


สารบัญ 
        
  หน้า 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑ 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ๑๙ 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร ๒๔ 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ๑๒๙ 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ๑๔๐ 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ ๑๔๕ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๑๔๖ 
หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร ๑๖๐ 
   
ภาคผนวก :   
 ภาคผนวก ๑ :  แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) ๑๖๒ 
 ภาคผนวก ๒ :  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย  

                   (PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)   
๑๗๑ 

 ภาคผนวก ๓ :  ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
                   ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
                   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๑๗๖ 

 ภาคผนวก ๔ :  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
                       ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๑๗๘ 

 ภาคผนวก ๕ :  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘๖ 
 ภาคผนวก ๖ :  รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

                   และอาจารย์พิเศษ 
๒๕๙ 

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

๓๒๖ 

 ภาคผนวก ๘ :  ค าสั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ 
                   กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน 

๓๒๗ 

 ภาคผนวก ๙ :  เอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและนอกประเทศ (MOU) ๓๒๘ 
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 ๑ 

  

รายละเอียดของหลักสตูร 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรฉบบัปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะ      คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

หมวดที ่๑ 

ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  ช่ือหลักสูตร 

        ภาษาไทย  แพทยศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ  Doctor of Medicine 

๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

        ภาษาไทย  แพทยศาสตรบัณฑิต 

       ภาษาไทย  พ.บ. 

        ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม Doctor of Medicine 

     ภาษาอังกฤษชื่อยอ M.D. 

๓.  วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

ไมมี 

๔.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร     

  ๒๔๕ หนวยกิต 
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 ๒ 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 

     ๕.๑  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา ๖ ป  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

     ๕.๓  ภาษาท่ีใช ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

     ๕.๔  การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทยท่ีมีความรูภาษาอังกฤษในระดับดี เปนไปตามระเบียบการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) และ/หรือตามท่ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดกําหนดเพ่ิมเติม 

  ๕.๕  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

     ๕.๕.๑ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก  

                     (๑) คณะวิทยาศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา

เฉพาะ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดวิชาเลือกเสรี  

  (๒) คณะศิลปศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา 

และหมวดวิชาเลือกเสรี  

                  (๓) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และหมวดวิชาเลือกเสรี  

                   (๔) กองบริหารการศึกษา ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (สวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

                   (๕) คณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

            ๕.๕.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ไดแก 

                   (๑) คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร และสํานักวิชาแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ความ

รวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกทางคลินิก 

                   (๒) โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โรงพยาบาลรวมผลิต ดังนี้  

  (๒.๑)  รายวิชาเวชปฏิบัติทางคลินิกชั้นปท่ี ๖ โรงพยาบาลระดับจังหวัด จํานวน ๔ โรงพยาบาล  

• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

• โรงพยาบาลบุรีรัมย จงัหวัดบุรีรัมย 

• โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

• โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 ๓ 

(๒.๒)  รายวิชาเวชศาสตรชุมชน ๑, ๒ และเวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน 

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตาง ๆ จํานวน ๒๗ โรงพยาบาล ๑๑ จังหวัด ดังนี ้

(๒.๒.๑) จังหวัดนครราชสีมา  

•  โรงพยาบาลบัวใหญ 

•  โรงพยาบาลพิมาย 

•  โรงพยาบาลประทาย 

•  โรงพยาบาลสค้ิีว 

•  โรงพยาบาลสูงเนิน 

•  โรงพยาบาลโนนสูง 

•  โรงพยาบาลหวยแกลง 

•  โรงพยาบาลจกัราช 

•  โรงพยาบาลชุมพวง 

•  โรงพยาบาลครบุรี 

•  โรงพยาบาลโชคชัย 

•  โรงพยาบาลดานขุนทด 

 (๒.๒.๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

•  โรงพยาบาลทาเรือ 

    (๒.๒.๓) จังหวัดกาฬสินธ 

•  โรงพยาบาลกุฉินารายณ 

 (๒.๒.๔) จังหวัดลพบุรี 

• โรงพยาบาลลําสนธิ 

• โรงพยาบาลพัฒนานิคม 

• โรงพยาบาลทาหลวง 

 (๒.๒.๕) จังหวัดสระบุรี 

•  โรงพยาบาลแกงคอย 

•  โรงพยาบาลหนองแค 

 (๒.๒.๖) จังหวัดเลย 

•  โรงพยาบาลดานซาย 
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 ๔ 

 (๒.๒.๗) จังหวัดปทุมธานี 

•  ศูนยแพทยบึงยี่โถ 

 (๒.๒.๘) จังหวัดขอนแกน 

•  โรงพยาบาลอุบลรัตน 

 (๒.๒.๙) จังหวัดตาก 

•  โรงพยาบาลพบพระ 

 (๒.๒.๑๐) จังหวัดเพชรบูรณ 

•  โรงพยาบาลหลมเกา 

 (๒.๒.๑๑) จังหวัดตาก 

•  โรงพยาบาลทาสองยาง 

•  โรงพยาบาลแมสอด 

•  โรงพยาบาลอุมผาง 

  (๓) สถาบันการศึกษาตางประเทศท่ีมีการทําบันทึกความเขาใจเพ่ือความรวมมือทางวิชาการและ            

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๓๗ แหง  

 (๓.๑) ประเทศเนเธอรแลนด 

(๑)  University Medical Center Groningen/ University of Groningen 

(๓.๒) ประเทศญี่ปุน  

(๑)  Dept of Orthopaedic Surgery Tohoku University 

(๒)  Fujita Health University  

(๓)  Jichi Medical University 

(๔)  Juntendo University 

(๕)  Kanagawa Prefectural Goverment 

(๖)  Kobe University 

(๗)  Osaka University 

(๘)  SANO Hospital, Kobe Japan 

(๙)  Shinshu University 

(๑๐)  The National Center for Child Health and Development, Tokyo Japan (NCCHD) 

(๑๑)  Toho University (Graduate School) 

(๑๒)  Tohoku University 
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 ๕ 

(๑๓)  Tokyo and Medical and Dental University (TMDU) 

(๑๔)  Yamagata University 

 (๓.๓)  ประเทศสหรัฐอเมริกา      

(๑)  Alfred I duPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware  

(๒)  Children's Hospital Los Angeles (CHLA) 

(๓)  Children's Hospital, Washington D.C. (CH) 

(๔)  College of Medicine, University of Florida 

(๕)  The George Washington University 

(๖)  The University of  Illinois 

(๗)  The Washington Hospital Center 

(๘)   Yale University  

(๓.๔) ประเทศอินเดีย 

 (๑) Children’s Orthopaedic Centre, Mumbai 

(๓.๕) ประเทศฮังการี 

(๑)  St. George Hospital Szekesfehervar 

 (๓.๖) รัฐอิสราเอล 

  (๑)  Hadassah Medical Organization 

 (๓.๗)  ราชอาณาจักรเบลเยียม 

(๑)  Universite Catholique de Louvain 

 (๓.๘)  ราชอาณาจักรสวีเดน 

  (๑) Caring Sciences, Faculty of Medicine, Uppsala University  

 (๓.๙)  สาธารณรัฐเกาหลี 

(๑)  Konkuk Uniersity, GLOCAL Campus  

(๒)  Yonsei University 

 (๓.๑๐)  สาธารณรัฐจีน  

(๑)  Chang Gung Medical Foundation  

(๒)  Hefei Institute of Physicial Science, Chinese Acedemy of Science 

(๓)  National Sun Yat-Sen University 
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 ๖ 

 (๓.๑๑)  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

(๑)  National Institute of Public Health, Ministry of Health Lao PDR (NIOPH) 

 (๓.๑๒) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

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

 (๓.๑๓) สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

  (๑) General Hospital 

 (๓.๑๔)  สาธารณรัฐออสเตรีย 

(๑)  University of Innsbruck 

  

     ๕.๖  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

    ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

๖.๑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔  จะเปดสอนภาค

การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ กับนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี ๑ เปนนักศึกษารุนแรกท่ีจะใชหลักสูตรปรับปรุงนี้ 

   ๖.๒  หลักสูตรปรับปรงุนี้ ผานการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการ

ประชุม  ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๖.๓  หลักสูตรปรับปรุงนี้ ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑     

เม่ือวันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๖.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี ๕๓๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๖.๕  แพทยสภารับรอง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งท่ี X/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี XX XXXX  

  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 ๖.๖  สภามหาวิทยาลัย รับทราบการรับรองจากแพทยสภา และมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี XX/๒๕๖๒ 

   เม่ือวันท่ี XX XXXX พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

      หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในปการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๓ ป) 
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 ๗ 

๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

      แพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยนักวิจัย หรือสาขาอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพ และสามารถศึกษา

ตอเพ่ือเปนแพทยเฉพาะทาง 

๙.  ช่ือ-นามสกุล  ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ  และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ป 

 รศ.นพ.อาทิตย อังกานนท 
 
 
 
            

- วว. (อายุรศาสตรท่ัวไป)  

    แพทยสภา 

-  พ .บ .  คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๕๓๔ 

 

๒๕๒๘ 

 
 

1. 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. 

2. Pornprasertsud N, Niparuck P, Kidkarn R, Puavilai T, Sirachainan 

N, Pakakasama S, Hongeng S, Jootar S, Ungkanont A. The use 

of hematocrit level for predicting the efficiency of peripheral 

blood CD34(+) cell collection after G-CSF Mobilization in 

Healthy Donors. J Clin Apher 2015;30:329-34. 

3. Anurathapan U, Pakakasama S, Mekjaruskul P, 

Sirachainan N, Songdej D, Chuansumrit A, 

Charoenkwan P, Jetsrisuparb A, Sanpakit K, 

Pongtanakul B, Rujkijyanont P, Meekaewkunchorn A, 

Sruamsiri R, Ungkanont A, Issaragrisil S, Andersson 

BS, Hongeng S. Outcomes of thalassemia patients 

undergoing hematopoietic stem cell transplantation 

by using a standard myeloablative versus a novel 

reduced-toxicity conditioning regimen according to a 

new risk stratification. Biol Blood Marrow Transplant 

2014;20:2066-71. 

4. Anurathapan U, Pakakasama S, Rujkijyanont P, Sirachainan N, 
Songdej D, Chuansumrit A, Sirireung S, Charoenkwan P, 
Jetsrisuparb A, Issaragrisil S, Ungkanont A, Sruamsiri R, Srisala S, 
Andersson BS, Hongeng S. Pretransplant immunosuppression 
followed by reduced-toxicity conditioning and stem cell 
transplantation in high-risk thalassemia: a safe approach to 
disease control. Biol Blood Marrow Transplant 
2013;19:1259-62. 
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 ๘ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ป 

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

Cardiology, Mayo Clinic, 
Rochester, USA 

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

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๖ 
 
 

๒๕๓๕ 
 
 ๒๕๒๙ 

1. Anantasit N, Cheeptinnakorntaworn P, Khositseth A, 
Lertbunrian R, Chantra M. Ultrasound Versus 
Traditional Palpation to Guide Radial Artery 
Cannulation in Critically Ill Children: A Randomized 
Trial. J Ultrasound Med 2017;36:2495-501. 

2. 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;35:344-50. 

3. 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;26:989-95. 

4. 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. 

5. 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;83:1242-7. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Khositseth A, Pharadornuwat O, Lertbunrian R, 
Anantasit N, Vaewpanich J. Accuracy of bedside 
glucometry in critically ill children with peripheral 
hypoperfusion. J Clin Monit Comput 2015;29:145-52. 

9. Wongsirimetheekul T, Khositseth A, Lertbunrian R. 
Non-invasive cardiac output assessment in critically 
ill paediatric patients. Acta Cardiol 2014;69:167-73. 

10.Khositseth A, Muangyod N and Nuntnarumit P. 
Perfusion index as a diagnostic tool for patent 
ductus arteriosus in preterm infants. Neonatology 
2013;104:250-4. 

11.Witthayapraphakorn L, Khositseth A, Jiraviwatana T, 
Siripornpitak S, Pornkul R, Anantasit N, et al. 
Appropriate length and position of the central 
venous catheter insertion via right internal jugular 
vein in children. Indian Pediatr 2013;50:749-52. 

12.Khositseth A, Chokechuleekorn J, Kuptanon T,   
    Leejakpai A. Rhythm disturbances in childhood  
    obstructive sleep apnea during apnea-hypopnea  
    episodes. Ann Pediatr Cardiol. 2013;6:39-42. 
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 ๙ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ป 

๑. ณัฐชัย อนันตสิทธิ,์ อนันต โฆษิตเศรษฐ. Recognition and 

initial management of shock. หนา ๖๑-๗๔. 

๒. โรจนี เลิศบุญเหรียญ, อนันต โฆษิตเศรษฐ. Use of 

extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). หนา 

๑๗๓-๘๓. 

๓. จรินทร แววพานิช, อนันต โฆษิตเศรษฐ. Inotropes and vasoactive 

agents in pediatric critical care. หนา ๒๑๗-๒๘. 

๔. อําไพวรรณ จวนสัมฤทธิ,์ กาญจนา ต้ังนรารัชชกิจ, อนันต 

โฆษิตเศรษฐ. นงนุช สิระชัยนันท, สุเทพ วาณิชยกุล, ธีรเดช 

คุปตานนท. Dengue shock syndrome. หนา ๓๔๓-๕๐. 

๕. อนันต โฆษิตเศรษฐ, พงษศักด์ิ โควสถติย.  Critical 

congenital heart disease. หนา ๓๙๙-๔๑๖. 

๖. อนันต โฆษิตเศรษฐ. Arrhythmia. หนา ๓๘๓-๙๘ ใน: อนันต 

โฆษิตเศรษฐ, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ, อัญชลี ล้ิมรังสิกุล,     

ชัยยศ คงคติธรรม, อุเทน ปานดี, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, 

บรรณาธิการ. เวชบําบัดวิกฤตในเด็ก สําหรับกุมารแพทยและ

แพทยทัว่ไป. ฉบับเรียบเรียงคร้ังที่ ๔. กรุงเทพฯ: บริษัทหนังสือ

ดีวัน จํากัด; ๒๕๕๖.  

๗. กาญจนา ต้ังนรารัชชกิจ, อนันต  โฆษิตเศรษฐ, นพพร อภิ

วัฒนากุล, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, อําไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์. 

Dengue shock syndrome. ใน: นงนุช สิระชัยนันท, นพพร 

อภิวัฒนากุล, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ, พรเทพ ต่ัน

เผาพงษ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตรกาวหนา ๖. พิมพคร้ัง

ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัทบียอนด เอ็นเทอรไพรซ จํากัด; ๒๕๕๗. 

หนา ๓๐๗-๒๕. 

๘. อนันต โฆษิตเศรษฐ. คล่ืนไฟฟาหัวใจสําหรับวิสัญญแีพทย 

(Electrocardiography for anesthesiologist). ใน: ศิริวรรณ 

จิรสิริธรรม. บรรณาธิการ. ตําราวิทยาศาสตรพื้นฐานวิสัญญี

วิทยารามาธบิดี. พิมพคร้ังที่ ๑. กรุงเทพฯ: ไอเดีย อินสแตนท 

พร้ินทิ่ง; ๒๕๖๐. หนา ๕๔๐-๖๐. 

รศ.พญ.กาญจนา  

ตั้งนรารัชชกิจ 

 

-  วว. (กุมารเวชศาสตรโรคไต)  

    แพทยสภา 

- Certificate in Pediatric 

nephrology, University of 

Texas, Southwestern 

Medical Center Dallas, 

Texas, USA  

-  วว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา 

๒๕๔๒ 

 

๒๕๔๒ 

 

 

 

 

๒๕๓๗ 

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

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

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

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

Pereira L, Sakuntabhai A. Joint ancestry and 

association test indicate two distinct pathogenic 

pathways involved in classical dengue fever and 

dengue shock syndrome. PLoS Negl Trop Dis 

2018;12:e0006202. 
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 ๑๐ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ป 

-  พ . บ .  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

๒๕๓๑ 2. 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 2018;153:455-65. 

3. 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 2017;49:971-6.  

4. 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;26:989-95. 

5. 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 

2017;32:2261-2. 

6. 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. 

2017;32:2259-60 

7. 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. 

8. Simon-Loriere E, Lin RJ, Kalayanarooj SM, 

Chuansumrit A, Casademont I, Lin SY, Yu HP, Lert-

Itthiporn W, Chaiyaratana W, Tangthawornchaikul N, 

Tangnararatchakit K, Vasanawathana S, Chang BL, 

Suriyaphol P, Yoksan S, Malasit P, Despres P, Paul R, 

Lin YL, Sakuntabhai A. High Anti-Dengue Virus Activity 
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of the OAS Gene Family Is Associated With Increased 

Severity of Dengue. J Infect Dis 2015;212:2011-20. 

9. Chunhakan S, Butthep P, Yoksan S, 

Tangnararatchakit K, Chuansumrit A. Vascular 

leakage in dengue hemorrhagic Fever is associated 

with dengue infected monocytes, monocyte 

activation/exhaustion, and cytokines production. Int 

J Vasc Med 2015;2015:917143. 

10. Rianthavorn P, Kerr SJ, Lumpaopong A, 

Jiravuttipong A, Pattaragarn A, Tangnararatchakit 

K, Avihingsanon Y, Thirakupt P, Sumethkul V. 

