทะ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๓๒ อาจารย์ นายแพทย์อุฬาร สวนขวัญ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๓๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณสุวชัย   อินทรประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๔ ศาสตราจารย์คลินิกสัญชัย บัลลังก์โพธิ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๕ รองศาสตราจารย์เฉลิมสีห์ ธนันตเศรษฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๖ รองศาสตราจารย์วสันต์  ลีนะสมิต ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๗ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ตั้งตระกูล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๘ รองศาสตราจารย์สมาน  ภิรมย์สวัสดิ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๓๙ นายพงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๐ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณฉัฐยา จิตประไพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔๑ นางสาวเนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔๒ นางสาวพิธากร ธ ารงเลาะพันธุ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔๓  นายวรวัฒน์ เอียวสินพานิช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔๔  นางสาวสุนิสา  คูหิรัญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์  เกษมสันต์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๔๖ ศาสตราจารย์เกียรติคุณภัทรพร   อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๔๗ ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญชอบ   พงษ์พาณิชย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๔๘ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงษ์ศักดิ์  วิสุทธิพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๔๙ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวันดี   วราวิทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภรี  สุวรรณจูฑะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์  เตชะเวช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๒ ศาสตราจารย์สุรางค์  เจียมจรรยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๓ รองศาสตราจารย์ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุธิดา เรชตานันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
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๒๕๖ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

๕๕ อาจารย์ แพทย์หญิงวราพร  พันธุมโกมล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

๕๖ น.ส.ศิริพร  เรืองสุขอุดม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๕๗ นางจันทร์เพ็ญ  วัชรพงษ์ไพบูลย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๕๘ น.ส.ชลธิศ นาคา กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๕๙ น.ส.ฑิฆัมพร  ทองบุญนุ่ม กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๖๐ นายณรงค์ ประกายรุ้งทอง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๖๑ นางธัญญกร นันทิยกุล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๖๒ น.ส.ปณิธาน  ชูเชิด กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๖๓ นายพรชัย วัฒนรังสรรค์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๖๔ น.ส.มณีวรรณ  แช่มประเสริฐ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๖๕ นางสุธิดา  ชีวะอิสระกุล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๖๖ น.ส.สุริยาพร ตั้งศรีสกุล กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

๖๗ นางแก้วกาญจน์ ลิ้มศรีเจริญ กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๖๘ น.ส.พนิดา  อิศราภรณ์ กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๖๙ น.ส.ศิรินุช ธีระธ ารงชัยกุล กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๗๐ น.ส.อลิสา สอาดไพร กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๗๑ นายอุกฤษฎ์  ศรีบรรเทา กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๗๒ นายจิรพงศ์  สุวรรณบุญฤทธิ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๗๓ น.ส.ปาริยา ผลิเจริญผล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๗๔ น.ส.รติกร  อนุสรณ์ธนาวัฒน์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๗๕ น.ส.เพชรประภา ทองศรีจันทร์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๗๖ น.ส.วันทา  วงษ์เท่ียง กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๗๗ น.ส.วภิาวี ศุกรเสพย์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๗๘ น.ส.วรรณภา สาธุรัตน์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๗๙ น.ส.วลัยภรณ์  กิจอารีวรรณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๘๐ นางสุมาลี  วรรณปิยะรัตน์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๘๑ นายกิตติกาญจน์  อิทธิสาร กลุ่มงานศัลยกรรม 
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๒๕๗ 
 

๘๒ นายกิติภัทท์  กฤตยาภิรมย์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๓ นายกิติพัฒน์  บุญยรังควร กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๔ นายชัชวาล  เตชะมีเกียรติชัย กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๕ น.ส.ณัฐชา  วามวาณิชย์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๖ นายธนา ศิริเวช กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๗ นายผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๘ น.ส.พัชรพรรณ  ศรีขวัญเจริญ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๘๙ นายพินิตเวท ภิญโญภูษาฤกษ์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๐ นายพีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๑ น.ส. วรรณภา  เพชรพูนพิพัฒน์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๒ นายวิชญ์ ไพรัชเวทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๓ นายวีระชัย  กิจรุ่งไพบูลย์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๔ นายวุฑฒา  สว่างสุภากุล กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๕ นายสวัสชัย ลิ่ม กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๖ น.ส. สิรินภา ณรงค์ชัยกุล  กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๗ น.ส.อิสริยา จงเอกสิทธิ์ กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๘ นายอ านาจ บุญเกิด กลุ่มงานศัลยกรรม 

๙๙ นาย กิตติพงษ์  อยู่สุวรรณ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๐ นาย ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๑ นาย ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๒ นาย ดรงค์ เศรษฐจันทร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๓ นายธนา บูรณพันธฤกษ์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๔ นายปกรณ์ ศรีทองกูล กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๕ นายพัฒน์ วรรณปิยะรัตน์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๖ นายยศ เขียวอมร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๗ นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
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๒๕๘ 
 

๑๐๘ นายชลิดา จั่นนพรัตน์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนติิเวชวิทยา  

๑๐๙ นายพัฒธพงษ์  ประชาสันติกุล สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนติิเวชวิทยา  

๑๑๐ นาย วัชรพงศ์  ชินศุภลักษณ์   สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนติิเวชวิทยา  

๑๑๑ น.ส.จาเน็ต  หลายอ านวย กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๑๒ นายชูเดช ตรีวัฒนประภา กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๑๓ นายนิพนธ์ กาญจนะ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๑๔ น.ส.ปวริศา  ยิ้มแย้ม กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๑๕ นายมงคล ลือสกลกิจ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๑๖ นายสมชาย หฤหรรษวาสิน กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 

๑๑๗ นายชาติชาย สามัคคีนิชย์ สาขาอายุรกรรม 

๑๑๘ น.ส. แทนชนก รัตนจารุศิริ    สาขาอายุรกรรม 

๑๑๙ นาย ธีรวีร์  รัตนพิชญชัย สาขาอายุรกรรม 

๑๒๐ น.ส.นพวรรณ เจริญยศ สาขาอายุรกรรม 

๑๒๑ น.ส.นวลจันทร์  ตันติชุตินันท์ สาขาอายุรกรรม 

๑๒๒ น.ส.นิศาชล  คอวณิชกิจ สาขาอายุรกรรม 

๑๒๓ น.ส.บุษรา เทพาวัฒนาสุข สาขาอายุรกรรม 

๑๒๔ น.ส.พรสวรรค์ เข็มเงิน สาขาอายุรกรรม 

๑๒๕ น.ส.พิมพ์พงศ์  ว่องตระกูล สาขาอายุรกรรม 

๑๒๖ นายไพโรจน์  ปิณจีเสคิกุล สาขาอายุรกรรม 

๑๒๗ น.ส. ภิญญดา  ศรีธนลาภ สาขาอายุรกรรม 

๑๒๘ น.ส.รุ่งไพลิน  บูรณากาญจน์ สาขาอายุรกรรม 

๑๒๙ น.ส.ลัลธริตา เจริญพงษ์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๐ นางวรวรรณ จิรธรรมภิญโญ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๑ น.ส. วนิดา สมบูรณ์ศิลป์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๒ นายวิทยา นันทิยกุล สาขาอายุรกรรม 

๑๓๓ น.ส.วิรัญญา  รื่นรมย ์ สาขาอายุรกรรม 
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๒๕๙ 
 

๑๓๔ น.ส.วิไลพร  สกุลพิพัฒน์ศิลป์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๕ น.ส. ศันสนีย์  พงษ์วิริยะธรรม          สาขาอายุรกรรม 

๑๓๖ น.ส.สภุาวดี  ทรัพย์ผดุงสุข   สาขาอายุรกรรม 

๑๓๗ นายสุรศักดิ์  ถิรภัทรพันธ์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๘ นาย อนุพันธ์ หวลบุตตา สาขาอายุรกรรม 

๑๓๙ นางอรัญญา กัลยาณพจน์พร สาขาอายุรกรรม 

๑๔๐ นายเอลวิล เพชรปลูก สาขาอายุรกรรม 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

๑๔๑ นายจรัญ  ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  

๑๔๒ นางสาวกาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๓ นายชิษณุพงศ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๔ นางสาวจีรชยา  อังกลมเกลียว กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๕ นายณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๖ นายทวีศักดิ์ กาญจนการุณ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๗ นางสาวพัชชาพร ศิริมงคลขจร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๘ นางเพชรรัตน์ กิตติวัฒนาสาร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๔๙ นางสาวเพียงออ วัชรกุลดิลก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๐ นางสาวลลิตา เตียประเสริฐ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๑ นางสาววรรณี ตันติประสิทธิ์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๒ นายวรวุฒิ  โอฬารวาณิช กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๓ นางแสงดาว มยุระสาคร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๔ นางอรพรรณ อ่ืนสุวรรณ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๕ นายธนิต ศิริเลขอนันต์ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๕๖ นายนิธิดล อารยะสกุลวงศ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๕๗ นางสาวปวีณนุช กาญจนการุณ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๕๘ นางสาวเพชรลดา อึ้งอร่าม กลุ่มงานจักษุวิทยา 
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๒๖๐ 
 

๑๕๙ นางวันรวี พิมพ์รัตน์ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๖๐ นายวิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๖๑ นางศรีสุดา โอฬารวณิช กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๖๒ นางสุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๖๓ นางสาวธิติมา นาแซง กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๑๖๔ นางสาวบังอร  รัตน์ทเธียรญาณี กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๑๖๕ นางสาวปนัดดา จิตวรรณรัตน์ กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๑๖๖ นางสาวปริญญาพร ทุมโคตร กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๑๖๗ นางสาวศิรินภา บ ารุงนา กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๑๖๘ นางสาวสุนิสา คงนันทะ กลุ่มงานรังสีวิทยา  

๑๖๙ นางสาวกรกนก เฮงสวัสดิ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๑๗๐ นางสาวพัชรี ยิ้มรัตนบวร กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๑๗๑ นางสาวสุพิชฌา ฉันทะกุล กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๑๗๒ นางสาวสุริสา ศิริวงศ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๑๗๓ นางอิสริยา ภิรมย์รัตน์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๑๗๔ นางพรรณทิพา สังฆฤทธิ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

๑๗๕ นายวิธวินท์ ฝักเจริญผล กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

๑๗๖ นายอภิชาติ เอกัคคตาจิต กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

๑๗๗ นางสาวเอ้ือมพา กาญจนรังสิชัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

๑๗๘ นายธนัชพงศ์ เธียรวุฒิวงศ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  

๑๗๙ นางภัคภร ปรีฐนัทธ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  

๑๘๐ นางสาวปภาวดี สุนทรธัย กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  

๑๘๑ นายนิเดช กฤตสิน กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๒ นายจิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๓ นายไพโรจน์ จึงอนุวัตร กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๔ นายวัชระ บุรพลกุล กลุ่มงานศัลยกรรม  
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๒๖๑ 
 

๑๘๕ นางสาวจ าเรียง คุ้มจันอัด กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๖ นายกิตติศักดิ์ วิทยาไพโรจน์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๗ นายรักเกียรติ ประสงค์ดี กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๘ นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๘๙ นายชาญณรงค์ สวนสวรรค์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๐ นางสาวอุมาพร สีหะวงษ์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๑ นายวุฒิชัย มัดจุปะ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๒ นายจิระพล ตรีศักดิ์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๓ นายธนภณ งามมณี กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๔ นายอุดมศักดิ์ วิจิตรเศรษฐกุล กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๕ นายเปรมศักดิ์ ศักรินพานิชกุล กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๖ นางสาวปวีณา เลือดไทย กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๗ นายเพียรเลิศ มูลวิริยกิจ  กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๘ นายคชา อริยะธุกันต์ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๑๙๙ นายไพบูลย์ สถาพรธีระ กลุ่มงานศัลยกรรม  

๒๐๐ นายไกรวุฒิ สุขสนิท กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๑ นายชนดล ปรีฐนัทธ์ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๒ นายณัฐพงศ์ ผลประดับเพชร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๓ นายนพดล เอกัคคตาจิต กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๔ นายไพรัช ไพรลือชา  กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๕ นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๖ นายปริศักดิ์ ภู่เงิน กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๗ นายวิญญู ทองทิพย์เนตร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๘ นายวุฒิชัย บุญไชยะ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๒๐๙ นายธัชชัย กมลมุนีโชติ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๐ นางสาวธัญภา วรสิงห์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  
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๒๖๒ 
 

๒๑๑ นายนวกร อิงคไพโรจน์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๒ นางเบญญาภา วิทยาไพโรจน์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๓ นายพยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๔ นายวิศิษฐ์ โตศิริ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๕ นางสาวสิริเพ็ญ อึงพินิจพงษ์ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๖ นางสาวสุทธิวรรณ ทองยศ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๗ นางสาวศิรประภา ตันเตชสาธิต กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๘ นายอนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  

๒๑๙ นายณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์ กลุ่มงานหู คอ จมูก 

๒๒๐ นางสาววลัยพร พลอยเทศ กลุ่มงานหู คอ จมูก 

๒๒๑ นางน้ าทิพย์ อารยะสกุลวงศ์ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๒ นางสาวอรนุช ก าเนิดทอง กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๓ นายนรินทร์ จินดาเวช กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๔ นายกมลทรรศน์ ชัยมะเริง กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๕ นางสร้อยสุดา ราชกิจ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๖ นางสาวฤดีกร อ้ือเศรษฐศักดิ์ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๗ นายพัษดี น่าชม กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๘ นางสาวรุ่งนภา เพ็งประโคน กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๒๙ นางสาวนนทพร วงษ์เทวา กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๐ นายวีรยุทธ ศิลากุล กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๑ นางสาวลิสา กองเงิน กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๒ นางสาวพัทธวรรณ วงษ์วิจิตสุข กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๓ นางสาวปรียาภัสสร์ ฉัตร์เที่ยง กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๔ นางสาวญาดา ศิริพันธ์โนน กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๕ นางสาวแพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๖ นายปุณณพัฒน์ ดาราสว่าง กลุ่มงานอายุรกรรม  
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๒๖๓ 
 