Outcomes and predictive factors of pediatric 

kidney transplants: an analysis of the Thai 

Transplant Registry. Pediatr Transplant 

2013;17:112-8. 

11. Chuansumrit A, Anantasit N, Sasanakul W, 

Chaiyaratana W, Tangnararatchakit K, Butthep P, 

Chunhakan S, Yoksan S. Tumour necrosis factor 

gene polymorphism in dengue infection: 

association with risk of bleeding. Paediatr Int Child 

Health 2013;33:97-101. 

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

  แพทยสภา 

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร)  

  แพทยสภา 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร 

  โรงพยาบาลรามาธิบด ี

๒๕๔๐ 

  

๒๕๓๙ 

 

๒๕๓๕ 

1. 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. 

2.  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. 

3. 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. 

4. Pongstaporn W, Pakakasama S, Chaksangchaichote 

P, Pongtheerat T, Hongeng S, Permitr S.  MDR1 

C3435T and C1236T polymorphisms: association with 
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 ๑๒ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ป 

high-risk childhood acute lymphoblastic leukemia.  

Asian Pac J Cancer Prev 2015;16:2839-43. 

5.  Pakakasama S, Wattanatitan S, Techasaensiri C, 

Yoksan S, Sirireung S, Hongeng S.  Immunogenicity of 

a live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in 

children and adolescents after hematopoietic stem 

cell transplantation.  Bone Marrow Transplant 

2014;49:1307-9. 

ผศ.ดร.พญ.สินิจธร  
รุจิรบรรเจดิ 

 - Ph.D. (Human genetics)  

Virginia Commonwealth 

University  

- อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก) แพทยสภา  

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

๒๕๔๖ 

 

 

๒๕๕๔ 

๒๕๓๙ 

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

Subtelomeric Aberrations in patients with Idiopathic 

Mental Retardation and Autism Detected by 

Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 

(MLPA): A report from Thailand. Asian Biomedicine 

2015;9:501-9. 

2. Sananpanichkul P, Rujirabanjerd S. Association 

between maternal body mass index and weight gain 

with low birth weight in Eastern Thailand. Southeast 

Asian J Trop Med Public Health 2015;46:1085-91. 

3. Sananpanichkul P, Rujirabanjerd S. Maternal Body 

Mass Index and Weight Gain in Relation to Low Birth 

Weight: A Study from Eastern Thailand. J Womens 

Health Issues Care 2015;4:5. 

4. Pruksanusak N, Rujirabanjerd S, Kanjanapradit K, Kor-

anantakul O, Suntharasaj T, Suwanrath C, 

Hanprasertpong T, Pranpanus S. Prenatal diagnosis of 

complete trisomy 9 with a novel sonographic finding 

of heart calcification. J Ultrasound Med 

2014;33:1871-3. 

ผศ.พญ.ทานตะวัน   

อวิรุธทวรกุล 

 

-  วว. (จิตเวชศาสตร)  

   แพทยสภา 

-  อว. (จิตเวชศาสตรการนอน

หลับ) แพทยสภา  

-  พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิราช

พยาบาล 

 

๒๕๔๗ 

 

๒๕๖๐ 

 

๒๕๔๓ 

1. Gaewlai P, Vallibhakara S, Gaewlai  , Vallibhakara S, 

Perkins K, Chantra M, jaitieng N, Sephu S, Wisajun P, 

jullagate S. Awirutworakul T. Comparative 

Effectiveness of Active Group Music Therapy in Major 

Depressive Disorder Compared to Standard Group 

Psychotherapy: A Randomized Controlled Trial. J 

Med Assoc Thai 2018;101:529-35. 

2. Siritienthong J, Awirutworakul T, Vallibhakara S. 

Comparative Effectiveness of Mindfulness-Based 

Therapy in Sleep Quality of Chronic Insomnia 

Compared to Standard Cognitive Behavioral Therapy 
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 ๑๓ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ ป พ.ศ. ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ป 

[CBT-I]: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc 

Thai 2018;101:269-73. 

3. Tiensuntisook S, Awirutworakul T. Correlation 

between Severity of Obstructive Sleep Apnea and 

Depression. J Psychiatr Assoc Thailand 2016;61:63-74. 

อาจารย พญ.สุธิดา สมัฤทธ์ิ - อ.ว. (เวชศาสตรครอบครัว)  
  แพทยสภา  
- พ.บ. คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

๒๕๔๕ 
 
๒๕๓๒ 

1. Sukhato K, Sumrithe S, Wongrathanandha C, 

Hathirat S, Leelapattana W, Dellow A. To be or not 

to be a facilitator of reflective learning for medical 

students? a case study of medical teachers’ 

perceptions of introducing a reflective writing 

exercise to an undergraduate curriculum. BMC Med 

Educ 2016;16:102.  

 อาจารย ดร.นพ.สิรวัฒน  

 ศรีฉัตราภิมุข 

- วว. (อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ) 
แพทยสภา 

- วว. (อายุรศาสตร) แพทยสภา 
- ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย

มหาวิทยาลยัมหิดล 
- พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิ

ราชพยาบาล 
- วท.บ. วิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๕๕๙ 
 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๑ 
 
๒๕๕๓ 
 
๒๕๔๖ 

1.  Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S. Integrated 

therapy for HIV and cryptococcosis. AIDS Res Ther 

2016;13:42. 

2.  Srichatrapimuk S, Wattanatranon D, Sungkanuparph 

S. Tuberculous Panophthalmitis with 

Lymphadenitis and Central Nervous System 

Tuberculoma. Case Rep Infect Dis 

2016;2016:6785382. 

อาจารย นพ.สรุพงศ  

เลิศธรรมเกียรต ิ

 

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

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๕๕๘ 
 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๓ 

1. Lertthammakiat S, Anantasit N, Anurathapan U, 

Sirachainan N, Kadegasem P, Chuansumrit A. Low 

plasma FVII:C and activated FVII as predictive 

markers for overt disseminated intravascular 

coagulation. Thromb Haemost 2017;117:1471-7. 

2. Lertthammakiat S, Anurathapan U, Sirachainan N, 

Wongwerawattanakoon P, Kadegasem P, 

Chuansumrit A. Case report: management of an 

infant with hemophilia and inhibitor. J Hematol 

Transfus Med 2015;25:339-46. 

* รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖   
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 ๑๔ 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

      ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 ๑๐.๒  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

 ๑๐.๓  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

 ๑๐.๔  สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลบางปลา 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เริ่มในปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป) 

 ๑๐.๕  ปฏิบัติงานการแพทยในสถานการณจริง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพ ท่ีสถานบริการสุขภาพทุกระดับของ

รัฐ ระดับปฐมภูมิ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยสุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลท่ัวไป ระดับตติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลศูนย รายละเอียดตามขอ ๕.๕.๒ (๒) 

 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    ประเทศไทยกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท่ีมุงเนนให

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหคนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิต

สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค เปนธรรม  และสรางรายไดระดับสูงสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือนําสูประเทศ

พัฒนาแลว การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง จึงเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 

ดังนั้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความจําเปนตองผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถรอบดาน รวมท้ังการสรางองค

ความรูท่ีเก่ียวของกับการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือประกอบวิชาชีพแพทยท่ีสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตั้งแตใน

ครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ซ่ึงนับเปนสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ

ท่ีมียุทธศาสตรหลักในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตของประเทศ  

 

       ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

     การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และโรคเรื้อรังท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปจจุบัน โดยมีแนวโนมจะมากข้ึนในอนาคต รวมท้ังความ

คาดหวังของสังคมท่ีมีตอการบริการทางการแพทยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย

เปลี่ยนไปเปนแบบผูใหและผูซ้ือบริการ มากกวาแบบพ่ึงพาแพทยในการบริบาลใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ สงผลใหเกิด

ชองวางและความไมเขาใจระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย ท้ังยังมีโรคระบาดท่ีเปนปญหาและโรคระบาดอุบัติ

ใหม โรคไมติดตอเรื้อรังท่ีตองใหการดูแลรักษาอยางตอเนื่องมากข้ึน ความไมเสมอภาคในการกระจายบุคลากรสุขภาพ ทํา

ใหมีความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือรองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
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 ๑๕ 

  แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรอาศัยขอมูลเชิงประจักษท่ีชี้ใหเห็นวาการศึกษาในทศวรรษท่ีผานมาสราง

บุคลากรท่ีมีความชํานาญเปนสวน ๆ ไมเขาใจระบบสุขภาพ ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษาแยกสวนจากระบบบริการ

สุขภาพ ทําใหวางแผนเพ่ือเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน วิธีการเรียนรูจากการท่ีครูแพทยเปนผูถายทอดความรูทักษะ 

(Informative education) แกผูเรียน เปนการเรียนรูโดยครูแพทยเปนผูจุดประกาย ชี้แนะใหผูเรียนไดเรียนรู เนนผลลัพธ

และใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (Transformative education) เนนการเชื่อมโยงความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานและ

ทักษะทางคลินิกตั้งแตในชั้นปตน ๆ ของหลักสูตร จัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา (Interprefessional education) 

เพ่ือใหบัณฑิตมีความสามารถสื่อสาร เขาใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติงานเปนทีมโดยเคารพบทบาทหนาท่ีของ

บุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ และมีทักษะการเปนพลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน และประชาคมอาเซียน 

  นอกจากนี้สังคมของผูเรียนยุคใหมท่ีมีความคลองตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเผยแพร

ความรูและวัฒนธรรมในกระแสแหงโลกาภิวัฒน  ตองการเหตุผล อยากเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว สามารถทํางานหลาย

อยางในเวลาเดียวกัน ทําใหวิธีการเรียนการสอนท่ีเปนอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความคาดหวังของผูเรียน 

  

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

      ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

 เพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ไดแก ปญหาดานสุขภาพ ปญหาสังคมและลักษณะของผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุง

ปการศึกษา ๒๕๖๒ จึงเนนในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  ๑๒.๑.๑  การศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาและหลอหลอมบัณฑิตแพทยใหเขาใจชีวิต มีโลกทัศนท่ีกวางไกลรอบดาน ทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

ศิลปศาสตร และมีคุณธรรมจริยธรรม  

  ๑๒.๑.๒  วิธีการเรียนรูโดยเนนใหแสวงหาความรูดวยตนเองมากข้ึน การวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือแกปญหา       

การสรางองคความรูท่ีเก่ียวของกับการแพทยและสาธารณสุข และการตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ สงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูตลอดชีวิต สามารถประยุกตในทุกสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม  

  ๑๒.๑.๓  การบูรณาการความรูและพัฒนาทักษะท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตจริง เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ 

การปองกันโรคและการสรางเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  รวมถึงการดูแลปญหาสุขภาพท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนจาก

สิ่งแวดลอม  สังคม และพฤติกรรมสุขภาพ  เชน  โรคทางอาชีวอนามัย  โรคอวน  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ โรคทางระบบ

หายใจ  และอุบัติเหตุ   

  ๑๒.๑.๔  เตรียมความพรอมใหเปนแพทยท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะในการบริบาลผูปวยอยางเปน

องครวม และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีทางการแพทยไดอยางเหมาะสมและพอเพียง  
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 ๑๖ 

      ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

 หลักสูตรนี้มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ  (MU Graduates Attributes; MU-GA) ไดแก T-shaped 

breadth & depth, globally talented, social contributing และ entrepreneurially minded และมุงสูมาตรฐาน

ระดับนานาชาติ (World Class University) สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม บนพ้ืนฐาน

ของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาต ิโดยมีการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ

ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สงเสริมสังคมฐานความรู มุงพัฒนาคน

และชุมชน โดยการสรางเสริมสุขภาพ และใหประชาชนมีสวนรวม สนับสนุนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับปญหาของประเทศ

และปญหาสิ่งแวดลอม และการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน  

 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนโดยคณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และคณะศิลปศาสตร 

              มหาวิทยาลัยมหิดล    

 ๑๓.๑.๑  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และคณะศิลปศาสตร จํานวน ๙ รายวิชา คือ 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย 

MUGE 101 General Education for Human Development 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย 

MUGE 102 Social Studies  for  Human Development 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย 

MUGE 103 Arts and  Science  for  Human Development 

ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ 

LAEN 103 English  Level I 

ศศภอ  ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๒ 

LAEN 104 English  Level II 

ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 

LAEN 105 English  Level III 

ศศภอ  ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ  ๔ 

LAEN 106 English  Level IV 

หมายเหตุ วิชาภาษาอังกฤษ เรียน ๒  วิชา จัดกลุมการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ 
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 ๑๗ 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

LATH 100 Arts of Using Thai  Language Communication 

 

 ๑๓.๑.๒  กลุมวิชาท่ีสอนโดยคณะวิทยาศาสตร จํานวน  ๑๒  รายวิชา คือ 

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู 

SCID 111 Learning Techniques 

วทชว ๑๑๓ เชิงหลักสําคัญชีววิทยา 

SCBI 113 Essential Biology 

วทฟส ๑๕๓ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 

วทคม ๑๐๕ เคมีท่ัวไป 

SCCH 105 General Chemistry 

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย 

SCCH 122 Organic Chemistry 

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ 

SCBI 102 Biology Laboratory I 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี 

SCCH 119 Chemistry Laboratory 

วทคร ๑๒๑ เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน 

SCID 121 Molecular and Cellular Basis for Medicine 

วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน 

SCID 122 Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine 

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ 

SCMA 164 Calculus and System of  Differential Equations 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 

SCPY 110 General  Physics  Laboratory 

วทฟส ๑๕๔ ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 

SCPY 154 Physics for Medical Science 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ๑๘ 

 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

 ๑๓.๒.๑ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดบริการใหศูนยแพทยศาสตรชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จํานวน ๑ รายวิชา คือ 

รมศท ๑๐๑ สุขภาวะรวมสมัย 

RAGE 101 Contemporary Health 

 

๑๓.๒.๒ รายวิชาในกลุมวิชาเลือกทางคลินิกเปดบริการใหคณะ/สถาบันผลิตแพทยอ่ืน ๆ  

  หมวดท่ี ๓ หนา ๓๙-๔๓ 
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 ๑๙ 

หมวดท่ี  ๒ 

 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

      ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร  

 ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีมุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ในดานความรู ทักษะ เจตคติ ในการใหบริการสุขภาพแบบองค

รวม โดยตระหนักผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน  มีพฤตินิสัย 

เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ  สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ มีทักษะในการทําวิจัย มี

ทักษะในการติดตอสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ โดยยึดการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถเชื่อมโยง

ประสบการณการเรียนรูใหมกับความรูเดิมเพ่ือสรางเปนความเขาใจของตนเอง สามารถพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ

ไดอยางตอเนื่อง ดํารงชีวิต ทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเปนประโยชนตอสงัคมโดยรวม  

  ๑.๒  ความสําคัญของหลักสูตร 

   ในปจจุบันแมจะมีการผลิตแพทยจํานวนเพ่ิมข้ึน แตการกระจายตัวเพ่ือใหการบริบาลสุขภาพอยางมีคุณภาพแก

ประชาชนยังไมท่ัวถึง จึงตองมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีมุงผลลัพธของสมรรถะหลักของบัณฑิตแพทย เพ่ือรับใชสังคม 

และแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      ๑.๓  วัตถุประสงคหลักสูตร 

  ๑.๓.๑  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     จัดการศึกษาเพ่ือใหแพทยศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

(๑) มีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรชีวการแพทย (วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) 

และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร การจัดการ ฯลฯ และสามารถใชความรูเหลานี้

ในบทบาทท่ีหลากหลาย เพ่ือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการแพทยใหมีประสิทธิผล  

(๒) ใชความรูดังกลาวในบทบาทแพทยนักวิชาการ-นักวิจัย เพ่ืออธิบาย ตอบโจทยปญหา แกปญหา และพัฒนางาน

ท่ีรับผิดชอบเพ่ือประโยชนแกสังคม โดยการสรางความรูหรือทางเลือกใหมในดานการดูแลสุขภาพ 

(๓) ใชความรูดังกลาวในการเปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงมีความสามารถในการทําเวชปฏิบัติและทํา

หัตถการทางการแพทยไดในระดับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือดูแลผูปวยแบบองครวมไดตามมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  

(๔) มีพฤตินิสัยในการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือความเชื่อม่ันของผูปวยตอตนเองในฐานะ

แพทยและความเชื่อม่ันของประชาชนตอวิชาชีพแพทย 
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 ๒๐ 

(๕) สามารถสรางสัมพันธภาพระหวางแพทยกับผูปวย และระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือการทําเวชปฏิบัติท่ี

ปลอดภัย มีคุณภาพ และคํานึงถึงประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ 

(๖) มีทักษะในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรูและทักษะในวิชาชีพแพทยท่ีทันสมัยและทันการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

 ๑.๓.๒  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)  

 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษาจะสามารถ   

PLO1 ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ในบทบาทของ

นักวิชาการทางการแพทยไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
PLO2 ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ ความปลอดภัย ความคุมคา และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

PLO3 วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคไดท้ังในระดับบุคคลและระดับประชากร 
โดยประยุกตความรูดานระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ และสรางความรวมมือของ
ชุมชน  

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย มีความ
ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

PLO5 สื่อสารกับผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 

เพ่ือดูแลรักษาผูปวย และสรางเสริมสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสรางความสัมพันธกับ
ผูอ่ืนใหเปนท่ียอมรับและไววางใจ 