๒๓๗ นางสาวพรทิพย์ ธีระวิทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๘ นายบุญส่ง เอี่ยมฤกษ์ศิริ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๓๙ นายวิวัฒน์ อิงคไพโรจน์ กลุ่มงานอายุรกรรม  

๒๔๐ นางสาวด ารัสศิริ ไพอุปรี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๒๔๑ นางสาวพรพนิต ชินพิริยะ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๒๔๒ นายวุฒินันท์ พันธะเสน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๒๔๓ นางกุสุมา เนรมิตตกพงศ์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

๒๔๔ นายเสรีย์ อ่ืนสุวรรณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  

๒๔๕ นายชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

๒๔๖ นางกิตติกัญญา อินทรก าแหง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๔๗ นางกุลฤดี วงศ์เบญจรัตน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๔๘ นางนิตยา วิษณุโยธิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๔๙ นางปิยวรรณ วัฒนสุนทรสกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๐ นางพัชรินทร์ ถนอมสิงห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๑ นางวิชุลดา เกียรติมงคล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๒ นางศรวัณ ชมเชย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๓ นางศิริลักษณ์ เศรษฐลักษณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๔ นางสาวจิตรวี ดิษรัฐกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๕ นางสาวจีรพรรณ  โพธิ์สุวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๖ นางสาวปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๗ นางสาวพรรณทิพา บุญญพาพงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๘ นางสาวพิชญา ถนอมสิงห์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๕๙ นางสาวพิมพ์สิริ เมฆจรัสกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๐ นางสาววิจิตรา ครบตระกูลชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๑ นางอังคณา วินัยชาติศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๒ นายจิรรุจน์ ชมเชย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
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๒๖๔ 
 

๒๖๓ นายชูเกียรติ เพิ่มทองชูชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๔ นายนิพัทธ์ สีมาขจร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๕ นายประภัสร์ อัศยเผ่า ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๖ นายมนตรี เวียงเพ่ิม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๗ นายวิทูร  จรัญศิริไพศาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๘ นายสุรพันธ์ ปรปักษ์เป็นจุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๖๙ นายอนุชา เสรีจิตติมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๗๐ พญ.วิชญาภรณ์ เอมราช แซ่โง้ว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๗๑ พญ.ศิรประภา วงศ์รัตนากร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

๒๗๒ พญ.สาธิดา สังเกต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๒๗๓ นายกษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๗๔ นางสาวนฤดา จิรกาลวสาน ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๗๕ นายปณิธาน วิศาลสวัสดิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๗๖ นางสาววันวิสา จันทร์หมื่นไวย ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๗๗ นายวุฒิไกร สิริชัยเวชกุล ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๗๘ นางสาวอุษณีย์ นาคพงษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

๒๗๙ นางจรรยา แผนสนิท ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๐ นางดุษฎี พลวิจิตร ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๑ นางรัชนันทน์ ตติยนันทพร ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๒ นางศิริปริญญา พูนธนางกูร ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๓ นางสาวกนกรัตน์  ประสาทพรโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๔ นางสาวชุติณา วสันต์ศิริกุล ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๕ นางสาวภัทร์วดี ปิยารมย์ ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๖ นางสาวรัตนาพร  แซ่เฮ้ง ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๗ นางสาวศิรินภา บ ารุงนา ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๘ นางสาวสุวรรณี นาคพันธ์ ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๘๙ นางสาวอรกานต์ วงษ์ฟูเกียรติ ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๐ นางสาวอาริยา ฐานะสุนทรฤกษ์ ภาควิชารังสีวิทยา  



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๖๕ 
 

๒๙๑ นางอรุณี ภักดีบุตร ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๒ นายชนัตถ์ เต็งศิริอรกุล ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๓ นายทวี ยิ่งสง่า ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๔ นายปฐวี  โชติทวีศักดิ์ ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๕ นายวิธี ราซิ่ว ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๖ นายสมพร ประเสริฐศิลป์ ภาควิชารังสีวิทยา  

๒๙๗ นางขวัญใจ เลาวะยานนท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๒๙๘ นางธิดารัตน์ อริยานุชิตกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๒๙๙ นางรวิวาร วิศิษฐ์ปรีชาวุฒิ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๐ นางรุ้งนภา ตันจินดาประทีป ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๑ นางวันทกานต์ วงศ์วิกรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๒ นางสาวพัชมณ สธนเสาวภาคย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๓ นางสาวเลิศลักษณ์ รักชอบ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๔ นางสาวอารุณี นาคขุนทด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๕ นางสาวอิสรา จงเจริญกมล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๖ นายสหรัชต์ ชาติพรหม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  

๓๐๗ นางสาวณัฐฐาศิริ  รัฐประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๐๘ นายนภัสถ์ รัตนวงศา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๐๙ สาวพิมพ์พร จึงธนาวิวัฒน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๐ นางสาววรางคณา โฉมจังหรีด ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๑ นางสาววิภาดา ครรชิตกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๒ นายวีรวัฒน์ คชินทักษ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๓ นางวัลลภา ไตรคุณากรวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๔ นายศุภฤกษ์ สัทธาพงศ์นาง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๕ นายอิสระ บุญยรางกูร ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๓๑๖ นายธีรพร เหลืองรังษิยากุล ภาควิชานิติเวชวิทยา  

๓๑๗ นายบุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์ ภาควิชานิติเวชวิทยา  

๓๑๘ นายสฤษดิ์ ศรีนุกูล ภาควิชานิติเวชวิทยา  



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๒๖๖ 
 

๓๑๙ นายเดชา คนธภักดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

๓๒๐ นางสาวนิสิตา นาทประยุทธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

๓๒๑ นายพิภพ จิตรน าทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

๓๒๒ พญ.สาวิตรี วิษณุโยธิน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

๓๒๓ นางสาวกัลยา อิงคะสุทธิ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๓๒๔ นางธันยพร สุขพงษ์ไทย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๓๒๕ นางสาวนวลพิศ อินทรเทพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๓๒๖ นางรัชวรรณ สุขเสถียร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๓๒๗ นางสาวหทัยมาศ  โคตรสมพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
๓๒๘ นายเดชดนัย  วรรณพงษ์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  

๓๒๙ นางสาวเวณิกา แพงวงษ์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

๓๓๐ นางสาวปุณพรรณ กมลมุนีโชติ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  
๓๓๑ นางมนลดา กาญจนธารายนตร์ กลุ่มงานศัลยกรรม   

๓๓๒ นางสาวชุติมา ชัยช่วงโชค กลุ่มงานศัลยกรรม   
๓๓๓ นางสาวธนัชนันท์ ทดทะศรี กลุ่มงานอายุรกรรม   

๓๓๔ นายธัญญวุฒิ เศรณีปราการ กลุ่มงานอายุรกรรม   

๓๓๕ นายธีรพันธุ์ บุญสยมภู กลุ่มงานอายุรกรรม   
๓๓๖ นายนิธิศ เทียนเจษฎา กลุ่มงานอายุรกรรม   

๓๓๗ นายวิทูร  จรัญศิริไพศาล กลุ่มงานอายุรกรรม   

๓๓๘ นางสาวเขมฤทัย วรรณรสพากย์ ภาควิชาจักษุวิทยา  
๓๓๙ นางสาวสิทธิณี  มณีแสง ภาควิชาจักษุวิทยา  

๓๔๐ นางสาวกรวิภา เหมะรัต ภาควิชาจักษุวิทยา  

๓๔๑ นพ.กองศิลป์ แวงสันเทียะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๔๒ นพ.กิตติกร ประสาทพรโรจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๔๓ นพ.กีรศักดิ์ จัตวัฒนกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๔๔ นพ.โกวิท กองค า ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๔๕ นพ.คธาวุฒิ เลิศวุฒิชัยกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๔๖ นพ.คมกฤษณ์ โกมุทรินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๔๗ นพ.จิรัฏฐ์ ธีราประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๔๘ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๓๔๙ นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองไชย ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๕๐ นพ.ณัชชา ยอดระบ า ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๕๑ นพ.ณัฏฐ์ บุญนิธิ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๕๒ นพ.ณัฐพงศ์ แซ่โง้ว ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๕๓ นพ.ณัฐพงษ์ วิริยะกุลนันท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๕๔ นพ.ด าริ เศรษฐจินดา ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๕๕ นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๕๖ นพ.ธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๕๗ นพ.ธนา เอกวงศ์วิริยะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๕๘ นพ.ธนาธร เติมไกรศรี ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๕๙ นพ.ธีระ เหมรุ่งโรจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๖๐ นพ.นพดล ไตรคุณากรวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๖๑ นพ.นิพนธ์ ศุภรัตนชาติพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๖๒ นพ.นิสิต พูลธนะนันท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๖๓ นพ.บวร  เกียรติมงคล ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๖๔ นพ.ปริญญา สันติชาติงาม ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๖๕ นพ.พงปพันธ์ นามวิชัยศิริกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๖๖ นพ.พฤฒิพงศ์ กาวิรส ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๖๗ นพ.พัชร ฮอหรินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๖๘ นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๖๙ นพ.ภคภณ ทัดศรี ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๗๐ นพ.รัตน์พล แจ่มใสกร ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๗๑ นพ.วัชระ วัฒนสุนทรสกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๗๒ นพ.วีระ สุวรรณเรืองศรี ถวัลย์ธนา ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๗๓ นพ.เศรษฐบุตร เอื้อพานิชเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๗๔ นพ.สหชาติ ลีลามโนธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๗๕ นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๗๖ นพ.สุระเกียรติ บ่อเกิด ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๗๗ นพ.สุระชัย ศรีปิยะโสทร ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๗๘ พญ.จุฬาทิพย์ นาคาเริงฤทธิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์  
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๓๗๙ พญ.ฑิฆัมพร ถวัลย์ธนากร ภาควิชาศัลยศาสตร์  
๓๘๐ พญ.นิรมล สุกาญจนไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๘๑ พญ.ภิญญดา วงศ์ใหญ่ ภาควิชาศัลยศาสตร์  

๓๘๒ นางศรีวรรณ เสมาชัย ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๓ นางสาวกนกพร อิทธิวิศวกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๔ นางสาวกษมา ศาสตรวาหา ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๕ นางสาวฐิตินันท์ สมุทรไชยกิจ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๖ นางสาวดวงพร รัตนลาภไพบูลย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๗ นางสาวพัทธวรรณ์ นาคาภรณ์ธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๘ นางสาวราตรี วรุณปิติกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๙ นางสาววีรพร โรจน์ลัคนาวงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๐ นางสาวสิรยา กิติโยดม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๑ นางสาวอมรรัตน์ ปาริจฉัตต์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๒ นางสาวอาภาพรรณ กิตติรงค์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๓ นางสาวอุไรวรรณ ฉัตรพัฒนศิริ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๔ นางอรพรรณ อัศวกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๕ นายจ ารัส สกุลไพศาล ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๖ นายฉัตรชัย จันทร์ทวีทิพย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๗ นายเทพรัตน์ บ าเพ็ญบุญ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๘ นายพิชิต เผื่อนงูเหลือม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๙ นายวีรพล กิตติพิบูลย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๐ นายศาสตร์ศิลป์ อ่ิมเอมกมล ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๑ นายสัญญา ปราบริปูตลุง ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๒ นายสุรชาติ ต่อเทียนชัย ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๓ นายสุรสิทธิ์ แซ่จึง ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๔ นายสุวิทย์ จิตภักดีบดินทร์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๕ นายอุดม วงศ์วัฒนฤกษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๔๐๖ นางเบญจวรรณ ส าราญวานิช ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
๔๐๗ นางสาวชุติมา โรจนศิริพงษ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

๔๐๘ นางสาวณภรณ์ สุกแสงปัญญา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
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๒๖๙ 
 

๔๐๙ นางสาวเพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
๔๑๐ นางสาวมัลลิกา  แสงวารี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

๔๑๑ นายกิร์ดนัย อัศวกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

๔๑๒ นายคงฤทธิ์ สุขานุศาสน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
๔๑๓ นายณัฐพล ผลประดับเพ็ชร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

๔๑๔ นายดุสิต วินัยชาติศักดิ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  

๔๑๕ นายไพรัช ช่างประหยัด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
๔๑๖ นพ.เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๑๗ นพ.เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๑๘ นพ.ธนัททิพย์ พิมานชัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๑๙ นพ.ธีรภัทร นครน้อย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๒๐ นางศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๒๑ นางสาวมานิตา  ติระตระกูลวิชยา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๒๒ นายคงธัช ชูวงศ์โกมล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๒๓ นายจิธายุทธ  เสือจุ้ย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๒๔ นายณัฐกุล   แย้มประเสริฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๒๕ นายธน รัตนกิจโกศล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๒๖ นายนฤพล เรืองศิลปานันต์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๒๗ นายประกฤต  สุวรรณปราโมทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๒๘ นายพาชิน ถนอมสิงห์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๒๙ นายไพรัตน์ สุขสโมสร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๓๐ นายมนูญ   เลียวนรเศรษฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๓๑ นายยิ่งยง สุขเสถียร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๓๒ นายวัชระ กระแสร์ตานนท์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๓๓ นายวีระ  สุดประเสริฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๓๔ นายศรุต จงกิจธนกุล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๓๕ นายศุภศักดิ์ สาทรพาณิชย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๓๖ นายสมชัย อัศวสุดสาคร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๓๗ นายสรรัตน์ เลอมานุวรรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๓๘ นายสัจจา เทอดไพรสันต์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
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๒๗๐ 
 