PLO6 ผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองหรือรวมทําเปนรายกลุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 

PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถทํางานเปนทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทท่ี
เหมาะสม และมีภาวะผูนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 ๒๑ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

 
 

 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๒.๑ การพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู 

• กําหนดผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคท่ีชัดเจน 

• พัฒนาการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการ

แนวราบในชั้นปรีคลินิกเปนการเรียนตาม

ระบบ (system-based) และมีบู รณาการ

แนวดิ่ง กลาวคือจัดใหมีประสบการณทาง

คลินิกตั้งแตปตน ๆ โดยมีอาจารยในชั้น

คลินิกรวมสอน และมีการสอดแทรกความรู

วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานในชั้นคลินิก  

• ปรับเวลาชวงปรีคลินิกรอยละ ๒๐ ให

นักศึกษามีโอกาสได เรียนรู ทักษะทาง

คลินิก การสื่อสาร การวิจัย อยางตอเนื่อง

ตลอดท้ังป (longitudinal experience) 

• เพ่ิมประสบการณการเรียนรูดานวิจัย โดย

ผานการเรียนรูอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นปท่ี 

๑ และโครงการตนกลารามาธิบดีท่ีกระตุน

และสงเสริมการทําวิจัย  

• พัฒนารายวิชาใหมในชั้นปท่ี ๑  ไดแก รายวิชา

สุขภาวะรวมสมัย โดยใหเกิดการเรียนแบบสห

วิชาชีพ (Inter-professional education, IPE) 

• จัดรายวิชาเลือกในชั้นคลินิกท่ีเก่ียวกับ

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

• คณะกรรมการ พัฒนาหลั กสู ตร ท่ี มี

ตัวแทนอาจารยท้ังชั้นปรีคลินิกและชั้น

คลินิกรวมเปน system leader ในการ

พัฒนาหลักสูตรชั้นปรีคลินิกรวมกัน 

• การจัดสัมมนาระหวางอาจารยคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เพ่ือหาความมีสวนรวมในการสอนชั้นปรี

คลินิกการบูรณาการการเรียนการสอนใน

ชั้นปรีคลินิก 

• Course syllabus รายวิชาท่ีเก่ียวของ 

• ผล กา รป ร ะ เ มิ น โ ค ร งก า รต น ก ล า

รามาธิบดี 

• ผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษา

ในแตละรายวิชา และหลักสูตร 

• ผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

• ผลการประเมินบัณฑิตเม่ือไปเปนแพทย

เพ่ิมพูนทักษะแลว 

• จํานวนนักศึกษาท่ีไดนําเสนอ/ตีพิมพ

ผลงานวิจัย 

• จํานวนวิชาเลือกในชั้นคลินิกท่ีเก่ียวกับ

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 



ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๒ 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๒.๒ การใช เทคโนโลยีทาง

การศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

• สรางและจัดระบบ e-learning  ใหเอ้ือ

ตอการเรียนรูของนักศึกษามากท่ีสุด
• ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร เ รี ย น แ บ บ มี

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน

• จัดตั้ง Ramathibodi Simulation
Center

• จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา

Student Life Cycle Management (SLCM)
เพ่ือใชบริหารจัดการดานการศึกษา

• จํานวนบทเรยีน e-learning

• ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน
ดาน e-learing

• จํ านวนการ เ รี ย นการสอน ท่ีอา ศั ย

simulation/standardized patient
• ผลประเมินความพึงพอใจเจาหนาท่ี/

นักศึกษา/อาจารย ในการใช SLCM

๒.๓ การจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบผสมผสานอยาง
ตอเนื่องในชั้นปรีคลินิก 

(Longitudinal Integrated  
Pre-clinical Experience, LIPE) 

• เพ่ิมเนื้อหาทางวิชาชีพแพทยเบื้องตนใน
ชั้นปรีคลินิก ไดแก การซักประวัติ การ
ตรวจรางกาย ความปลอดภัยของผูปวย

และทักษะดานการสื่อสาร
• พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาแนวใหม

สําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี ๒ และ ๓

เพ่ือใหการดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่อง

• ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในแต
ละรายวิชา และหลักสูตร

• ผลการประเ มินโครงการอาจารย ท่ี

ปรึกษา

๒.๔ การจัดประสบการณการ
เรียนรูทางคลินิกแบบบูรณาการ

อยางตอเนื่อง (Longitudinal 
Ambulatory Experience, LAE)  

• จัดประสบการณการเรียนรูทางคลินิกแบบ
บูรณาการ โดยจัดใหออกตรวจผูปวยนอก

ตลอดปการศึกษาในชั้นปท่ี ๔ เพ่ือใหเขาใจ
บริบทการดูแลผูปวยนอกท่ีเปนโรคเรื้อรัง การ
ดูแลผูปวยแบบองครวม และการเยี่ยมบาน

• ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในแต
ละรายวิชา และหลักสูตร

• การประเมินทักษะในการตรวจผูปวย
นอกเบื้องตน

• ผลการประเมินจากบัณฑิตระหวางเปน

แพทยเพ่ิมพูนทักษะ

๒.๕ พัฒนาใหนักศึกษามีพ้ืน

ฐานความรูและทักษะเพียงพอ
ตอการศึกษาในชั้นปท่ีสูงข้ึน/ชั้น
คลินิกท่ีสูงข้ึน 

• จัดรายวิชาบทนําเวชศาสตรคลินิก
(Introduction
to Clinical Clerkship, ICC) และวิชา
พ้ืนฐานทางคลินิก (Basic Clinical
Medicine, BCM)
เพ่ือปรับใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูและ
ทักษะเพ่ือการเรียนในชั้นคลินิก

• ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน

แตละรายวิชา และหลักสูตร



ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๓ 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

๒.๖ พัฒนาการเรียนการสอน
ดานวิจัย 

• จัดใหมีรายวิชาพ้ืนฐานการวิจัยตั้งแตชั้นปท่ี ๑
• จัดใหมีรายวิชาท่ีสรางเสริมทักษะการทําวิจัย

ในชั้นปท่ี ๒-๖ อยางตอเนื่อง และกําหนดให
นักศึกษาทุกคนดําเนินการวิจัยท้ังเฉพาะ
บุคคลหรือแบบกลุ ม โดยมีการนํา เสนอ

ผลงานวิจัยในชั้นปท่ี ๔ และ ๖

• ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน
แตละรายวิชา และหลักสูตร

• จํานวนโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัยของ
นักศึกษา

๒.๗ พัฒนาระบบการรับฟง
เสียงผู เรียนและผูใชบัณฑิต 

(Voice of customer) 

• พัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับฟงเสียงของ

ผูเรียนในแตละรายวิชา หลักสูตรในแตละชั้น

ป บัณฑิตแพทย และผูใชบัณฑิตแพทย เพ่ือ

นําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ

• ผลการประเมินรายวิชาประกอบดวย

ดานเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน

• ผลการประเมินจากนักศึกษา และ

ความพึงพอใจในภาพรวมตอการเรียน

การสอนในรายวิชาตาง ๆ และตอ

หลักสูตร

• ผลการประเมินบัณฑิตเ ม่ือไปเปน

แพทยเพ่ิมพูนทักษะแลว

• ผลประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต

๒.๘ การคัดเลือกและการ

พัฒนาอาจารย 
• กําหนดคุณสมบัติการคัดเลือกอาจารยท่ีเนนเจต

คติความเปนครู การทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา

• สร า งบทเรี ยนด านการ ศึกษา  ในระบบ

ออนไลน เพ่ือใหอาจารยศึกษาดวยตนเอง

และนําไปปฏิบัติ

• รอยละของอาจารยท่ีใชบทเรียนดาน

การศึกษาออนไลน
• ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอการสอนของอาจารย

• ผลการประเมินการสอนชั้นตน เพ่ือ
การขอตํ าแหน งทางวิ ชาการของ
อาจารย 



ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒๔ 

หมวดท่ี  ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑  ระบบ 

  คณะฯ จัดการศึกษาตามระบบหนวยกิตทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการ

คิดหนวยกิตเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ในชั้นปท่ี ๑–๔ ระยะเวลาของแตละภาคการศึกษาข้ึนอยูกับจํานวนหนวยกิต และในชั้นปท่ี ๕–๖ ไมใชระบบหนวย

กิตทวิภาค เนื่องจากแบงกลุมนักศึกษาใหหมุนเวียนข้ึนศึกษาแตละรายวิชาตลอดท้ังปการศึกษา ท้ังนี้แตละปการศึกษามี

จํานวนหนวยกิตรวมไมเกิน ๔๔ หนวยกิต  

   ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ไมมี   

   ๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

คณะฯ ใชระบบหนวยกิตในการดําเนินการศึกษา จํานวนหนวยกิตบงถึงปริมาณการศึกษาของแตละ

รายวิชา การกําหนดหนวยกิตของแตละรายวิชาใหเทียบเกณฑกลางของระบบทวิภาค ดังนี้ 

(๑)  ภาคทฤษฎี การบรรยาย การอภิปราย หรือการศึกษาเทียบเทา คิด ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค

การศึกษาปกติ หรือใชเวลาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษา เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต 

  (๒)  ภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝก หรือการศึกษาเทียบเทา คิด ๒-๓ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาค การศึกษา

ปกติ หรือใชเวลา ๓๐-๔๕ ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษา เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต 

  (๓)  การฝกงาน หรือ การฝกภาคสนาม หรือการศึกษาเทียบเทา คิด ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาค การศึกษา

ปกติ หรือใชเวลา ๔๕-๙๐ ชั่วโมง หรือ ๑ สัปดาห ตอหนึ่งภาคการศึกษา เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต 

  (๔)  สําหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปท่ี ๔-๖ (รายวิชาทางคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศึกษา และการ

ฝกปฏิบัติงานในแตละรายวิชา โดยบูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหอนุโลมใชขอกําหนดตามขอ (๒)   

   (๕)  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ได ใหคณะฯ กําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความ

เหมาะสม 
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 ๒๕ 

๒.  การดําเนินการหลักสูตร   

    ๒.๑  วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

    ในวันเวลาราชการ สําหรับการฝกปฏิบัติทางคลินิก และการฝกงานในชุมชนอาจมีการเรียนในชวงนอกเวลา

ราชการรวมดวย  
 

     ๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

        เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  และ/หรือตามระเบียบ

โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

(กสพท.) และ/หรอืตามระเบียบของโครงการพิเศษท่ีคณะฯ ดําเนินการสอบคัดเลือกเอง  

      ๒.๓   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

 (๑)  การปรับตัวในการเรียนรูในรปูแบบใหมในระดับอุดมศึกษา  

 (๒)  ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

 (๓)  ปญหาเศรษฐานะ 

 (๔)  การปรับตัวดานสังคมความเปนอยู 

 ๒.๔   กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓  

 (๑)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต วิธีการเรียนรูในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

 (๒)  จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาสายรหัส ซ่ึงมีนักศึกษาในสายรหัสเดียวกันทุกชั้นป เพ่ือใหนักศึกษารุนพ่ีดูแล 

และใหคําปรึกษาแนะนําแกรุนนอง 

 (๓)  จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาและอาจารย และสรางแรงจูงใจในการเรียนให

นักศึกษา ไดแก วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย โครงการบานของเรา กิจกรรมพบคณาจารยของคณะฯ  

 (๔)  จัดระบบฐานขอมูลนักศึกษาเพ่ือติดตามการเรียนของนักศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมตามความจําเปน 

 (๕)  สํารวจนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย และจัดหาทุนการศึกษาใหตามความเหมาะสม 
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 ๒๖ 

 ๒.๕   แผนการรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป 

นักศึกษา (คน) ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ชั้นป ๑ ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒ ๑๘๐ ๑๘๐ 
ชัน้ป ๒ ๒๑๒* ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒ ๑๘๐ 
ชั้นป ๓ ๒๑๒* ๒๑๒* ๒๑๒ ๒๑๒ ๒๑๒ 
ชั้นป ๔ ๑๘๐* ๒๑๒* ๒๑๒* ๒๑๒ ๒๑๒ 
ชั้นป ๕ ๑๘๐* ๑๘๐* ๒๑๒* ๒๑๒* ๒๑๒ 
ชั้นป ๖ ๑๘๐* ๑๘๐* ๑๘๐* ๒๑๒* ๒๑๒* 
รวมจํานวนสะสม ๑,๑๗๖ ๑,๒๐๘ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๐๘ 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จ ๑๘๐* ๑๘๐* ๑๘๐* ๒๑๒* ๒๑๒* 

    *จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ๒.๖   งบประมาณตามแผน 

          ๑)  รายงานขอมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ ๓ ปยอนหลัง 

  

หนวย : บาท 

* งบประมาณแผนดนิ 
** งบรายไดคณะแพทยศาสาตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนงาน 

ปงบประมาณ  

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

งบประมาณ*   งบรายได**   งบประมาณ*   งบรายได**   งบประมาณ*   งบรายได**   

แผนงานการ

เรียนการสอน 
๖๑๕,๘๘๗,๓๙๖.๘๐ ๑,๐๐๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๘,๖๘๖,๔๔๐.๐๐ ๑,๑๔๑,๒๖๔,๒๐๐.๐๒ ๖๘๓,๗๔๘,๗๗๘.๔๓ ๑,๓๙๖,๒๑๙,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานการ

บริการวิชาการ 
๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๐๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๐๐,๔๐๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๑๒๓,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานบริการ

รักษาพยาบาล 
๑,๖๓๔,๗๑๓,๐๑๔.๓๗ ๑๐,๑๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๘,๔๐๑,๗๔๑.๔๓ ๑๐,๙๘๘,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๑๕๗,๔๘๐.๐๐ ๑๓,๔๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานวิจัย  ๑๕,๒๑๘,๓๘๐.๐๐ ๑๐๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๓๒๖,๗๘๐.๐๐ ๕๖,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๓๐๙,๑๓๐.๐๐ ๘๐,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ 

แผนงาน

สนับสนุนคณะฯ 
๑๐๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๔๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๘,๙๓๒,๔๓๔.๐๙ ๑,๒๘๘,๗๙๑,๗๔๐.๔๔ ๑๐๕,๗๐๒,๙๒๔.๐๐ ๑,๖๙๐,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ 

เงินอุดหนุน ๒๘๕,๒๙๓,๐๒๐.๐๐ - ๓๓๐,๔๒๕,๖๐๐.๐๐ - ๕๗๖,๓๙๖,๕๐๐.๐๐ - 

รวม ๒,๖๕๒,๘๖๖,๓๑๑.๑๗ ๑๒,๖๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๓๑,๗๘๙,๔๙๕.๕๒ ๑๓,๕๗๕,๗๙๔,๙๔๐.๔๖ ๒,๘๘๐,๓๓๑,๓๑๒.๔๓ ๑๖,๗๐๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๕,๓๑๙,๘๖๖,๓๑๑.๑๗ ๑๖,๔๐๗,๕๘๔,๔๓๕.๙๘ ๑๙,๕๘๕,๖๙๑,๓๑๒.๔๓ 
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 ๒๗ 

      ๒)  งบประมาณรายรับ-รายจาย 

หมวดรายรับ ปงบประมาณ 

๒๕๕๘ 

ปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

๑. คาธรรมเนียม ๑๖,๓๙๐,๒๕๐ ๑๙,๙๕๑,๐๐๐ ๒๓,๙๖๘,๗๕๐ 

๒. คาลงทะเบียน ๑๓,๒๑๗,๔๐๐ ๑๓,๒๘๔,๒๐๐ ๑๓,๕๖๕,๔๐๐ 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. งบลงทุนจากรัฐบาล ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังหมด ๒๕๗,๖๐๗,๖๕๐ ๒๖๑,๒๓๕,๒๐๐ ๒๖๕,๕๓๔,๑๕๐ 

หนวย : บาท 
 

หมวดรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

(พันบาท) 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

(พันบาท) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

(พันบาท) 

๑. ตนทุนทางตรง ๓๗๔,๙๕๔ ๔๐๗,๙๑๗ ๔๐๘,๒๔๔ 

- คาใชจายบุคลากร ๒๕๐,๒๑๙ ๒๘๕,๑๕๑ ๒๗๙,๘๖๖ 

- คาวัสดุ ๕,๓๔๐ ๕,๗๙๙ ๘,๑๐๒ 

- คาสาธารณูปโภค ๑๒,๔๔๗ ๑๓,๙๑๑ ๑๓,๙๖๓ 

- คาใชสอย ๘,๓๙๓ ๘,๒๙๔ ๑๐,๔๐๒ 

- คาเสื่อมราคา ๕๕,๑๘๑ ๔๗,๘๒๐ ๔๖,๘๗๒ 

- คาใชจายอ่ืน ๔๓,๓๗๔ ๔๖,๙๔๒ ๔๙,๐๓๙ 

๒. คาใชจายในการบริหารจัดการ ๕๗,๐๗๘ ๑๐๑,๐๗๒ ๓๙,๙๘๓ 

๓. คาใชจายทางออม ๘๓,๕๑๗ ๑๑๙,๓๙๓ ๑๑๐,๐๒๐ 

รวมท้ังหมด ๕๑๕,๕๔๙ ๖๒๘,๓๘๒ ๕๕๘,๒๔๗ 
 

 ๓)  คาใชจายตอคนตอปในการผลิตบัณฑิตแพทย  

ปงบประมาณ จํานวนนักศึกษา คาใชจาย (บาท/คน) 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ๗๑๘ ๖๙๕,๐๐๐ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ๗๒๗ ๘๒๘,๐๐๐ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ๗๓๖ ๗๑๘,๐๐๐ 
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 ๒๘ 