๔๓๙ นายสุพจน์  ศิลปพันธุ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๔๐ นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๔๑ นายอดิศร จงหมื่นไวย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๔๒ นายอุรวิศ  ปิยะพรมดี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
๔๔๓ พญ.วรินธร อดุลยานุโกศล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

๔๔๔ นางกาญจนา เหลืองรังษิยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๔๕ นางดรุณี สุขอนันต์ชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๔๖ นางวิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๔๗ นางสาวครองกมล สีหบัณฑ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๔๘ นางสาวจิราวดี น้อยวัฒนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๔๙ นางสาวจุรี บุญด ารงสกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๕๐ นางสาวเฉลิมพร เตียวศิริมงคล ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๕๑ นางสาวดารารัตน์ เอกสมบัติชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๕๒ นางสาวนพวรรณ วิภาตกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๕๓ นางสาวนภัทร สิมธาราแก้ว ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๕๔ นางสาวนิศา พฤฒิกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๕๕ นางสาวปิยภรณ์ ศิริสัณฐิติ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๕๖ นางสาวพรรณทิพย์ ตุงคะเสรีรักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๕๗ นางสาวรุ่งนภา ลออธนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๕๘ นางสาวลัดดาพร เชยค าแหง ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๕๙ นางสาววราภรณ์ แซ่ตัง ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๖๐ นางสาววัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๖๑ นางสาวศรีสกุล บุญตรา ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๖๒ นางสาวสุจิณา หทัยธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๖๓ นางสาวอนุตตรี ดาวราย ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๖๔ นายคณิน ธรรมาวรานุคุปต์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๖๕ นายจิรวัฒน์ ธเนศธาดา ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๖๖ นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๖๗ นายณัฐวรรธน์ นัดพบสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๖๘ นายถิรชาติ เสวตานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
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๒๗๑ 
 

 

 

 

 

 

๔๖๙ นายธนากรณ์ สุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๗๐ นายธานินทร์ ตันติวงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๑ นายนิรุธ เมฆวิชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๒ นายบัญชา เลิศคุณลักษณ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๗๓ นายปิติ นิยมศิริวนิช ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๔ นายปิยภัทร ชุณหรัศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๕ นายพัชรพล ชูวงศ์โกมล ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๗๖ นายพาวุฒิ เลียวนรเศรษฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๗ นายพินิจ อนันตะเศรษฐกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๗๘ นายพินิศจัย คงแป้น ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๙ นายฤทธิ์ทา เหลืองจารุ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๐ นายวทัญญู พาราพิบูลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๘๑ นายวีรพันธ์ วิวัฒน์วรพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๒ นายศรัณย์ สมพรเสริม ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๓ นายศิริชัย วัวัฒน์โรจนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๘๔ นายศุภกร มะลิขาว ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๕ นายสมชาย แก้วสุวรรณะ ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๘๖ นายสุชาติ เจนเกรียงไกร ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๗ นายสุนทร นาคพันธุ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๘ นายสุรินทร์ เขียวอ่อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๘๙ นายอธิคม สงวนตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๙๐ นายอนุชิต นิยมปัทมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๙๑ นายอัษฎายุธ พูลพิทยาธร ภาควิชาอายุรศาสตร์  
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๒๗๒ 
 

 

 

 

  

 

 
ภาคผนวก ๗ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ  ๒๕๖๑ 
----------------------------- 

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕o 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

         ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
        ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔/๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา 

โดยหัวหน้าส่วนงานของแต่ละส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรของส่วนงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
วรรคแรกให้กับนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี 

        อาจารย์ที่ปรึกษา ควรพบนักศึกษาตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดและอาจารย์ที่ปรึกษาควรก าหนดวัน เวลาท่ี
นักศึกษาสามารถเข้าพบขอรับค าปรึกษาได้แน่นอน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาค
การศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

   ๔/๑.๑ ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกันกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

           ๔/๑.๒ ให้ค าแนะน าเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
        ๔/๑.๓ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตต่อภาค

การศึกษาของนักศึกษา 
           ๔/๑.๔ ให้ค าแนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษา 
           ๔/๑.๕ ให้ค าปรึกษาปัญหาของนักศึกษาและแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
           ๔/๑.๖ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   ๔/๑.๗ ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๔/๑.๘ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนงานทราบทุกภาคการศึกษา 

           ๔/๑.๙ หน้าที่อื่นๆตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย” 

     ประกาศ ณ วันที่      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 

  



 

 

๒
 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 

 



 

 

๓
 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 

 



 

 

๔
 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 

 



 

 

๕
 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังส้ินภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศกึษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 

 



 

 

๖
 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซํ้าในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 

 



 

 

๗
 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   ครั้งสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 

 



 

 

๘
 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสือถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
 

 

 

 

 

 



 

 

๙
 

ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมใีบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 

 



 

 

๑๐
 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทท่ี  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 

 



 

 

๑๑
 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  

 























 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๒๗๓ 
 

 

 

 

  

 

 
 

ภาคผนวก ๘ 
 

ค าสั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและคณะกรรมการ 
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของส่วนงาน 
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คําสั่งคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ท่ี  ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต#งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
.................................................................. 

เพ่ือให-การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี เป0นไป
อย#างเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๔๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร��โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงมีคําสั่งแต#งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายนามต#อไปนี้ 

ศาสตราจารย�เกียรติคุณ แพทย�หญิงบุญมี สถาป?ตยวงศ�  ท่ีปรึกษา 
ศาสตราจารย� นายแพทย�อร#าม โรจนสกุล    ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงพรพิมล พัวประดิษฐ�   ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงโฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน�   ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงสุภาวดี  ประคุณหังสิต   ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย� นายแพทย�อาทิตย� อังกานนท�   ท่ีปรึกษา 
รองศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�ชัชวาลย� ศิลปกิจ   ท่ีปรึกษา 

๑. รองศาสตราจารย� นายแพทย�พงษ�ศักด์ิ โค-วสถิตย�   ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย� ดร.จงกลณี วัฒนาเพ่ิมพูล    รองประธานกรรมการ 
๓. ศาสตราจารย� นาวาเอก นายแพทย�อนันต�  โฆษิตเศรษฐ  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู-ช#วยศาสตราจารย� ดร.สุนันทา  วิบูลย�จันทร�   รองประธานกรรมการ 
๕. ศาสตราจารย� ดร.เภสัชกรหญิงภาวิณี ปGยะจตุรวัฒน�   กรรมการ 
๖. ศาสตราจารย� ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล    กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย� ร-อยเอก นายแพทย�ศิริไชย  หงษ�สงวนศรี  กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�ฉัตรชัย เหมือนประสาท  กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�เพ่ิมพันธุ� ธรรมสโรช   กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย� ดร.นายสัตวแพทย�เทพมนัส บุปผาอินทร�  กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย� ดร.นายแพทย�ณัฐวุธ สิบหมู#   กรรมการ 

...../๑๒. รองศาสตราจารย� 



มุ่งเรยีนรู ้คู่คุณธรรม นาํสู่คุณภาพ 

-๒- 
 

๑๒. รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงฉัตรประอร  งามอุโฆษ   กรรมการ 
๑๓. ผู-ช#วยศาสตราจารย� นายแพทย�อดิศักด์ิ นารถธนะรุ#ง   กรรมการ 
๑๔. อาจารย� นายแพทย�สมเกียรติ ลีละศิธร    กรรมการ 
๑๕. อาจารย� แพทย�หญิงอรุณี ธิติธัญญานนท�     กรรมการ 
๑๖. อาจารย� นายแพทย�สุกิจ แย-มวงษ�     กรรมการ 
๑๗. อาจารย� นายแพทย�สรรัตน� เลอมานุวรรัตน�    กรรมการ 
๑๘. อาจารย� แพทย�หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์     กรรมการ 
๑๙. อาจารย� นายแพทย�สุธัญญ�  ศรีแสงแก-ว    กรรมการ 
๒๐. อาจารย�นายแพทย�ธีรภัทร ยิ่งชนม�เจริญ    กรรมการ 
๒๑. อาจารย� นายแพทย�สุรณัฐแก-วณิมีย�     กรรมการ 
๒๒. อาจารย� นายแพทย�กุลพงษ�  ชัยนาม    กรรมการ 
๒๓. อาจารย� แพทย�หญิงศศิวิมล  สุ#นสวัสด์ิ    กรรมการ 
๒๔. อาจารย� แพทย�หญิงวินิทรา  แก-วพิลา    กรรมการ 
๒๕. อาจารย� แพทย�หญิงพรชนก  วันทนากร    กรรมการ 
๒๖. รองศาสตราจารย� นายแพทย�สามารถ ภคกษมา   กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. ดร.สมรักษ�  สหพงศ�        กรรมการและผู-ช#วยเลขานุการ 
๒๘. นางสาวปภัชญา ธนบัตร      ผู-ช#วยเลขานุการ 
๒๙. นางสาวฐารดา เอ่ียมสัมฤทธิ์     ผู-ช#วยเลขานุการ 

โดยมีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ยกร#างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงและดําเนินการให-ใช-งานได-จริงในปKการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยมุ#งหวังให-บัณฑิตแพทย�ของคณะฯ มีความสามารถตามเกณฑ�ของแพทยสภา เข-าใจระบบ
สาธารณสุข มีประสบการณ�การวิจัย และเป0นผู-สร-างการเปลี่ยนแปลงให-เกิดสุขภาวะของสังคม  

๒. สร-างความเข-าใจให-เกิดข้ึนกับคณาจารย�และบุคลากรท่ีเก่ียวข-องถึงเหตุผล ความจําเป0นและ
ประโยชน�ในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือร#วมการจัดการเรียนการสอนให-ได-ตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

๓. กําหนดระบบพัฒนาอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวข-องให-สอดคล-องกับเปLาหมาย
และกระบวนการในการบริหารหลักสูตร 

๔. วางรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม#ท่ีตอบสนองต#อทักษะในการเรียนรู-ของผู-เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕. กําหนดทรัพยากรการเรียนรู-ให-เหมาะสมตามท่ีหลักสูตรกําหนด และสร-างสภาพแวดล-อมท่ีดี
สําหรับการเรียนรู- 

๖. กําหนดให-มีระบบประเมินและพัฒนาหลักสูตร และติดตามผลการดําเนินการ 
๗. แต#งต้ังคณะอนุกรรมการ และกลุ#มทํางานท่ีเก่ียวข-องกับการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

...../ท้ังนี้ 
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ท้ังนี้  ต้ังแต#วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป0นต-นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน#งตามวาระคณบดี 

ผู-แต#งต้ัง หรือจนกว#าจะมีคําสั่งเป0นอย#างอ่ืน 

สั่ง ณ วันท่ี  ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(ศาสตราจารย� นายแพทย�ปGยะมิตร  ศรีธรา) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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คุณสมบัติของนักศึกษาผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน  
 Full Scholarship  
  1. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปในปีการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครเข้าโครงการ ไม่ต่ ากว่า 3.00 และไม่
มี “F” ในรายวิชาใด 
 3. ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนหรือสมัครรับทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจากแหล่งอื่น 
  4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ 
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

  (1) ผู้สมัครต้องมีผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีระดับคะแนน ดังนี้  
 - ส าหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ ทวีปอเมริกา, ทวีปยุโรป, ประเทศโซนโอเชียเนีย 
และ มหาวิทยาลัย Juntendo ประเทศญี่ปุ่น 

รูปแบบการสอบ ระดับคะแนน 
TOEFL - ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน (Paper-based Test) 

- ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน (Computer-based Test) 
- ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน (Internet-based Test) 

IELTS - ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.5 
 
- ส าหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่ืนๆ และประเทศอ่ืนๆ ใน

ทวีปเอเชีย  
รูปแบบการสอบ ระดับคะแนน 

TOEFL - ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน (Paper-based Test) 
- ไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน (Computer-based Test) 
- ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน (Internet-based Test) 

IELTS - ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.5 
CU-TEP - ไม่ต่ ากว่า 80 

 
หมายเหตุ : ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน   

 
 
 



 
2 

 

 Partial Scholarship  
  1. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปในปีการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครเข้าโครงการ ไม่ต่ ากว่า 2.80 และไม่
มี “F” ในรายวิชาใด 
 3. ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนหรือสมัครรับทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศจากแหล่งอื่น 
  4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ 
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

รูปแบบการสอบ ระดับคะแนน 
TOEFL - ไม่ต่ ากว่า 513 คะแนน (Paper-based Test) 

- ไม่ต่ ากว่า 153 คะแนน (Computer-based Test) 
- ไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน (Internet-based Test) 

IELTS - ไม่ต่ ากว่าระดับ 6.0 
CU-TEP - ไม่ต่ ากว่า 75 

 
หมายเหตุ : ผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัครขอรับทุน   

 



 

 
 
ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                                                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๒๗๔ 
 

 

 

 

 

  

 

 
ภาคผนวก ๙ 

 
เอกสารเกี่ยวกับความรว่มมือ 

กับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) 
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MOU partners of Mahidol University

 *   with Exchange Agreement at University level

U. level Faculty level

Bangladesh North South University TM

Bhutan Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital DT

Brunei Universiti Brunei Darussalam 

Cambodia International University DT, PY

Cambodia Paññãsãstra University of Cambodia 

Cambodia Royal University of Agriculture (for EN)

Cambodia Royal University of Phnom Penh (for EN)