      ๒.๗  ระบบการศึกษา  

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนการศึกษาในระบบ

ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจัดการเรียนการสอนเปนระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการ

คิดหนวยกิตเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘   

 

      ๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง การขอยายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการ

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไมมีนโยบายในการขอ

ยายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

 

๓.   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

      ๓.๑   หลักสูตร 

 ๓.๑.๑  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                     ๒๔๕ หนวยกิต  

   ๓.๑.๒  โครงสรางหลักสูตร   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฏดังนี้ 

๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  ๓๐ นวยกิต   

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๑๑ หนวยกิต   

 -  กลุมวิชาภาษา  ๙ หนวยกิต   

 -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑๐ หนวยกิต      

๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒๐๙ หนวยกิต   

 -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑๔ หนวยกิต 

 -  กลุมวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน    ๖๕ หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาชีพทางคลินิก ๑๐๘ หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาเลือกทางคลินิก ๒๒ หนวยกิต 

๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต 
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 ๒๙ 

 ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 

 รายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด

วิชาเลือกเสรีในแตละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสยอภาษาไทย   

 หนวยกิตของแตละรายวิชาระบุจํานวนหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวน

ชั่วโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยายและจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา โดยกําหนด ดังนี้ 

 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประกอบดวยสญัลักษณ ๗ ตัว  แบงเปน ๒ สวน  ดังนี้  
 

ก.  ตัวอักษร  ๔  ตัว  มีความหมาย ดังนี้ 

      -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก    เปนอักษรยอชื่อคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

  มม :  MU หมายถึง รายวิชาท่ีจัดรวมระหวางทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol  University) 

 รม :  RA หมายถึง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital) 

 วท :  SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร  (Faculty of Science) 

  สม  :  SH หมายถึง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  (Faculty  of  Social  Science  and Humanities) 

  ศศ :  LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร  (Faculty  of  Liberal Arts) 

 -  ตัวอักษร ๒  ตัวหลัง เปนอักษรยอของภาควิชา/ชื่อรายวิชาหรือโครงการท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

     อักษรยอท่ีการจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (รม : RA) 

   กม : PD  หมายถึง กุมารเวชศาสตร   (Pediatrics)  

   คร  :  ID  หมายถึง  รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางภาควิชา  

            (Integrated Departmental Studies) 

   จษ : OP  หมายถึง จักษุวิทยา  (Ophthalmology) 

   จว :  PC  หมายถึง จิตเวชศาสตร  (Psychiatry) 

   นว : FO  หมายถึง นิติเวชศาสตร  (Forensics) 

   พธ  : PA  หมายถึง พยาธิวิทยา  (Pathology) 

   รร  :  MS   หมายถึง โรงเรียนแพทย  (Medical School) 

   รส  : RD  หมายถึง รังสีวิทยา  (Radiology) 

   วค : FM  หมายถึง เวชศาสตรครอบครัว  (Family Medicine) 

   วฉ : EM  หมายถึง เวชศาสตรฉุกเฉิน  (Emergency Medicine)     

   วฟ : RM  หมายถึง เวชศาสตรฟนฟู  (Rehabilitation  Medicine) 

   วส : AS  หมายถึง วิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 
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 ๓๐ 

   วช : CM หมายถึง เวชศาสตรชุมชน (Community Medicine) 

   ศศ : SU  หมายถึง ศัลยศาสตร  (Surgery) 

   สน : OT  หมายถึง โสต ศอ  นาสิกวิทยา  (Otolaryngology) 

   สต : OG  หมายถึง สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  (Obstetrics-Gynecology) 

   อย : MD  หมายถึง อายุรศาสตร  (Medicine) 

   อธ : OR  หมายถึง ออรโธปดิกส  (Orthopedics) 
 

   อักษรยอท่ีการจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร (วท : SC) 

   คร  : ID   หมายถึง รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางภาควิชา (Integrated Departmental Studies) 

   คณ : MA หมายถึง คณิตศาสตร  (Mathematics) 

   คม : CH หมายถึง เคมี (Chemistry) 

   ชค : BC หมายถึง ชีวเคมี  (Biochemistry) 

   ชว : BI  หมายถึง ชีววิทยา  (Biology) 

   ฟส : PY หมายถึง ฟสิกส  (Physics) 
 

  อักษรยอท่ีการจัดการเรียนการสอนอยูในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร (ศศ : LA) 

    ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย  (Thai  Language) 

    ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (English  Language) 
  

 ข.   ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรยอของรายวิชา 

  •  เลขตัวหนา หมายถึง ระดับชั้นป ท่ีกําหนดใหศึกษารายวิชานั้น ๆ  

 •  เลข ๒ ตัวทาย หมายถึง ลําดับท่ีของการเปดรายวิชาในแตละหมวดหมู ของรายวิชานั้น ๆ  เพ่ือไมใหตัวเลขซํ้าซอนกัน 

   •  ตัวอยาง   รมคร ๔๑๑   บทนําเวชศาสตรคลินิก   

             RAID 411     Introduction to Clinical Clerkship    หมายถึง        

 รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางภาควิชา โดยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดีเปนผูรับผิดชอบ และเปนรายวชิาท่ีเปดเปนลําดับท่ี ๑๑ ของนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี ๔ 
 

  •  ความหมายของจํานวนหนวยกิตรวม  ตามตัวอยาง  ๕ (๒-๖-๗)   ใหความหมายของตัวเลขดังนี ้

  - ตัวเลขท่ี ๑ หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม   

  - ตัวเลขท่ี ๒ หมายถึง   จํานวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยตอสัปดาหใน ๑ ภาคการศึกษา  
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 ๓๑ 

  - ตัวเลขท่ี ๓ หมายถึง   จํานวนชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติเฉลี่ยตอสัปดาหใน ๑ ภาคการศึกษา  

  - ตัวเลขท่ี ๔ หมายถึง   จํานวนชั่วโมงการคนควาดวยตนเองเฉลี่ยตอสัปดาหใน ๑ ภาคการศึกษา โดยมี 

     หลักเกณฑ ดังนี้  -> ชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ใชเวลาในการคนควาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง 

                           -> ชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง ใชเวลาในการคนควาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมง 
 

  •  ช่ือรายวิชา เรียงตามหมวดวิชา ไดแก  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   หมวดวิชาเฉพาะ   และหมวดวิชาเลือกเสรี  

                                 ตามลําดับดังนี้ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                             ๓๐ หนวยกิต 

๑.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                               จํานวน ๑๑ หนวยกิต    

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies  for  Human Development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103 Arts and  Science  for  Human Development  
รมศท ๒๐๒ *พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 202 Foundations in Leadership and Teamwork I   

รมศท ๓๐๒ *พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 302 Foundations in Leadership and Teamwork II   
รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเขาใจตนเองและผูอ่ืน  ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 402 Self-Development in Understanding Self and Others   
รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองดานการสื่อสาร  ๑ (๑-๐-๒) 
RAGE 501 Self-Development in Communication   

    

  *เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

 

๒.  กลุมวิชาภาษา     จํานวน  ๙ หนวยกิต  
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  
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 ๓๒ 

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 ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication  
 

*เรียน ๒ วิชา จํานวน ๖ หนวยกิต ตามผลการทดสอบ กลุมท่ี ๑ เรียนภาษาอังกฤษระดับ ๑ และ

ระดับ ๓ และกลุมท่ี ๒ เรียนภาษาอังกฤษระดับ ๒ และระดับ ๔ 

 

๓.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร              จํานวน ๑๐ หนวยกิต   

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู ๑ (๑-๐-๒) 

SCID 111 Learning Techniques  

วทชว ๑๑๓ ชวีวิทยาสาระสําคัญ ๒ (๒-๐-๔) 

SCBI 113 Essential Biology  

วทฟส ๑๕๓ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science  

รมศท ๑๐๑ สุขภาวะรวมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 101 Contemporary Health  

รมศท ๑๐๒ บทนําการวิจัย 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  

   *เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 
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 ๓๓ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ               ๒๐๙ หนวยกิต  

๑.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร               จํานวน ๑๔ หนวยกิต 

วทคม ๑๐๕ เคมีท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) 

SCCH 105 General Chemistry  

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 119 Chemistry Laboratory  

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย ๓ (๓-๐-๖)  

SCCH 122 Organic Chemistry  

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

SCBI 102 Biology Laboratory I  

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 164 Calculus and System of  Differential Equations  

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 

SCPY 110 General  Physics  Laboratory  

วทฟส ๑๕๔ ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๓ (๓-๐-๖) 

SCPY 154 Physics for Medical Science  
 

๒. กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน            จํานวน ๖๕ หนวยกิต 

วทคร ๑๒๑ เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 121 Molecular and Cellular Basis for Medicine  

วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๒-๑) 

SCID 122 Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine 

วทคร ๒๑๑ โครงสรางรางกายมนุษย  ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 211 Structure of  the Human Body   

วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสรางรางกายมนุษย  ๓ (๐-๙-๓) 

SCID 212 Laboratory in structure the  Human Body   

วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 213 Principles of Pharmacology  

วทคร ๒๑๔ ภูมิคุมกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องตน ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 214 Basic Immunology and Mechanisms of Disease  
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 ๓๔ 

วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 215 Medical Microbiology  

วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกลามเนื้อ ๔ (๔-๐-๘) 

SCID 216 Nervous System and Muscle Physiology  

วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของกลามเนื้อ ๑ (๐-๒-๑) 

SCID 217 Laboratory in Nervous System and Muscle Physiology 

วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 221 Cardiovascular System I  

วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 222 Cardiovascular System II  

วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 223 Respiratory System  

วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 224 Renal and Urinary System  

รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 201 Hematologic and Lymphoreticular Systems  

วทคร  ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ําดี ๓ (๒-๒-๕) 

SCID  311 Gastrointestinal and Hepatobiliary System  

วทคร  ๓๑๒ ประสาทวิทยาศาสตรการแพทย  ๓ (๓-๐-๖) 

SCID  312 Medical Neuroscience : Behavioral Science and Special Senses 

วทคร  ๓๑๓ ระบบตอมไรทอ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID  313 Endocrine System  

วทคร  ๓๑๔ ระบบสืบพันธุ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID  314 Reproductive System  

วทคร  ๓๑๕ ระบบกลามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) 

SCID  315 Musculoskeletal and Integumentary Systems  

วทคร  ๓๑๖ พันธุศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) 

SCID  316 Medical Genetics 
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 ๓๕ 

รมคร  ๓๐๔ ภูมิคุมกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) 

RAID  304 Clinical Immunology and Microbiology  

รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical Toxicology  

รมพธ  ๓๐๕ เวชศาสตรการบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย 

ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

๑ (๑-๐-๒) 

RAPA  305 Transfusion Medicine and Laboratory Medicine  

รมวช ๓๐๓ เวชศาสตรชุมชน ๑ ๕ (๓-๔-๘) 

RACM 303 Community Medicine I  
 

๓.  กลุมวิชาชีพทางคลินิก            จํานวน ๑๐๘ หนวยกิต  

        ๓.๑  รายวิชาพ้ืนฐานทางคลินิก                               จํานวน ๗ หนวยกิต 

รมคร ๒๐๒ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๑  ๒ (๒-๐-๔) 

RAID  202 Clinical Foundations of Medicine I   

รมคร ๓๐๖ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๒  ๒ (๒-๐-๔) 

RAID  306 Clinical Foundations of Medicine II   

รมคร ๔๐๙ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๓  ๒ (๒-๐-๔) 

RAID  409 Clinical Foundations of Medicine III  

รมคร ๕๑๖ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๔  ๑ (๑-๐-๒) 

RAID  516 Clinical Foundations of Medicine IV   

    *เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

 

 ๓.๒  รายวิชาทางคลินิก                                                              จํานวน ๖๘ หนวยกิต 
          

รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I  

รมคร ๔๑๑ บทนําเวชศาสตรคลินิก  ๔ (๓-๒-๗) 

RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship  

รมคร ๔๑๒ เวชศาสตรผูใหญ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 412 Adult Medicine I  
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 ๓๖ 

รมคร ๔๑๓ เวชศาสตรผูใหญ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 413 Adult Medicine II  

รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตรพ้ืนฐาน 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 การดูแลเด็กและวัยรุน ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 417 Child and Adolescent Care  

รมคร ๔๑๘ การดูแลผูใหญโรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 418 Care in Neurological Patients  

รมคร ๔๑๙ การผาตัดและการดูแลผูปวยท่ีไดรับผาตัด ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 419 Surgery and Perioperative Care  

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

RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT Problems  

รมคร ๔๒๑ การดูแลผูสูงอายุ 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 เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II  

รมคร ๕๑๙ การดูแลผูปวยวิกฤตเด็กและผูใหญ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 519 Critical Care in Children and Adults  

รมคร ๕๒๐ การดูแลผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉิน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 520 Emergency Care  

รมคร ๕๒๑ การดูแลผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 521 Care in Traumatic Patients  
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 ๓๗ 

รมคร ๕๒๒ การดูแลผูปวยท่ีมีปญหากระดูกและกลามเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems  

รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุมเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 523 Advanced Mother and Baby Care  

รมคร ๕๒๔ การดูแลผูปวยท่ีมีปญหาและภาวะทางจิตเวชท่ีพบไดบอย 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  

รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตรบริบาลบรรเทา 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 การดูแลผูปวยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 621 Integrated Emergency Care  
  *วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากท้ังหมด ๒ รายวิชา 
 

 ๓.๓  รายวิชาทางคลินิกจําแนกตามสาขา                 จํานวน ๓๓ หนวยกิต 

  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร จํานวน ๖ หนวยกิต 

รมกม ๕๐๔ *วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RAPD 504 Selective Pediatrics  

รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics  
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 ๓๘ 

  สาขาวิชานิติเวชศาสตร จํานวน ๒ หนวยกิต 

รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร ๒ (๑-๒-๓) 

RAFO 501 Forensic Medicine  

   

  สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว จํานวน ๓ หนวยกิต 

รมวค ๕๐๑ *วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตรครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 

RAFM 501 Selective Family Medicine  
 

  สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน จํานวน ๗ หนวยกิต 
รมวช ๕๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 
RACM 501 Community Medicine II  

รมวช ๖๑๕ เวชปฏบิัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 
RACM 615 Clinical Practice and Health Care Management in 

Community Settings 
 

 

  สาขาวิชาศัลยศาสตร จํานวน ๖ หนวยกิต 
รมศศ ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RASU 506 Selective Surgery  
รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 
RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery  

 

  สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จํานวน ๖ หนวยกิต 
รมสต ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 

RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology  
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology  

 

  สาขาวิชาออรโธปดิกส จํานวน ๖ หนวยกิต 
รมอธ ๕๐๓ *วิชาเลือกเฉพาะ ออรโธปดิกส ๓ (๑-๔-๔) 
RAOR 503 Selective Orthopedics  

รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออรโธปดิกส ๓ (๐-๖-๓) 
RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics  
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 ๓๙ 

  สาขาวิชาอายุรศาสตร จํานวน ๖ หนวยกิต 

รมอย ๕๐๕ *วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RAMD 505 Selective Medicine  

รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  

  *วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๓ รายวิชาจากท้ังหมด ๖ รายวิชา 

 

๔.  กลุมวิชาเลือกทางคลินิก      จํานวน ๒๒ หนวยกิต    

       ประกอบดวยรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

รมกม ๕๔๕ กุมารเวชศาสตร (โรคหัวใจ) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 545 Pediatrics (Cardiology)  

รมกม ๕๔๖ กุมารเวชศาสตร (โภชนาการ) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 546 Pediatrics (Nutrition)  

รมกม ๕๔๗ กุมารเวชศาสตร (โลหิตวิทยา) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 547 Pediatrics (Hematology)  

รมกม ๕๔๘ กุมารเวชศาสตร (มะเร็งวิทยา) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 548 Pediatrics (Oncology)  

รมกม ๕๔๙ กุมารเวชศาสตร (ทารกแรกเกิด) ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 549 Pediatrics (Neonatology)  

รมกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโรคไต โรคขอและรูมาติสซ่ัม ตอมไรทอ

และเมแทบอลิซึม) 

๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 550 Pediatrics (Combined Nephrology, Rheumatology, 

Endocrinology and Metabolism) 

 

รมกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโรคหัวใจ โรคระบบประสาท และเวชพันธุศาสตร) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 551 Pediatrics (Combined Cardiology, Neurology and Genetics)  

รมกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาพัฒนาการเด็ก ทางเดินอาหาร และเวช

ศาสตรผูปวยนอกเด็กและวัยรุน) 

๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 552 Pediatrics (Combined Child development, Gastroenterology, 

Ambulatory Pediatrics and Adolescent medicine) 
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 ๔๐ 

รมกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโรคภูมิแพ โรคติดเชื้อ และโรคระบบหายใจ) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 553 Pediatrics (Combined Allergy, Infectious Diseases and 