Cambodia University of Health Sciences  DT

Hong Kong Chinese University of Hong Kong  IC, SI

Hong Kong Hong Kong Polytechnic University IC

Hong Kong Lingnan University IC

Hong Kong University of Hong Kong DT

India Coorg Institute of Dental Sciences DT

Indonesia Airlangga University TM

Indonesia Bina Husada College of Health Sciences PH

Indonesia BINUS University IC

Indonesia Brawijaya Univesity TM

Indonesia DUTA WACANA Christian University TM

Indonesia Institut Teknologi Bundung SC, PY

Indonesia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya EG

Indonesia School of Health Sciences Jenderal Achmad Yani 

Cimahi

MT

Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali (STIKES Bali) PH

University / Agency  Country
Level 

Asia
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

Indonesia Semarang University 

Indonesia Soegijapranata Catholic University 

Indonesia STIKes Wira Medika Bali MT

Indonesia Universitas Gadjah Mada  PY, SI

Indonesia Universitas Indonesia  RA, DT, SI

Indonesia Universitas Islam Indonesia TM

Indonesia University of  Muhammadiyah Purwokerto SC

Indonesia University of Sumatera Utara TM

Indonesia University of Surabaya  PY

Indonesia Wijaya Kusuma Surabaya University 

Israel Rambam Health Care Campus -Nusing 

Administration

NS

Japan Akita International University IC

Japan Aoyama Gakuin University  EG, LA

Japan Asahikawa Medical College TM

Japan Chiba University *  SC, PY

Japan Fukuoka Women's University LA

Japan Gunma University SC

Japan Hiroshima University DT

Japan Hokkaido Univesity *  VS

Japan International Christian University IC

Japan Japan Advanced Institute of Science and 

Technology (JAIST)



Japan Japan Agency for Marine - Earth Science and 

Technology

SC

Japan JAPAN International Medical Technology 

Foundation (JIMTEF)

RA

Japan Jichi Medical University RA, SC

Japan Junsei Educational Institution RS

Japan Juntendo University RA
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

Japan Keio University SH

Japan Kibi International University RS

Japan Kitasato University (for SC, PY)

Japan Kobe University  SI, RA, TM

Japan Kumamoto University *  RA

Japan Kunitachi College of Music MS

Japan Kwansei Gakuin University IC

Japan Kyoto Institute of Technology * 

Japan Kyoto Pharmaceutical University PY

Japan Kyoto Prefectural University PY

Japan Kyoto University  EG, RA, SC

Japan Kyushu University *  SC

Japan Kyushu Institute of Technology SC

Japan Mie Prefectural College of Nursing RA & SI (Nursing)

Japan Nagaoka University of Technology * 

Japan Nagasaki University *  TM

Japan Nagoya University of Arts MS

Japan Nara Institute of Science and Technology * 

Japan National Cancer Center RA

Japan National Institute of Animal Health (NIAH) VS

Japan Niigata University SC

Japan The Nippon University DT

Japan Obihiro University of Agriculture and Veterinary * 

Japan Okayama University *  DT

Japan Osaka Prefecture University *  NS

Japan Osaka University *  TM, SC, RA

Japan Rakuno Gakuen University TM

Japan RIKEN (Yokohama) RA

Japan RIKEN SC
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

Japan Ritsumeikan University 

Japan Ritsumeikan Asia Pacific University  IC

Japan Shimane University SI

Japan Shinshu University RA

Japan Sophia University * 

Japan St. Luke’s College of Nursing RA, NS

Japan Tohoku University RA

Japan Tokyo Institute of Technology SC

Japan Tokyo Medical and Dental University DT

Japan Tokyo Metropolitan University 

Japan Tokyo University of Agriculture and Technology * 

Japan University of Shizuoka  SC

Japan University of Tokyo  SC

Japan University of Toyama * 

Japan Wakayama Medical University NS

Japan Yamagata University RA

Japan Yamaguchi University NS

Lao Champasack University (for EN)

Lao National University of Laos (for EN)

Lao University of Health Sciences  DT, NS, PY

Malaysia Hospital Permal PT

Malaysia Malaysia Institute for Supply Chain Innovation (for EG)

Malaysia Taylor's University CM

Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia  EN, PY

Malaysia University of Malaya * 

Malaysia Universiti Putra Malaysia 

Malaysia Universiti Sains Malaysia (for EN)

Malaysia Universiti Teknologi Malaysia 

Malaysia Universiti Teknologi MARA PY
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

Malaysia Universiti Utara Malaysia 

Mongolia Health Sciences University of Mongolia PH

Myanmar University of  Medical Technology, Yangon MT

Myanmar University of  Medical Technology, Mandalay MT

Myanmar University of Pharmacy, Yangon PY

Nepal Kathmandu University  ICT

Philippines Anteneo de Manila University 

Philippines De La Salle Health Sciences Institute RS

Philippines De La Salle University SH

Philippines University of the Philippines Diliman  SH, SS

Philippines University of Philippines Manila (UPM) 

Philippines University of the Philippines (UP)  PY

Philippines University of Santo Tomas  MT, PY, PT, SS

PR China Chengde Medical College PY

PR China Jiangxi University of Finance and Economic IC

PR China Kunming Medical University  DT

PR China Nanjing University  IC, LA

PR China Peking University  IC & CM

PR China Qingdao Technological University LA

PR China Tianjin  Medical University 

PR China Tsinghua University SI

PR China Xishuangbanna Vocational and Technical Institute LC

PR China Yunnan Nationalities University  LC

PR China Zhejiang University SI

Singapore National University of Singapore GR

Singapore Singapore Management University IC

Singapore Yong Siew Toh Conservatory of Music MS

South Korea Chungnam National University SC

South Korea Daejeon University 
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

South Korea Dongguk University * 

South Korea Ewha Womans University *  CM, NS

South Korea Far East University SH

South Korea Hanyang University * 

South Korea Kyung Hee University IC

South Korea Sejong University EG

South Korea Seoul National University *  RA

South Korea Soonchunhyang University SH

South Korea Sungkyunkwan University  PY, CM

South Korea Yonsei University DT

Taiwan, ROC Academia Sinica  (for SC)

Taiwan, ROC
Central Taiwan University of Science and 

Technology
MT

Taiwan, ROC  Chang Gung Medical Foundation DT, DT + GJ

Taiwan, ROC China  Medical University 

Taiwan, ROC Feng Chia University * 

Taiwan, ROC National Chengchi University * 

Taiwan, ROC National Cheng Kung University *  TM, SI

Taiwan, ROC National Chung Hsing University 

Taiwan, ROC
National Synchrotron Radiation Research Center 

(NSRRC)
(for SC)

Taiwan, ROC National Taiwan University RA

Taiwan, ROC National Taiwan University of Science and 

Technology

IL

Taiwan, ROC National Tsing Hua University 

Taiwan, ROC National University of  Kaohsiung 

Taiwan, ROC Taipei Medical University  PH

Taiwan, ROC Tunghai University LA

Taiwan, ROC Tzu Chi University 

Taiwan, ROC University of Taipei 
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

Vietnam An Giang University (for EN)

Vietnam Can Tho University (for EN) LA, DT

Vietnam Hanoi College of Pharmacy PY

Vietnam Hanoi Medical University SI, DT

Vietnam Hanoi Pharmaceutical Institute PY

Vietnam Hanoi University of Pharmacy PY

Vietnam Ho Chi Minh City Conservatory of  Music MS

Vietnam
National Institute of Hematology and Blood 

Transfusion
SI

Vietnam Nong Lam University (for EN)

Vietnam
University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh 

City
DT, PY

Vietnam University of Natural Science, VNU - HCM (for EN)

Vietnam Vietnam National University, Hanoi 

Vietnam Vietnam National University, Ho Chi Minh City 

Vietnam
VNU University of Social Sciences and Humanities, 

Hanoi


LA

Australia Australian College of Health Service Management RA

Australia Bond University IC

Australia Curtin University  SC

Australia Deakin University *  NS

Australia La Trobe University * 

Australia Macquarie University IC, CM

Australia Queensland University of Technology * 

Australia Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) NS

Australia University of Adelaide *  IC

Australia University of Newcastle NS, IC

Australia University of Queensland  IC

Australia University of Technology, Sydney  CM, NS

Australia & New Zealand
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

New Zealand University of Canterbury LA

New Zealand University of Otago CM

New Zealand Victoria University of Wellington IC

Austria Fachhochschule Kufstein Tirol, University of Applied 

Sciences

IC

Austria Krems University of Applied Science IC

Austria Management Center Innsbruck IC

Austria Salzburg University of Applied Sciences IC

Austria University of Graz PY

Austria University of Innsbruck RA, TM

Austria University of Music & Performing Art MS

Belgium IC HEC Brussels School of Management IC

Belgium Universite Catholique de Louvain CM

Belgium Universite Libre de Bruxelles CM

Belgium University of Antwerp (for SC)  

Denmark Aalborg University EG

Denmark Copenhagen Business School CM

Denmark VIA University College  RA

Finland Helsinki Metropolia University of Applied Sciences PH

France Bordeaux  Management School CM

France Ecole de Biologie Industrielle IC

France ESC Bretagne Brest IC

France ESC Dijon Burgundy School of Business IC

France ESCE International Business School IC

France Euromed Management IC

France GENETIX RA

France Universite Montpellier 2 Sciences et Techniques 

France University of Nice - Sophia Antipolis IC

Europe
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

France Université Paris V PY

Germany Berlin School of Economics and Law IC

Germany Fachhochschueharz IC

Germany Hamburg University of Technology EG

Germany Hamm-Lippstadt University of Applied Sciences 

Germany International Medical College DT

Germany
Institute of Chemical and Biochemical Sensor 

Research
MT

Germany Ludwig - Maximilians - Universität München CM

Germany Technische Universität Darmstadt * 

Germany Technische Universität  Müenchen * 

Germany Universität Bayreuth IC

Germany Universität Hamburg SH

Germany Universität  Münster MT

Germany University of Applied Science, Dusseldorf IC

Germany University of Applied Science, Heilbronn IC

Germany University of Bamberg IC

Germany
University of Cologne, Klinikum Oberberg, 

Kreiskrankenhaus Gummersbach Teaching Hospital
SI

Germany University of Konstanz (for IC)

Germany University of Mannheim IC, CM

Germany University of Postdam MT

Germany University of Regensburg IC

Germany Universität Stuttgart * 

Germany University of Tubingen 

Italy University of Brescia TM

Italy University of Pavia 

Lithuania Vilnius University SI

Netherlands Erasmus University Rotterdam  CM

Netherlands The Hague University of Applied Sciences IC
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

Netherlands University of Groningen  GR, PY, IC

Netherlands Utrecht University VS, IC

Norway BI Norwegian Business School CM

Norway University of Oslo  MB

Portugal ISCTE-Lisbon University Institute (ISCTE-IUL) CM

Spain Universidad Carlos III de Madrid IC

Spain University of the Barearic Islands 

Sweden Karolinska Institute 

Sweden Lund University MT

Sweden Mälardalen University PT, NS

Sweden Uppsala University RA, MT

Switzerland FHS St. Gallen, University of Applied Sciences IC

Switzerland Lucerne University of Applied Sciences and Arts IC, CM

Switzerland
University of Applied Sciences Northwestern 

Switzerland
IC

Switzerland University of Bern CM

Switzerland University of Fribourg CM

Switzerland University of Lucerne 

Switzerland University of Zurich SC

UK Bournemouth University IC

UK Glasgow School of Art IC

UK
Imperial College of Science, Technology and 

Medicine
1 (for SI)

UK Kingston University CM

UK Liverpool John Moores University  SS

UK Oxford Brooks University  IC

UK Portsmouth University SS

UK Royal Botanic Gardens, Kew SC

UK University of Salford 

UK University of Chichester SS
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

UK University College Birmingham IC

UK University of Glasglow 

UK University of Liverpool 

UK University of Oxford TM

UK University of Surrey IC

UK University of Sussex  SC, IC

Canada Medicine Hat College IC

Canada Toronto University RA

Canada Université du Québec ã Montréal IC

Canada University of Alberta NS

Canada University of British Columbia RA

Canada University Laval IC

Canada University of  Montréal * 

Canada University of New Brunswick IC

Canada University of Saskatchewan * 

Canada University of Victoria IC, CF

USA American University  GR

USA Bluefield College IC

USA California State University EG

USA Clemson University 

USA College of New Jersey IC

USA Colorado State University, Pueblo 

USA Duke University GR

USA Hawaii Pacific University IC

USA Indiana University DT

USA Kansas State University  IC

USA Louisiana State University DT

USA Lutheran Medical Center DT

North America
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

USA Marquette University IC

USA Memorial Sloan-Kettering Cancer Center SI

USA Miami University (for PR) LA

USA Michigan State University EN

USA New York University DT

USA Ohio State University IC, PY

USA Purdue University PY

USA Saint George's University Limited IC

USA San Francisco State University
(priority to 

MUIC)

USA SIL International LC

USA State University of New York EG, IC

USA Stetson University IC

USA Syracuse University
(for IC and 

IPSR)

USA  Tufts University RA, DT

USA University of Arizona, Tucson PY, IC

USA University of California, Los Angeles  EG, NS

USA University of California, San Francisco (UCSF) NS

USA University of California, San Diego PY

USA University of Central Arkansas IC

USA University of Florida PY

USA University of Hawaii at  Manao  (for IC)

USA University of Illinois at Chicago PY

USA University of Iowa MT, PY

USA University of Kansas 

USA University of Kentucky MT, SC, PY

USA University of Louisiana SH

USA University of Maryland PY

USA University of Massachusetts Lowell PH
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U. level Faculty level
University / Agency  Country

Level 

USA University of Michigan NS

USA University of Minnesota PY

USA University of Missouri - Kansas City MS

USA University of North Carolina at Chapel Hill PY, NS, IC

USA University of North Texas  MS, IC

USA University of Pennsylvania NS, DT

USA University of Southern California PY

USA University of Tennessee, Knoxville IC

USA University of Texas at Austin PY

USA University of Texas Health Science Center, San 

Antonio

NS

USA University of Utah PY

USA University of Washington PY, VS

USA University of Wisconsin - Madison  SC, PY, IC

USA Virginia Commonwealth University MT

USA Western Illinois University IC

Ecuador Universidad San Francisco de Quito CM

Mexico Technologico de Monterrey IC

Mexico Universidad Autonoma De Coahuila SH

International Relations Division

as of February 2015

South America
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