Respiratory Diseases) 

 

รมกม ๖๕๔ กุมารเวชศาสตร (โรคไต) ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 654 Pediatrics (Nephrology)  

รมกม ๖๕๕ กุมารเวชศาสตร (พัฒนาการเด็ก) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 655 Pediatrics (Developmental and Behavioral Pediatrics)  

รมกม ๖๕๖ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 656 Pediatrics (Hematology and Oncology)  

รมกม ๖๕๗ กุมารเวชศาสตร (โรคขอ และรูมาติสซ่ัม) ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 657 Pediatrics (Rheumatology)  

รมกม ๖๕๘ กุมารเวชศาสตร (กุมารเวชบําบัดวิกฤต) ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 658 Pediatrics (Pediatric Critical Care Medicine)  

รมกม ๖๕๙ กุมารเวชศาสตร (เวชศาสตรผูปวยนอกเด็กและวัยรุน) ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 659 Pediatrics (Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)  

รมจษ ๕๓๓ จักษุวิทยาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 

RAOP 533 Clinical Ophthalmology  

รมจษ ๖๕๑ ประสบการณคลินิกทางจักษุวิทยา ๒ (๐-๒-๔) 

RAOP 651 Clinical Experience in Ophthalmology   

รมนว ๕๓๑ ประสบการณทางนิติเวชศาสตร ๒ (๐-๔-๒) 

RAFO 531 Experience in Forensic Medicine  

รมพธ ๔๓๑ โลหิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 431 Hematology  

รมพธ ๔๓๒ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 432 Molecular Genetics  

รมพธ ๔๓๓ เซลลพันธุศาสตร และเซลลพันธุศาสตรระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 433 Cytogenetics and Molecular Cytogenetics  

รมพธ ๔๓๔ ชีวสารสนเทศศาสตรสําหรับไวรัสวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 434 Bioinformatics for Virology  

รมพธ ๔๓๕ การวินิจฉัยไวรัสระดับโมเลกุล ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 435 Molecular Viral Diagnosis  



ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๔๑ 

รมพธ ๔๓๖ พยาธิโลหิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 436 Hematopathology 

รมพธ ๕๓๑ เวชศาสตรการบริการโลหิต ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 531 Transfusion Medicine 

รมพธ ๕๓๒ ศัลยพยาธิวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 532 Surgical Pathology 

รมคร ๔๓๖ ประสบการณการเรียนรูชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทยตางประเทศ ๑ ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 436 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School I 

รมคร ๔๓๗ เภสัชบําบัด ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 437 Pharmacotherapeutics 

รมคร ๔๓๘ บูรณาการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 438 Integration of Basic and Clinical Sciences 

รมคร ๔๓๙ ประสบการณวิจัย ๑ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 439 Research Experience I 

รมคร ๔๔๐ ประสบการณวิจัย ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 440 Research Experience II 

รมคร ๕๓๓ ประสบการณการเรียนรูชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทยตางประเทศ ๒ ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 533 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School II 

รมคร ๕๓๔ การวิเคราะหข้ันสูงในงานวิจัยทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 534 Advanced Data Analysis in Clinical Research 

รมคร ๕๓๕ ประสบการณวิจัย ๓ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 535 Research Experience III 

รมคร ๖๓๐ ประสบการณการเรียนรูชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทยตางประเทศ ๓ ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 630 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School III 

รมวช ๔๓๑ สารสนเทศสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

RACM 431 Health Informatics 

รมวฟ ๕๓๔ ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู ๒ (๐-๔-๒) 

RARM 534 Clinical Experience in Rehabilitation 

รมวฟ ๕๓๕ เวชศาสตรฟนฟูในผูปวยทางระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 

RARM 535 Rehabilitation in Neurological Disorders 
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 ๔๒ 

รมวค ๔๓๓ ประสบการณทางคลนิิกในการรักษาโรคท่ัวไป ๒ (๐-๔-๒) 

RAFM 433 Clinical Experience in General Practice  

รมวค ๕๓๓ ประสบการณทางคลินิกในเวชปฏิบัติครอบครัว ๒ (๐-๔-๒) 

RAFM 533 Clinical Experience in Family Practice  

รมวค ๕๓๔ ประสบการณพ้ืนฐานดานอาชีวเวชศาสตรและสิ่งแวดลอม ๒ (๐-๔-๒) 

RAFM 534 Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine  

รมศศ ๔๓๕ ประสบการณทางคลินิกศัลยศาสตรตกแตงท่ัวไป ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 435 Clinical Experience in General Plastic Surgery  

รมศศ ๕๓๓ ปญหาทางคลินิกพ้ืนฐานในโรคมะเร็งในระบบทางเดินปสสาวะ ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 533 Basic Clinical Problems related to Onco-Urology  

รมศศ ๕๓๔ บทนําโรคเตานม ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 534 Introduction to Breast Diseases  

รมศศ ๕๓๕ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรหลอดเลือดและปลูกถายอวัยวะ ๑ ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 535 Clinical Experience in Vascular and Transplantation I  

รมศศ ๖๕๑ การแกไขปญหาในระบบทางเดินปสสาวะสําหรับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 651 Urological Problem Solving for General Physician  

รมศศ ๖๕๒ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร (ตับ ตับออน และทางเดินน้ําดี) ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 652 Clinical Experience in Hepato-pancreato-biliary Surgery  

รมศศ ๖๕๓ บทนําโรคมะเร็งเตานมและโรคตอมไรทอ ๒ (๑-๒-๓) 

RASU  653 Introduction to Breast Cancer and Endocrine Diseases  

รมศศ ๖๕๔ ศัลยศาสตรตกแตง และแม็กซิโลเฟเชียล ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 654 Essentials in Plastic and Maxillofacial Injury  

รมศศ ๖๕๕ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรหลอดเลือดและปลูกถายอวัยวะ ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 655 Clinical Experience in Vascular and Transplantation II  

รมสน ๕๓๒ โสต ศอ นาสิกวิทยา ๒ (๐-๔-๒)   

RAOT 532 Otorhinolaryngology  

รมอย ๔๓๓ โภชนศาสตรคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 

RAMD 433 Clinical Nutrition  

รมอย ๔๓๔ โลหิตวิทยาคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 

RAMD 434 Clinical hematology  
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 ๔๓ 

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  

รมอธ ๔๓๑ ออรโธปดิกสท่ัวไป ๒ (๑-๒-๓) 

RAOR 431 General Orthopedics  

รมอธ ๕๓๖ ออรโธปดิกสกระดูกสันหลัง ๒ (๐-๔-๒) 

RAOR 536 Spine Orthopedics  

รมอธ ๕๓๗ ออรโธปดิกสการบาดเจ็บจากกีฬา ๒ (๐-๔-๒) 

RAOR 537 Sport Injury Orthopedics  

รมอธ ๕๓๘ ออรโธปดิกสสาขาอุบัติเหตุ ๒ (๐-๔-๒) 

RAOR 538 Trauma Orthopedics   

รมอธ ๕๓๙ ออรโธปดิกสศัลยกรรมมือ ๒ (๑-๒-๓) 

RAOR 539 Hand Surgery Orthopedics   

รมอธ ๕๔๐ ออรโธปดิกสเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 

RAOR 540 Pediatric Orthopedics   

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     จํานวน ๖ หนวยกิต 

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  

   นอกจากรายวิชาขางตนแลว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๔๔ 

๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑                        จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

 วทคม ๑๐๕ เคมีท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) 

 SCCH  105 General Chemistry  

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 119 Chemistry Laboratory  

วทฟส ๑๕๓ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science  

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 

SCPY 110 General Physics Laboratory  

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 164 Calculus and Systems of Differential Equations  

วทชว ๑๑๓ ชวีวิทยาสาระสําคัญ ๒ (๒-๐-๔) 

SCBI 113 Essential Biology  

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

SCBI 102 Biology Laboratory I  

ศศภอ ๑๐๓/๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 103/104 English Level I/II  

มมศท ๑๐๑ *การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 101 General Education for Human Development  

มมศท ๑๐๒ *สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย ๓ (๒-๒-๕) 

MUGE 102 Social Studies for Human Development  

รมศท ๑๐๑  สุขภาวะรวมสมัย   ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 101 Contemporary Health  

  **วิชาเลือกเสร ี ๐-๒ 

  รวม ๒๑ 

*เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

** ในช้ันปท่ี ๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หนวยกิต  
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 ๔๕ 

ช้ันปท่ี ๑ 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย ๓ (๓-๐-๖) 

SCCH 122 Organic Chemistry  

วทฟส ๑๕๔ ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๓ (๓-๐-๖) 

SCPY 154 Physics for Medical Science  

วทคร ๑๒๑ เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 121 Molecular and Cellular Basis for Medicine  

วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๒-๑) 

SCID 122 Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine  

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู 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  

มมศท ๑๐๓ *ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103 Arts and Science for Human Development  

ศศภท ๑๐๐ *ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication  

รมศท ๑๐๒  บทนําการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 102 Introduction to Research  

  **วิชาเลือกเสร ี ๐-๒ 

  รวม ๒๒ 

*เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

** ในช้ันปท่ี ๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หนวยกิต  
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 ๔๖ 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

วทคร ๒๑๑ โครงสรางรางกายมนุษย ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 211 Structure of the Human Body  

วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสรางรางกายมนุษย ๓ (๐-๙-๓) 

SCID 212 Laboratory in Structure of the Human Body  

วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 213 Principles of Pharmacology  

วทคร ๒๑๔ ภูมิคุมกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องตน ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 214 Basic Immunology and Mechanisms of Disease  

วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 215 Medical Microbiology  

วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกลามเนื้อ ๔ (๔-๐-๘) 

SCID 216 Nervous System and Muscle Physiology  

วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของกลามเนื้อ ๑ (๐-๒-๑) 

SCID 217 Laboratory in Nervous System and Muscle Physiology  

  รวม ๒๐ 
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 ๔๗ 

ช้ันปท่ี ๒ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 221 Cardiovascular System I  

วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 222 Cardiovascular System II  

วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 223 Respiratory System  

วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 224 Renal and Urinary System  

รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและตอมน้ําเหลือง ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 201 Hematologic and Lymphoreticular Systems  

รมคร ๒๐๒ *พ้ืนฐานทางคลินิก 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 *พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 202 Foundations in Leadership and Teamwork I  

  วิชาเลือกเสร ี ๒ 

  รวม ๒๑ 

   *เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 
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 ๔๘ 

ช้ันปท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

วทคร ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ําดี ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 311 Gastrointestinal and Hepatobiliary System  

วทคร ๓๑๒ ประสาทวิทยาศาสตรการแพทย  ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 312 Medical Neuroscience : Behavioral Science and Special Senses 

วทคร ๓๑๓ ระบบตอมไรทอ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 313 Endocrine System  

วทคร ๓๑๔ ระบบสืบพันธุ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 314 Reproductive System  

วทคร ๓๑๕ ระบบกลามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 315 Musculoskeletal and Integumentary Systems  

วทคร ๓๑๖ พันธุศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 316 Medical Genetics  

รมคร ๓๐๖ *พ้ืนฐานทางคลินิก 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 *พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 302 Foundations in Leadership and Teamwork II  

  **วิชาเลือกเสรี ๐-๒ 

  รวม ๒๐-๒๒ 

*เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

     ** ในช้ันปท่ี ๓ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หนวยกิต  

 

                 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๔๙ 

ช้ันปท่ี ๓ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

รมวช ๓๐๓ เวชศาสตรชุมชน ๑ ๕ (๓-๔-๘) 

RACM 303 Community Medicine I  

รมคร ๓๐๔ ภูมิคุมกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) 

RAID 304 Clinical Immunology and Microbiology  

รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical Toxicology  

รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตรการบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย 

ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย 

๑ (๑-๐-๒) 

RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory Medicine  

  **วิชาเลือกเสร ี ๐-๒ 

  รวม ๑๑-๑๓ 

** ในช้ันปท่ี ๓ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๕๐ 

ช้ันปท่ี ๔ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

รมคร ๔๐๙ *พ้ืนฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III  

รมคร ๔๑๐ *เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 410 Longitudinal Ambulatory Experience I  

รมคร ๔๑๑ บทนําเวชศาสตรคลินิก ๔ (๓-๒-๗) 

RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship  

รมคร ๔๑๒ เวชศาสตรผูใหญ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 412 Adult Medicine I  

รมคร ๔๑๓ เวชศาสตรผูใหญ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 413 Adult Medicine II  

รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตรพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 414 Basic Pediatrics  

รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 415 Basic Care in Women’s Health  

รมคร ๔๒๒ *ปฏิบัติการวิจัย ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 422 Research Practice I  

  รวม ๑๘ 

*เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๕๑ 

ช้ันปท่ี ๔ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 416 Mother and Baby Care  

รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุน ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 417 Child and Adolescent Care  

รมคร ๔๑๘ การดูแลผูใหญโรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 418 Care in Neurological Patients  

รมคร ๔๑๙ การผาตัดและการดูแลผูปวยท่ีไดรับผาตัด ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 419 Surgery and Perioperative Care  

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

RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT Problems  

รมคร ๔๒๑ การดูแลผูสูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) 

RAID 421 Elderly Care  

รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเขาใจตนเองและผูอ่ืน ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 402 Self-Development in Understanding Self and Others  

  วิชาเลือกทางคลินิก ๔ 

  รวม ๒๕ 

*เปนรายวิชาท่ีเรียนตอเนื่องท้ัง ๒ ภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๕๒ 

ช้ันปท่ี ๕ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

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 เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II  

รมคร ๕๑๙ การดูแลผูปวยวิกฤตเด็กและผูใหญ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 519 Critical Care in Children and Adults  

รมคร ๕๒๐ การดูแลผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉิน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 520 Emergency Care  

รมคร ๕๒๑ การดูแลผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 521 Care in Traumatic Patients  

รมคร ๕๒๒ การดูแลผูปวยท่ีมีปญหากระดูกและกลามเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems  

รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุมเสี่ยง ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 523 Advanced Mother and Baby Care  

รมคร ๕๒๔ การดูแลผูปวยท่ีมีปญหาและภาวะทางจิตเวชท่ีพบไดบอย 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 เวชศาสตรชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 

RACM 501 Community Medicine II  

รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร ๒ (๑-๒-๓) 

RAFO 501 Forensic Medicine  

รมวค ๕๐๑ *วิชาเลือกเฉพาะ  เวชศาสตรครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 

RAFM 501 Selective Family Medicine   



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๕๓ 

รมกม ๕๐๔ *วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RAPD 504 Selective Pediatrics  

รมศศ ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RASU 506 Selective Surgery  

รมสต ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 

RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology  

รมอย ๕๐๕ *วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RAMD 505 Selective Medicine  

รมอธ ๕๐๓ *วิชาเลือกเฉพาะ ออรโธปดิกส ๓ (๑-๔-๔) 

RAOR 503 Selective Orthopedics  

รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองดานการสื่อสาร ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 501 Self-Development in Communication  

  วิชาเลือกทางคลินิก ๑๐ 

  รวม ๔๓ 

*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๓ รายวิชาจากท้ังหมด ๖ รายวิชา 
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มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๕๔ 

ช้ันปท่ี ๖ 

ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิคนควาดวยตนเอง) 

รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics  

รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery  

รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 

RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology  

รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine  

รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออรโธปดิกส 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 มะเร็งวิทยาและเวชศาสตรบริบาลบรรเทา 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 การดูแลผูปวยฉุกเฉินแบบบูรณาการ ๓ (๑-๔-๔) 

RAID 621 Integrated Emergency Care  

  วิชาเลือกทางคลินิก ๘ 

  รวม ๔๒ 

*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากท้ังหมด ๒ รายวิชา 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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 ๕๕ 

๓.๑.๕   คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๑.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    
  

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101  General Education for Human Development   
วิชาบังคับกอน  :      -          
 ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพและวิชาเฉพาะ  ความ
เชื่อมโยงสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ  คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ 
สถานการณ ปญหา  การสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ สถานการณ 
เพ่ือคุณประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม  การประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา 
 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 
 
 

มมศท ๑๐๒  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102     Social Studies for Human Development   
วิชาบังคับกอน  :     -          
  หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับสถานการณ เหตุการณ ปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก  วิวัฒนาการของอารยธรรม เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ  การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ สถานการณ ปญหา และการ
สังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ สถานการณ เพ่ือคุณประโยชน
ตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม  การประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา 
  Basic princliples and theory in relation to events, situations, major problems of the 
Thai and global communities, evolution of civilization, important events in historical, political 
and public administration systems, the economic and health systems;  analysis of causes and 
consequences of events/situations/problems, synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events/situations to benefit individuals and their community; the 
application of knowledge to solve the problems of case studies 
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มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๕๖ 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103  Arts and Science for Human Development   

วิชาบังคับกอน :       -          

  มนุษยภาพในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ/สถานการณ/ปญหาเก่ียวกับวิวัฒนาการท่ี

สําคัญ ทางดานศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะหเหตุปจจัย

และผลกระทบของเหตุการณ/สถานการณ/ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา หรือ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา เหตุการณ/สถานการณ/เพ่ือคุณประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม  การประยุกต

ความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา 

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

evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency 

economy; analysis of causes and consequences of events/situations/problems, synthesis of solutions to, 

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

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

  

รมศท ๒๐๒ พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 202  Foundations in Leadership and Teamwork I   

วิชาบังคับกอน :       -        

 บทนําการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  การคิดแกปญหา การทํางานรวมกันเปนทีม และทักษะ

เบื้องตนของการเปนผูนําผานกิจกรรมและเกมสหลากหลาย  

 Introduction to critical thinking, problem solving, collaboration and basic skills in leadership 

through various activities and games 

 

รมศท ๓๐๒ พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 302  Foundations in Leadership and Teamwork II   

วิชาบังคับกอน : รมศท ๒๐๒   

 ฝกใชทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ การทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือแกปญหาหลากหลาย  

 Practice using critical thinking, collaboration and team work to solve various problems  
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 ๕๗ 

รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเขาใจตนเองและผูอ่ืน ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 402  Self-Development in Understanding Self and Others   

วิชาบังคับกอน :  รมศท ๒๐๒, รมศท ๓๐๒           

 ทักษะการพัฒนาตนเองโดยการสํารวจ เรียนรู ทําความเขาใจตนเอง ตามแนวทางนพลักษณ การ

จัดการกับอารมณและความรูสึกนึกคิดไดอยางเหมาะสม เขาใจในศักยภาพ ประเด็นปญหาอุปสรรค  ภายใน

ตนเองซ่ึงสงผลตอการสรางความสัมพันธและการทํางาน เขาใจและยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล

พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

 Understanding oneself and others, self-development through Enneagram, identify internal 

potentials, strengths and weaknesses, understand and accept the differences and uniqueness of each 

people, developing teamwork and leadership skills 

 

รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองดานการส่ือสาร ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 501  Self-Development in Communication  

วิชาบังคับกอน :   รมศท ๒๐๒, รมศท ๓๐๒, รมศท ๔๐๒                

 การพัฒนาตนเองโดยพัฒนาการสื่อสารท่ีไมกอใหเกิดความขัดแยง โดยสื่อสารกับขอเท็จจริงและเขาใจ

ความรูสึกของอีกฝาย  มีความใสใจใหคุณคากับความตองการของทุกฝาย และความเขาใจตนเองและผูอ่ืน พัฒนาทักษะ

การสื่อสารในการทํางานเปนทีมไดอยางเหมาะสม ท้ังในบทบาทการเปนผูนําและผูตามท่ีมีการสื่อสารท่ีดี 

 Nonviolent communication skills development, learning self-empathy, empathy and honest 

self-expression, developing teamwork and leadership skills in communication 

 

๒.  กลุมวิชาภาษา    

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

LAEN 103 English  Level I   

วิชาบังคับกอน :  -         

 โครงสราง ไวยากรณ และศัพทภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ  กลยุทธในการอาน

บทความ การเขียนในระดับประโยค การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียน

ระดับบทสนทนา 
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 ๕๘ 

 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   

วิชาบังคับกอน :     -       

 คําศัพท สํานวน ไวยากรณ และการใชภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปจจุบัน  ทักษะการสนทนาในกลุมยอย 
การทําบทบาทสมมุติในสถานการณตาง ๆ  ทักษะการเขียนในระดับยอหนา  เนื้อหาการอานและการฟงเรื่องตาง 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 

 

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

LAEN 105 English  Level III   

วิชาบังคับกอน : ศศภอ ๑๐๓        

 กลยุทธท่ีสําคัญในทักษะการใชภาษาท้ังสี่   การอานและการฟงจากแหลงตาง ๆ  การพูดใน

ชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับยอหนาและเรียงความสั้นๆ รวมท้ังทักษะยอย คือ ไวยากรณ การออกเสียง
และคําศัพท เนนภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวันและการอานเชิงวิชาการ และเนื้อหาเก่ียวกับสังคมโลก  
 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 ระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 

LAEN 106 English  Level IV   

วิชาบังคับกอน : ศศภอ ๑๐๔        

 บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝกอานขาว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ  

เพ่ือความเขาใจและคิดอยางวิเคราะห จากแหลงตาง ๆ โดยเนนประเด็นซ่ึงชวยใหนักศึกษารูเก่ียวกับสังคมโลก       
ฝกการฟงขาว การบรรยายและสุนทรพจนจากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอรเน็ต  การสนทนาในสถานการณตาง ๆ  
รวมท้ังการฝกพูดในท่ีชุมชน  การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ  ฝกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชการ
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 ๕๙ 

อางอิงและบรรณานุกรม ท้ังนี้รวมท้ังการฝกทักษะยอย เชน ไวยากรณ การออกเสียงและคําศัพทในบริบทท่ี
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   

 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication   

วิชาบังคับกอน :  -         

 ศิลปะการใชภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยในดานการพูด  การฟง  การอาน การเขียนและการคิด 

เพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 

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

accurately and appropriately communicating 

 

๓.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       
 

วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู ๑ (๑-๐-๒) 

SCID 111 Learning Techniques   

วิชาบังคับกอน :  -         

 กระบวนการกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู  กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน problem based 

learning (PBL)  กระบวนการเรียบเรียงความคิด  การคนหาขอมูลจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเว็บไซต

ตาง ๆ 

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

textbooks, journals and websites 
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 ๖๐ 

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ ๒ (๒-๐-๔) 

SCBI 113 Essential Biology   

วิชาบังคับกอน :  -         

 แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา  สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค  เซลลและพลังงาน  การสื่อสาร

ของเซลล  หลักการสืบทอด  พันธุศาสตรของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเก่ียวของ  รีคอมบิแนนตดีเอ็นเอ  การ

บําบัดทางพันธุศาสตร  กระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ  กลไกของวิวัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษย  นิเวศวิทยา 

ประชากร ปญหาสิ่งแวดลอมโลก และการอนุรักษ 

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

communication; principles of inheritance; microbial genetic and modern techniques; 

recombinant DNA; genetic therapy; DNA microarray; mechanisms of evolution and human 

evolution; ecology, population, environmental world problems and conservation 

 

วทฟส ๑๕๓ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) 

SCPY 153 Basic  Physics  for Medical Science   

วิชาบังคับกอน :  -         

 กลศาสตร  อุณหภูมิและความรอน  ของไหล  คลื่น  เสียงและการไดยิ น ทัศนศาสตรและการมองเห็น  

แมเหล็กไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน  กลศาสตรควอนตัมพ้ืนฐาน  ฟสิกสอะตอม  ฟสิกสนิวเคลียรและกัมมันตภาพรังสี 

 Mechanics; temperature and heat; fluid; waves; sound and hearing; optics and 

visualization; basic electromagnetism; basic quantum mechanics; atomic physics; nuclear 

physics and radioactivity 

 

รมศท ๑๐๑ สุขภาวะรวมสมัย ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 101 Contemporary Health 

วิชาบังคับกอน :  - 
 ประเด็นทางสุขภาพท่ีนาสนใจในปจจุบันในมุมมองของสหสาขาวิชาชีพ เชน การใชสื่อสังคม อาหาร 

การออกกําลังกาย อารมณ  การดูแลผิวพรรณ  ความสัมพันธและเซ็กซ  ขอผิดพลาดของการใชยาท่ีใชบอย 

การชวยชีวิต  บทบาทของแตละวิชาชีพในทีมสุขภาพ  การปรับตัวและจัดการกับความเครียด  จัดทําโครงการ

ศึกษา/แกไขปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 
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 ๖๑ 

 Multi-professional viewpoint towards interesting contemporary health issues such as 

social media use, nutrition, exercise, emotion; skin care; relationship and sex; pitfall in common 

drugs use; life-saving procedure; role of each health profession; adaptation and stress 

management; interprofessional project in common health problems 

 

รมศท ๑๐๒ บทนําการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 102 Introduction to Research 

วิชาบังคับกอน :  - 

 บทนํางานวิจัย  ปรัชญาทางวิทยาศาสตร  ประวัติศาสตรการคนพบทางการแพทย  ประเภทของ

งานวิจัยและการประยุกต  บทนําวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน บทนําวิจัยเชงิปริวรรต บทนําวิจัยคลินิก บทนําวิจัย

ระบบสุขภาพ บทนําวิจัยแพทยศาสตรศึกษา  ฐานขอมูลทางวิชาการ  การคนควาและทบทวนบทความวิชาการ 

ความนาเชื่อถือของความรูทางวิทยาศาสตร  บทนําจริยธรรมการวิจัย 

 Introduction to research; philosophy of science; history of medical breakthrough; areas 

of research application; introduction to basic and translational research, clinical, health 

systems and medical educational research; literature database; literature searching and 

literature review; reliability of information; principle of research ethics 

 

รมศท ๒๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

RAGE 201 Research Methodology I 

วิชาบังคับกอน : รมศท ๑๐๒  

 ระเบียบวิธีการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิจัยเชิงปริวรรต  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาและ

เชิงคุณภาพ  ระเบียบวิธีการวิจัยคลินิก  ระเบียบวิธีการวิจัยระบาดวิทยา  การแกปญหาดวยงานวิจัย  การคัด

กรองผลงานทางวิชาการจากชื่อเรื่องและบทคัดยอ  การอานเพ่ือทําความเขาใจบทความทางวิชาการ  การ

วิเคราะหความนาเชื่อถือของบทความทางวิชาการ  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 topic and abstract; scientific paper 

reading comprehension; paper appraisal; meeting with researchers 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๒ 

รมศท ๓๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๒       ๑ (๑-๐-๒) 

RAGE 301 Research Methodology II 

วิชาบังคับกอน : รมศท ๑๐๒, รมศท ๒๐๑ 
การต้ังคําถามการวิจัย การจัดทําโครงการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  การวิเคราะหความนาเชื่อถือ

ของบทความทางวิชาการ  ชีวสถิติข้ันพ้ืนฐาน  ซอฟตแวรสถิติ  จริยธรรมการวิจยั 

Research question, project formulation; literature review; paper appraisal; fundamental 

biostatistics; statistical software; research ethics 

  

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

๑. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร   

๑.๑   รายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ) 
 

วทคม ๑๐๕   เคมีท่ัวไป  ๒ (๒-๐-๔) 

SCCH 105    General  Chemistry   

วิชาบังคับกอน :  -         

 โครงสรางของอะตอม  พันธะเคมี  สมดุลระหวางวัฎภาค  สารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี  

จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลของไอออน   

 Atomic structure; chemical bonding; phase equilibria; solutions; thermodynamics; 

chemical kinetics; ionic equilibria 

 

วทคม ๑๑๙     ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 119  Chemistry  Laboratory   

วิชาบังคับกอน :  วทคม ๑๐๕        

 การทดลองเคมีท่ัวไป และทดลองเคมีอินทรียเบื้องตน  ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ  ความ

เท่ียงและความตรง  การเตรียมสารละลาย  การไทเทรตกรด-เบส  การใชแบบจําลอง  ศึกษาสเตอริโอเคมีของ

สารอินทรีย  สมดุลเคมี  กฎอัตราของปฏิกิริยา  ปฏิกิริยารีดอกซ  การจําแนกสารอินทรียตามการละลาย  

ปฏิกิริยาของไฮโดรคารบอน  แอลกอฮอลและฟนอล อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรด

คารบอกซิลิก เอมีน 

  

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๓ 

 Experiments of general chemistry and basic organic chemistry; errors and significant 

numbers; precision and accuracy; preparation of solution; acid-base titration; use of models for 

stereochemistry of organic substances; chemical equilibria; rate of reaction; redox reaction; 

solubility classification of organic compounds; reactions of hydrocarbons, alcohols and phenols, 

aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, amine 

 
วทคม ๑๒๒  เคมีอินทรีย ๓ (๓-๐-๖)  

SCCH 122    Organic  Chemistry   

วิชาบังคับกอน :  -         

 โครงสรางโมเลกุล  สมบัติของสารอินทรีย  การจําแนกและการเรียกชื่อหมูฟงกชันตาง ๆ สเตอริโอเคมี   

สเตอริโอไอโซเมอร และการหมุนระนาบของแสง  การสังเคราะห ปฏิกิริยา และการระบุสารแอลเคน แอลคีน 

แอลไคน อะโรมาติกไฮโดรคารบอน เฮไลดหรือออรกาโนฮาโลเจน แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด

และคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน  โครงสรางโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุลจําพวก

คารโบไฮเดรต โปรตีน ลิปดและกรดนิวคลิอิก 

 Molecular structure; properties of organic compounds; classification and nomenclature 

of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities; 

synthesis; reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, 

halides or organohalogens, alcohols and phenols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic 

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

carbohydrates, proteins, lipid and nucleic acids 

 

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

SCBI 102 Biology  Laboratory I   

วิชาบังคับกอน :  -         

 ปฏิบัติการการใชกลองจุลทรรศน  โครงสรางและหนาท่ีของเซลล  เนื้อเยื่อ  การแบงเซลล  พันธุศาสตร  

และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  นิเวศวิทยา  พฤติกรรม 

 Microscopy; cell  structure  and  functions; tissue; cell division; genetics and natural 

selection; ecology; behavior 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๔ 

วทคร ๑๒๑    เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 121  Molecular and Cellular Basis for Medicine   

วิชาบังคับกอน :      -        

 โครงสรางและหนาท่ีของชีวโมเลกุล  การข้ึนรูปของสารชีวโมเลกุลตาง ๆ  เพ่ือการทํางานและเปน

โครงสรางของเซลล  โปรตีนโครงสรางและหนาท่ีของโปรตีน  ชองเลือกผาน  ตัวรับ  ตัวเรงชีวภาพและ

จลนศาสตร  วิถีเมตาโบลิสมหลัก  การสงผานอิเลคตรอน  การสรางและการสลายชีวโมเลกุลตาง ๆ ในภาวะ

ปกติและตัวอยางภาวะการเกิดโรคท่ีสําคัญ  การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิสมในอวัยวะตาง ๆ  การจัดเรียง

รหัสพันธุกรรมและการถายทอด  การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน  เทคนิคทางอณู

ชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตทางการแพทย 

 Structures and functions of biomolecules; biomolecular assembly for functions and cell 

structures; protein structures and functions; channels; receptors; bio-catalysts and their 

kinetics; main metabolic pathways; electron transport; anabolism and catabolism of 

biomolecules in normal and some important pathological stages; regulation of metabolic 

pathways in each organ; flow of genetic information; gene expression and regulation; 

biomolecular  techniques with medical applications 

 

วทคร ๑๒๒  ปฏิบัติการเวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน ๑ (๐-๒-๑) 

SCID 122 Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine   

วิชาบังคับกอน :       -         

 การสกัดและตรวจสอบคุณภาพของกรดนิวคลีอิค  การวัดจลนศาสตรของเอนไซม LDH โดยวิธีการ 

ดูดกลืนแสง  การวัดปริมาณเอนไซมในตับและความสัมพันธกับโรค  โครงสรางและหนาท่ีของชีวโมเลกุลท่ี

เก่ียวของกับการจับ นําพา สาร  การเลือกผานและสงสัญญาณสูเซลล  ภาวะผิดปกติท่ีเกิดจากโรคทางเมแทบอ

ลิซึมท่ีเก่ียวของกับหลายอวัยวะ  เทคนิคทางอณูชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตทางการแพทย 

 Extraction and determination of nucleic acid quality; LDH enzyme activity kinetics by 

spectrophotometric method; determination of liver enzyme activity with relation of diseases; 

structures and functions of biomolecules which involve in substance; carrying selection and 

signal transduction; multiple organ abnormalities from metabolic disorders; biomolecular 

techniques with medical applications 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๕ 

วทคณ ๑๖๔    แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 164     Calculus and  Systems  of  Differential  Equations   

วิชาบังคับกอน :  -         

 การทบทวนแคลคูลัส  หลักเกณฑลูกโซและอนุพันธของฟงกชันผกผัน  อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ  

ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน  ฟงกชันเชิงกําลังและฟงกชันลอการิทึม  การหาอนุพันธโดยปริยายและอัตราสัมพัทธ  

การประยุกตอนุพันธ ปฏิกิริยาอนุพันธ  ปริพันธจํากัดเขตและไมจํากัดเขต  ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส  

เทคนิคการหาปริพันธ  การประยุกตการหาปริพันธ  ระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ  สนามทิศทางและรูปเฟส  

ตัวแทนเมทริกซ  ผลเฉลยนิ่ง  ผลเฉลยโดยวิธีคาลักษณะเฉพาะ  การประยุกตระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 Review of calculus; chain rule and derivatives of inverse functions; derivatives of 

trigonometric; inverse trigonometric; exponential and logarithmic functions; implicit 

differentiation and related rates; applications of derivatives, antiderivatives; definite and 

indefinite integrals; fundamental theorems of calculus; techniques of integration; applications 

of integration; systems of ordinary differential equations; direction fields and phase portraits; 

matrix representation; stationary solutions; solutions by eigenvalue method; applications of 

systems of ordinary differential equations 
 

วทฟส  ๑๑๐   ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 

SCPY 110   General  Physics  Laboratory   

วิชาบังคับกอน :  -         

 การทดลองฟสิกสพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 

  Basic physics experiments relating to physics for medical science 

 

วทฟส  ๑๕๔     ฟสิกสสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๓ (๓-๐-๖) 

SCPY  154      Physics for Medical Science   

วิชาบังคับกอน :  -         

 กลศาสตร  เทอรโมไดนามิกส  แสงเชิงกายภาพ  แมเหล็กไฟฟา  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  กลศาสตร

ควอนตัม  ฟสิกสอะตอม  ฟสิกสนิวเคลียร  ฟสิกสของอนุภาค 

 Mechanics; thermodynamics; physical optics; electromagnetism; special theory of 

relativity; quantum mechanics; atomic physics; nuclear physics; particle physics 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๖ 

๑.๒  รายวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  (วิชาพ้ืนฐานทางปรีคลินิก) 
 

วทคร ๒๑๑    โครงสรางรางกายมนุษย  ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 211     Structure of  the Human Body  

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาชั้นป ๑  

 ความรูพ้ืนฐานกําเนิดและพัฒนาการของตัวออนมนุษยระยะตาง ๆ  พัฒนาการของอวัยวะบริเวณ

ศีรษะและคอ  จุลกายวิภาคและหนาท่ีของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเก่ียวพัน และเนื้อเยื่อกลามเนื้อ  มหกายวิภาค

ของรางกายสวนศีรษะ คอ หลัง ลําตัว รยางคแขนและขา  หนาท่ี ความสัมพันธของโครงสรางและการทํางาน

ของกระดูก ขอตอ กลามเนื้อ เอ็น เสนประสาท หลอดเลือด และหลอดน้ําเหลือง  

 Basic knowledge of human embryonic development; development of head and neck; 

microscopic structures and functions of epithelial, connective and muscular tissues; 

macroscopic structures of head, neck, back, trunk, upper and lower extremities; functions and 

relationships of bones, joints, muscles, tendons, nerves, blood and lymphatic supplies 

 

วทคร ๒๑๒    ปฏิบัติการโครงสรางรางกายมนุษย  ๓ (๐-๙-๓) 

SCID 212     Laboratory in Structure the  Human Body   

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาชั้นป ๑ 

 ปฏิบัติการโครงสรางทางจุลกายวิภาคและหนาท่ีของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเก่ียวพัน และเนื้อเยื่อ

กลามเนื้อ  การผารางกาย และการดูหุนจําลอง เพ่ือศึกษาโครงสรางทางมหกายวิภาคของสวนตาง ๆ  ไดแก 

ศีรษะ คอ หลัง ลําตัว รยางคแขนและขา  หนาท่ีการทํางานและความสัมพันธของกระดูก ขอตอ กลามเนื้อ เอ็น 

เสนประสาท วิถีทางเดินของหลอดเลือด หลอดน้ําเหลือง และเสนประสาทท่ีเลี้ยงรางกาย 

 Laboratory study of microscopic structure and function of epithelial, connective and 

muscular tissues; cadaver dissection and anatomical model for macroscopic structure of head, 

neck, back, trunk, upper and lower extremities; functions and relationships of bones, joints, 

muscles and tendons and pathways of blood vessels, lymphatic supplies and innervation of 

human body 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๗ 

วทคร ๒๑๓    หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 213     Principles of Pharmacology  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาชั้นป ๑ 

 เภสัชจลนศาสตร  การคํานวณขนาดยา  รูปแบบการบริหารยา  การออกแบบขนาดยาตามรูปแบบการ

บริหารยา  เภสัชพลศาสตร  กลไกและเปาหมายของยา  ผลของยา  ความปลอดภัยและผลไมพึงประสงคของยา  

การพัฒนายา  เภสัชเศรษฐศาสตร  รูปแบบของยา  ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบการมองเห็น และระบบ

การไดยินและการทรงตัว  

 Pharmacokinetics, dosage calculation; mode of drug administration; dosage 

administration design; pharmacodynamics; mechanism and target of drugs; drug effects; safety 

and adverse drug effects; drug development; pharmacoeconomics; drug preparations; drugs in 

autonomic nervous system, visual system, auditory and vestibular systems 

 

วทคร ๒๑๔   ภูมิคุมกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบ้ืองตน ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 214    Basic Immunology and Mechanisms of Disease 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาชั้นป ๑ 

 หลักการพ้ืนฐานทางภูมิคุมกันวิทยา  สวนประกอบและหนาท่ีของระบบภูมิคุมกัน  กลไกการ

ตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอมรวมท้ังเซลลมะเร็ง  ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง  การเกิดพยาธิ

สภาพจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน  ภาวะภูมิไวเกิน  ภาวะออโตอิมมูน  การตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดวยหลักการทางภูมิคุมกันวิทยา  การบําบัดดวยภูมิคุมกัน  ความรูพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยา การบาดเจ็บ การตาย

และการปรับตัวของเซลล  การอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง  การซอมแซมการบาดเจ็บ  พยาธิกําเนิดและพยาธิ

วิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง  ยาตานมะเร็ง 

 Basic principles of immune responses; components and functions of immune system; 

mechanism of immune response to foreign substances including cancer cells; immunodeficiency; 

immunopathology; hypersensitivity; autoimmune diseases; immunodiagnosis; immunotherapy; basic 

pathology; cell injury, cell death and adaptation; acute and chronic inflammation; healing and repair; 

neoplasia and carcinogenesis; anti-neoplasia 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๘ 

วทคร ๒๑๕    จุลชีววิทยาทางการแพทย ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 215     Medical Microbiology  

วิชาบังคับกอน :  รายวิชาชั้นป ๑ 

 ชีววิทยาเบื้องตนของจุลชีพ  การแบงประเภทของจุลชีพ  หลักการทําใหปลอดเชื้อและการทําลายจุลชีพดวย

วิธีตาง ๆ  ปฏิสัมพันธระหวางจุลชีพและโฮสต  กลไกการกอโรคของจุลชีพ  พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพจากการติดเชื้อ

จากจุลชีพกอโรคท่ีสําคัญทางการแพทย  หลักการสงสิ่งสงตรวจและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากจุลชีพ  การ

ติดตอ ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันการติดเชื้อจากจุลชีพกอโรคท่ีสําคัญทางการแพทย  สมบัติ

และขอบเขตการออกฤทธิ์ของยาตานจุลชีพ  กลไกการดื้อยาและวิธีการทดสอบการดื้อยาของจุลชีพ  

 Basic biology of microbes; classification of microbes; principle of sterilization and disinfection; 

pathogen-host interaction; pathogenesis and pathology of infections by medically important microbes; 

principles of specimen collection and laboratory diagnosis of infectious diseases; transmission, 

epidemiology, diagnosis, treatment and prevention of infections from medically important microbes; 

properties and spectrum of activities of antimicrobial agents; mechanisms of resistance to antimicrobial 

agents and drug-resistance detection methods 

 

วทคร ๒๑๖    ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกลามเนื้อ ๔ (๔-๐-๘) 

SCID 216     Nervous System and Muscle Physiology  

วิชาบังคับกอน :  รายวิชาชั้นป ๑ 

 โครงสราง พัฒนาการ จุลกายวิภาคศาสตร หนาท่ี ความผิดปกติ การติดเชื้อ ภาพถายทางคอมพิวเตอร 

และความสําคัญทางคลินิกของระบบประสาท ไดแก เซลลประสาท จุดประสานประสาท เนื้อเยื่อประสาท        

จุดประสาทรวมกลามเนื้อ การสงผานจุดประสานประสาท การสงผานประสาทรวมกลามเนื้อ การงอกใหมของ

เสนประสาท ศักยเยื่อหุมเซลลและศักยการทํางาน ไมอีลินและการขนสงทางใยประสาทนําออก สมองสวนตางๆ  

โพรงสมอง น้ําไขสันหลัง เยื่อหุมสมอง เสนเลือดท่ีมาเลี้ยงสมอง กานสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาทรับ

ความรูสึกทางกาย การมองเห็น การไดยิน การทรงตัว การรับรส การรับกลิ่น เสนประสาทสมอง ระบบควบคุม

การเคลื่อนไหว เบซัลแกงเกลีย ซีรีเบลลัม  ความผิดปกติของระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและการรักษา ระบบ

กลามเนื้อ ยาคลายกลามเนื้อ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของระบบกลามเนื้อ ระบบประสาทอัตโนมัติ      

ทาลามัส ไฮโปทาลามัส ระบบประสาทลิมบิก  และซีรีบรัลคอรเท็กซ 

  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๖๙ 

 Structures, development, microanatomy, functions, abnormalities, infection, imaging and clinical 

correlations of the nervous system including neuron, synapse, neural tissue, neuromuscular junction, 

synaptic transmission, neuromuscular transmission, neuroregeneration,  membrane potential and action 

potential, myelin and axonal transport,  brain, ventricles, cerebrospinal fluid, meninges, cerebrovascular 

system, brainstem, spinal cord, somatosensory system, visual system, auditory system, vestibular system, 

gustatory system, olfactory system, cranial nerves, motor system, basal ganglia, cerebellum; motor disorders 

and treatment, muscular system, muscle relaxants, factors influencing on muscular system, autonomic 

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

 

วทคร ๒๑๗    ปฏิบัติการทางหองปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของกลามเนื้อ ๑ (๐-๒-๑) 

SCID 217     Laboratory in Nervous System and Muscle Physiology 

วิชาบังคับกอน :  รายวิชาชั้นป ๑ 

  ปฏิบัติการทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับโครงสรางและลักษณะทางจุลกายวิภาค หนาท่ี ความ

ผิดปกติ การติดเชื้อ ภาพถายทางคอมพิวเตอรและแมเหล็กไฟฟา และความสําคัญทางคลินิกของระบบประสาท  

ไดแก เซลลประสาท จุดประสานประสาท เนื้อเยื่อประสาท จุดประสาทรวมกลามเนื้อ การสงผานจุดประสาน

ประสาท การสงผานประสาทรวมกลามเนื้อ และไมอีลิน สมองสวนตาง ๆ  โพรงสมอง น้ําไขสันหลัง เยื่อหุม

สมอง เสนเลือดท่ีมาเลี้ยงสมอง กานสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาทรับสัมผัสท่ัวไป การมองเห็น การไดยิน 

การทรงตัว การรับรส การดมกลิ่น เสนประสาทสมอง ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว เบซัลแกงเกลีย ซีรีเบลลัม  

สมบัติของกลามเนื้อลาย ทาลามัส ฮัยโปทาลามัส ระบบประสาทลิมบิก  และ ซีรีบรัลคอรเท็กซ 

  Laboratory practice involving structures, microanatomy, functions, abnormalities, 

infection, imaging and clinical correlations of the nervous system including neuron, synapse, 

neural tissue, neuromuscular junction, synaptic transmission, neuromuscular transmission, 

myelin;  brain, ventricles, cerebrospinal fluid, meninges, cerebrovascular system, brainstem, 

spinal cord; somatosensory system, visual system, auditory system, vestibular system, 

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

properties of skeletal muscle, thalamus, hypothalamus, limbic system and cerebral cortex 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๐ 

วทคร ๒๒๑     ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 221      Cardiovascular System I 

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาชั้นป ๑ 

 โครงสราง จุลกายวิภาค พัฒนาการ หนาท่ีและกลไกการควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด  

โรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีพบบอยท่ีเกิดจากความผิดปกติทางโครงสราง  พยาธิกําเนิด พยาธิสรีระ และพยาธิสภาพ 

อาการและอาการแสดง  หลักการทํางานของหัวใจ  คลื่นไฟฟาหัวใจและการตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ  การวัดความดัน

เลือดแดงและการแปลผลเบื้องตน  ความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจ  ยาท่ีใชรักษาโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ  

 Structure, histology, development, function and regulation of cardiovascular system; common 

common cardiovascular diseases from structural abnormalities; pathogenesis, pathophysiology, pathology, 

signs and symptoms; cardiac electrophysiology; electrocardiogram; arterial blood pressure measurement 

and interpretation; common cardiac arrhythmia and heart block; anti-arrhythmic drugs 

 

วทคร ๒๒๒     ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 222      Cardiovascular System II  

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาชั้นป ๑ 

 พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของภาวะช็อก หัวใจลมเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจและ

หัวใจขาดเลือด โรคกลามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิตสูง การอักเสบและการติดเชื้อของหัวใจ  อาการและอาการ

แสดง  การตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผล  เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะระบบไหลเวียนโลหิต

ลมเหลว ยาลดความดันโลหิต ยาขยายหลอดเลือด การรักษาทางศัลยกรรม 

 Pathogenesis, pathophysiology, pathology of shocks, heart failure, coronary artery 

disease, cardiomyopathy, hypertension, cardiac inflammation and infections; signs and 

symptoms; laboratory investigation and interpretation; pharmacology of drugs use in heart 

failure, anti-hypertensive drugs, vasodilators, cardiac surgery 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๑ 

วทคร ๒๒๓     ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 223      Respiratory System  

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาชั้นป ๑ 

 องคประกอบ ลักษณะจุลกายวิภาค พัฒนาการ และสรีรวิทยาของระบบหายใจ  พยาธิกําเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ  การติดเชื้อและเชื้อกอโรค  อาการและอาการแสดงของโรคในระบบหายใจ  หลักการ

ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการแปลผล  หลักการดูแลรักษาเบื้องตน  การใชยา  การปองกันโรคท่ีพบ

บอย 

 Component, microanatomy, development and physiology of respiratory system; 

pathogenesis, pathophysiology, pathology; infections and pathogens; signs and symptoms of 

respiratory diseases; principle of laboratory investigations and interpretation; basic care; 

pharmacology; prevention of common diseases 

 

วทคร ๒๒๔     ไตและระบบขับปสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 224      Renal and Urinary System  

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาชั้นป ๑ 

 พัฒนาการทางโครงสราง ลักษณะจุลกายวิภาค สรีรวิทยาของไตและระบบทางเดินปสสาวะ  พยาธิ

กําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ  อาการและอาการแสดงของภาวะผิดปกติของไตและระบบทางเดิน

ปสสาวะ  การตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผล  การวินิจฉัยและวิธีการดูแลรักษาเบื้องตนของโรค

ระบบทางเดินปสสาวะท่ีพบบอย  เภสัชวิทยาของยาท่ีใชบอย  ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการเกิดโรคระบบทางเดิน

ปสสาวะและการปองกัน 

 Development, microanatomy and physiology of kidney and urinary system; 

pathogenesis, pathophysiology and pathology; signs and symptoms of abnormal conditions of 

kidney and urinary system; laboratory investigation and interpretation; diagnosis and basic care 

of common urinary diseases; pharmacology of commonly used drugs; risk factors and 

preventive measures of urinary diseases 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๒ 

รมพธ ๒๐๑   ระบบโลหิตและน้ําเหลือง ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 201    Hematologic and Lymphoreticular Systems  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาชั้นป ๑ 

 กําเนิดและพัฒนาการของเซลลในระบบโลหิต  การสรางเม็ดเลือดและความผิดปกติของการสรางเม็ด

เลือด  สัณฐาน หนาท่ี และความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง  โรคธาลัสซีเมีย  เม็ดเลือดขาว  ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับมะเร็งเม็ดเลือดขาว  กายวิภาค หนาท่ีและภาวะผิดปกติของไขกระดูก ตอมน้ําเหลือง มามและไทมัส  

สรีรวิทยาและภาวะผิดปกติของเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด  โรคเลือดออกงาย  ภาวะเลือดแข็งตัวงาย  

การฝกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการแปลผล  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับยาและการรักษาภาวะ

ผิดปกติของระบบโลหิต 

 Embryonic development of cells in hematologic system; hematopoiesis and abnormal 

hematopoiesis; morphology, functions and abnormalities of red blood cells; thalassemia; white 

blood cells; basic knowledge of leukemia; anatomy, functions and abnormalities of bone 

marrow, lymph nodes, spleen and thymus gland; physiology and abnormalities of platelet and 

coagulation; bleeding disorders; thrombotic disorders; practicing laboratory investigations and 

interpretations; basic knowledge of drugs and treatment of hematologic disorders 

 
 วทคร   ๓๑๑    ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ําดี ๓ (๒-๒-๕) 

SCID    311    Gastrointestinal and Hepatobiliary System  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาชั้นป ๑ 

 โครงสรางและพัฒนาการของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ําดี  จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของ

อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร  เชื้อประจําถ่ินและเชื้อกอโรค  พยาธิกําเนิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ 

อาการแสดงของภาวะผิดปกติของโรคในระบบทางเดินอาหารท่ีพบบอย การฝกปฏิบัติตรวจทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

การแปลผลและการวินิจฉัยโรค  หลักการรักษาเบื้องตนและเภสัชวิทยาของยาท่ีสําคัญท่ีใชในระบบทางเดินอาหาร  

ปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ําดี  วิธีการปองกันและสรางเสริมสุขภาพ 

 Structure and development of organs in the gastrointestinal and hepatobiliary system; histology 

and physiology of the gastrointestinal organs; microbiota and pathogenic microbes; pathogenesis, 

pathophysiology, pathology, signs and symptoms of common gastrointestinal diseases; practicing laboratory 

testing, interpretation and diagnosis; basic principles of treatment and pharmacology of principal therapeutic 

drugs in gastrointestinal system; risk factors influence development of gastrointestinal and hepatobiliary 

diseases; prevention and health promotion 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๓ 

วทคร  ๓๑๒    ประสาทวิทยาศาสตรการแพทย  ๓ (๓-๐-๖) 

SCID  312     Medical Neuroscience : Behavioral Science and Special Senses  

วิชาบังคับกอน :  รายวิชาชั้นป ๑ 

 พัฒนาการและความผิดปกติของพัฒนาการของระบบประสาท  โครงสรางและบทบาทของระบบประสาทท่ี

เก่ียวกับการใชยา  พัฒนาการของมนุษยในแตละชวงชีวิต  พลวัตทางจิตและปจจัยดานพฤติกรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรม

ผูปวย  พยาธิสภาพของระบบประสาท    การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในวัยชรา  ยาท่ีใชรักษาภาวะสมองเสื่อม  

ความเจ็บปวดและยาระงับปวด  ยาสลบ  โรคลมชักและยาท่ีใชรักษา  โรคทางจิตเวชและยาท่ีใชรักษา ไดแก โรคจิต โรค

ทางอารมณ โรควิตกกังวล และโรคทางการนอน  สารเสพติดและการรักษา 

Development and congenital anomaly of the nervous system, structure & function 

relating to CNS pharmacology, human development throughout the life cycle, psychodynamic 

and behavioral factors influencing patient behaviors, neuropathology, neurobiology of aging, 

drugs for dementia, pain and treatment, general anesthetics, epilepsy and antiepileptic drugs, 

psychiatric disorders and drug used in psychiatric disorders including psychosis, mood disorders, 

anxiety disorders, sleep disorders, substance use disorder and treatment 

 

วทคร  ๓๑๓    ระบบตอมไรทอ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID  313     Endocrine System  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาชั้นป ๑ 

 กายวิภาค จุลกายวิภาค และพัฒนาการของอวัยวะท่ีสําคัญในระบบตอมไรทอ การควบคุมและการ

ทํางานของตอมไรทอ กระบวนการสราง หลั่ง การทํางานและเมแทบอลิซึมของฮอรโมน ความสัมพันธของตัว

แปรท่ีมีผลตอการทํางานของอวัยวะในระบบตอมไรทอ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการวิทยา

ของภาวะผิดปกติ หลักการทดสอบทางหอง ปฏิบัติการ และการแปลผลเพ่ือวินิจฉัยโรค หลักการรักษาและการ

ใชยาในโรคท่ีพบบอยและไมซับซอน 

 Anatomy, histology and development of endocrine glands, regulatory mechanisms of 

hormone production, secretion, action and metabolism, factors influencing endocrine glands, 

pathogenesis, pathophysiology, pathology and symptomatology of endocrine glands, principle 

of laboratory investigation and interpretation for diagnosis, principle of pharmacotherapeutics 

of common endocrine diseases. 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๔ 

วทคร  ๓๑๔    ระบบสืบพันธุ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID  314     Reproductive System 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาชั้นป ๑ 

 โครงสรางของระบบสืบพันธุในเพศชายและเพศหญิง  กําเนิดอวัยวะ พัฒนาการทางโครงสราง ลักษณะ

จุลกายวิภาค หลักการทํางานและการควบคุมการทํางานของอวัยวะตั้งแตเกิด สูการเปนวัยรุน ผูใหญและวัยชรา 

ความผิดปกติตอพัฒนาการ การสรางอสุจิ การมีประจําเดือน การตั้งครรภ การคลอด การใหนมบุตรและ      

การคุมกําเนิด  อาการและอาการแสดงของผูปวย การเกิดพยาธิสภาพ พยาธิสภาพ พยาธิสรีระ การติดเชื้อและ

เชื้อกอโรค การทดสอบและแปลผลทางหองปฏิบัติการ และเภสัชวิทยาของยาท่ีใชรักษาโรคและความผิดปกติ 

การปองกันโรคติดเชื้อ เนื้องอก และมะเร็งท่ีพบบอยในระบบสืบพันธุ  การฝกปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา

และพยาธิวิทยาท่ีเก่ียวของในระบบสืบพันธุ 

 Structure of the reproductive systems in both male and female; organ formation, development, 

anatomical and histological structure, organ function and regulation from birth to puberty, adult and 

senescence; abnormalities in development, spermatogenesis, menstrual cycle, pregnancy, labor, lactation, 

contraception; signs and symptoms, pathogenesis, pathophysiology, infections and microorganism, 

laboratory testing and interpretation, pharmacology of drugs for treatment of diseases and abnormalities, 

prevention of infectious diseases, common tumors in the reproduction system; practicing laboratory related 

to microbiology and pathology of reproductive system 

 

วทคร  ๓๑๕   ระบบกลามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) 

SCID  315   Musculoskeletal and Integumentary Systems  

วิชาบังคับกอน : วทคร ๒๑๑, วทคร ๒๑๒, วทคร ๒๑๓, วทคร ๒๑๔, วทคร ๒๑๕ 

 ความรูพ้ืนฐานดานกายวิภาค กําเนิดและพัฒนาการ สรีรวิทยา จุลกายวิภาค ของระบบกลามเนื้อ 

กระดูก ขอ และระบบผิวหนัง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีระ และพยาธิวิทยาของโรคในระบบและรูมาติสซ่ัม การติด
เชื้อและเชื้อกอโรคท่ีพบบอย อาการและอาการแสดง การตรวจทางหองปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัย 
แนวทางการรักษา การใชยา และการปองกันภาวะแทรกซอนของโรค 

 Basic knowledge of anatomy, embryology, physiology, histology of musculoskeletal and 
integument systems, pathogenesis, pathophysiology, pathology of the systems and 
rheumatism, infections and common pathogens, signs and symptoms, laboratory investigations 

and interpretation, diagnosis, treatment, pharmacology of musculoskeletal and skin systems, 
prevention of disease complications 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๕ 

วทคร  ๓๑๖   พันธุศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) 

SCID  316     Medical Genetics  

วิชาบังคับกอน : วทคร ๑๒๑, วทคร ๑๒๒ 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับยีน โครโมโซม การแสดงออกและถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โครงสราง

ลักษณะ  การเรียงตัวและการแสดงออกของยีนบนโครโมโซม สวนประกอบของจีโนมของมนุษย                  

ความหลากหลายความผันแปรและการคัดเลือกพันธุกรรมโดยธรรมชาติ ชนิดของการเลือกและปจจัยทาง

วิวัฒนาการของมนุษย การกลายของสารพันธุกรรม โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมยีนเดียวและปจจัย

หลายประการ พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษา การเกิดมะเร็งใน

ระดับโมเลกุล เทคนิคทางหองปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคพันธุกรรม เทคนิคอณูพันธุศาสตรในทางนิติเวช    

การใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรและประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

  Fundamental concepts of genes, chromosomes, gene expression and their inheritance, 

features of human genome, organization, composition, expression and regulation of genes on 
chromosomes, genetic variation, polymorphism and natural selection, types of selection and factors 
affecting human evolution including genetic mutations, genetic diseases of both single gene and 

multi-factorial disorders, pathogenesis, pathophysiology, pathology, signs and symptoms, 
treatment, carcinogenesis at the molecular level, laboratory techniques in diagnosis of genetic 
diseases, molecular techniques in forensic medicine, genetic counseling and related ethical issues 
 

รมคร  ๓๐๔    ภูมิคุมกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก ๓ (๓-๐-๖) 
RAID  304     Clinical Immunology and Microbiology  

วิชาบังคับกอน : วทคร ๒๑๔, วทคร ๒๑๕ 
 โรคติดเชื้อและเชื้อกอโรคท่ีพบบอย การติดเชื้อแบบแพรกระจายจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต ภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือด SIRS และ DIC ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง โรคติดเชื้อฉวยโอกาส การติดเชื้อเอชไอวีและโรค

เอดส โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม โรคจากการกอ
การรายทางชีวภาพ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ การเก็บสิ่งสงตรวจและการตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอบขาย
การออกฤทธิ์ สมบัติทางเภสัชพลศาสตร และเภสัชจลนศาสตรของยาตานจุลชีพ หลักการเลือกใชยาตานจุลชีพ

ในการรักษาโรคติดเชื้อ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย การทดสอบการดื้อยาของจุลชีพ การปลูกถาย
อวัยวะและไขกระดูก ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะออโตอิมมูน การประยุกตใชหลักการทางวิทยาภูมิคุมกัน            
การใหวัคซีน  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๖ 

 Infectious diseases and common pathogens, systemic bacterial infection, systemic viral 

infection, systemic parasitic infection, sepsis, systemic inflammatory response syndrome (SIRS), 

disseminated intravascular coagulation (DIC), immunodeficiency, opportunistic infections, HIV 

infection and AIDS, healthcare-associated infection and infection control, emerging infectious 

diseases, bioterrorism, epidemiology of infectious diseases, specimen collection and laboratory 

diagnosis of infectious diseases, spectrum, pharmacokinetics and pharmacodynamics of 

antimicrobial agents, clinical consideration of antimicrobial agent use regarding to patient 

safety, principles of antimicrobial agent selection, antibacterial and antiviral resistance, solid 

organ and hematopoietic stem cell transplantations, hypersensitivity, autoimmune diseases, 

clinical application of immunology, vaccination 

 

รมคร ๓๐๕   โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 305    Clinical Nutrition and Clinical Toxicology  

วิชาบังคับกอน : วทคร ๒๑๓ 

เมแทบอลึซึมและหนาท่ีของสารอาหาร กลไกการควบคุมความอยากอาหารและฮอรโมนท่ีเก่ียวของ 

การประเมินภาวะโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอวน ภาวะขาดและเกินของ

วิตามินและแรธาตุ สัดสวนอาหารแลกเปลี่ยน อาหารทางเลือกและอาหารเสริม พิษวิทยาคลินิกเบื้องตน      

พิษจากสารเคมี สัตว และพืช การบาดเจ็บจากปจจัยทางกายภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ เภสัชวิทยาใน

ผูปวยเฉพาะกลุม ภาวะอันไมพึงประสงคจากการใชยา ปฏิสัมพันธระหวางยาท่ีสําคัญ และปฏิสัมพันธระหวาง

อาหารกับยา สมุนไพรทางการแพทย   

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, principle of clinical 

toxicology, chemical poisoning, animal venom/toxin, plant poison, physical injury, occupational 

diseases, drug use in particular populations, adverse drug reactions, common drug interactions, 

food-drug interactions, herbal medicine 

 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๗๗ 

รมพธ  ๓๐๕  เวชศาสตรการบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย ๑ (๑-๐-๒) 

    ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย    

RAPA  305  Transfusion Medicine and Laboratory Medicine  

วิชาบังคับกอน : รมพธ ๒๐๑ 

  การใชงานทางคลินิกของการตรวจทางหองปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา หมูโลหิต การบริจาคเลือด การ

เตรียมและการรักษาดวยสวนประกอบของเลือด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย การทดสอบทาง

หองปฏิบัติการกอนใหเลือด ภาวะแทรกซอนจากการใหเลือดและสวนประกอบของเลือด การทดสอบทาง

หองปฏิบัติการกอนการปลูกถายเนื้อเยื่อ หลักการตรวจทางหองปฏิบัติการทางการแพทย วิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ

จากผูปวยและการเก็บรักษาเพ่ือสงตรวจ การตรวจทางหองปฏิบัติการชนิดขางเตียงผูปวย ปจจัยรบกวนผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีพบบอยและขอควรระวังในการแปลผล 

   Clinical implication of laboratory hematology, human blood group, blood donation, 

blood component preparation and therapy regarding patient safety, pre-transfusion testing, 

transfusion reaction, pre-transplantation testing; principle of laboratory medicine, specimen 

collection and transportation, point-of-care testing, specimen transportation, common test 

interferences and pitfalls in laboratory results interpretation 

 

รมวช  ๓๐๓  เวชศาสตรชุมชน ๑        ๕ (๓-๕-๘) 

RACM  303  Community medicine I  

วิชาบังคับกอน :          -  

แนวคิดสุขภาพ สุขภาพกับปจจัยท่ีเก่ียวของ สุขภาพแบบองครวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบ

บริการสุขภาพท่ีพึงประสงค การสรางเสริมสุขภาพ  บทบาทแพทยท่ีมีตอผูปวยและสังคม แนวคิดระบาดวิทยา 

การศึกษาทางระบาดวิทยาการวัดทางระบาดวิทยา  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ศักยภาพของชุมชนใน

การพ่ึงตนเองกับสุขภาพ ทักษะการเขาชุมชนทักษะการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ  การทํางานเปนทีม 

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, measurement of 

epidemiology; descriptive analysis of data, community potential for self–reliance in health, 

community skills, communication and interpersonal skills, teamwork  
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 ๗๘ 

๒. กลุมวิชาชีพทางคลินิก  

                 

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

RAID 202     Clinical Foundations of Medicine I  

วิชาบังคับกอน :  - 

อาการวิทยาพ้ืนฐาน การเชื่อมโยงทางคลินิก และการตรวจรางกายพ้ืนฐานทางระบบประสาท ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกลามเนื้อและกระดูก  สังเกตการปฏิบัติงานทางคลินิกในสถานการณ

จริง  บทนําการปฏิบัติตนตอผูปวย  พ้ืนฐานการสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว  บทนําจริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพทย และการแพทยท่ีเนนจิตวิญญาณความเปนมนุษย  การเรียนรู การใชชีวิต และการกําหนด

เปาหมายทางวิชาชีพ 

Basic symptomatology, clinical correlation and basic physical examination in neurology, 

cardiovascular, respiratory, musculoskeletal system; observation of clinical practice in a real 

situation; introduction to patient encounter; basic communication with the patients and the 

families; introduction to medical professionalism and humanized medicine; learning, life and 

career goals  

 

รมคร ๓๐๖    พ้ืนฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

RAID 306    Clinical Foundations of Medicine II  

วิชาบังคับกอน :  รายวชิาของชั้นปท่ี ๒     

อาการวิทยาพ้ืนฐานทางระบบทางเดินอาหาร และระบบตอมไรทอ ฝกปฏิบัติการสื่อสารกับผูปวยและ

ครอบครัว  บทนําเรื่องวิทยาการระบบสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย  บทนําเวชศาสตรฟนฟูและ

การแพทยทางเลือกท่ีนําไปใชเสริมหรือใชรวมกัน  จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย และการแพทยท่ีเนนจิต

วิญญาณความเปนมนุษย  การเรียนรู การใชชีวิต และการกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพ 

Basic symptomatology in gastrointestinal and endocrine systems; practicing  

communication with the patient and the families; introduction to health systems science and 

patient safety; introduction to rehabilitation and complementary medicine; medical 

professionalism and humanized medicine; learning, life and career goals 
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 ๗๙ 

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

RAID 409     Clinical Foundations of Medicine III  

วิชาบังคับกอน :   รายวิชาของชั้นปท่ี ๓        

 วิทยาการระบบสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวย  ทักษะการสื่อสารในสถานการณท่ียาก  

จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย และการแพทยท่ีเนนจิตวิญญาณความเปนมนุษยในสถานการณท่ีหลากหลาย  

ทบทวนทักษะทางคลินิกกับอาจารยแพทยทางคลินิก  การเรียนรู การใชชีวิต และการกําหนดเปาหมายทาง

วิชาชีพ 

 Health systems science and patient safety; communication skills in difficult situations; 

medical professionalism and humanized medicine in various situations; reviewing of clinical 

skills with clinical teachers; learning, living and career goals 

 

รมคร  ๔๑๐   เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID  410    Longitudinal Ambulartory Experience I 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  ทักษะการจัดการกับปญหาสุขภาพท่ีหลากหลายและพบบอย  ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหปญหาสุขภาพแบบองครวมและดูแลอยางตอเนื่องในเวชปฏิบัติปฐมภูมิท่ีแผนกตรวจผูปวยนอกโรค

ท่ัวไปของโรงพยาบาล  ทักษะการสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยและญาติ  ทักษะการให

ความรูและใหคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ  ทักษะการวิเคราะหเชื่อมโยงปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอสุขภาพท้ัง

ปจจัยอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดลอม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ทักษะการสะทอนการเรียนรูของตนเอง  

ทักษะการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก 

 Approaching skills for various common health problems; clinical skills to collect data; 

analysis of holistic health problems and a continuous primary care at the out-patient 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, economics and society; reflective 

learning skills; out-patient medical record skills 
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 ๘๐ 

รมคร  ๔๑๑   บทนําเวชศาสตรคลินิก ๔ (๓-๒-๗) 

RAID  411    Introduction to Clinical Clerkship  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 พยาธิสรีรวิทยาของอาการ อาการแสดงท่ีพบบอยและสําคัญตามระบบตาง ๆ  ทักษะการซักประวัติ

ตรวจรางกาย  การสื่อสารกับผูปวยและญาติ การวินิจฉัยแยกกลุมโรค การตรวจเพ่ิมเติมทางหองปฏิบัติการ และ

การถายภาพรังสี  หลักการแกปญหาทางคลินิก  การแปลผลการตรวจรางกายและการตรวจอ่ืน ๆ  การวิเคราะห

ความนาเชื่อถือของขอมูล  การบันทึกเวชระเบียนผูปวย 

 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; an interpretation of physical examination and other 

tests; critical appraisal of data; medical record 

 

รมคร  ๔๑๒   เวชศาสตรผูใหญ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  412    Adult Medicine I  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

โรค กลุมอาการ ภาวะผิดปกติ การตรวจพิเศษ และหัตถการพ้ืนฐาน ดานหัวใจและหลอดเลือด เมตา

บอลิก และโลหิตวิทยา  การวางแผนดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหาท่ีพบบอยทางหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก 

และโลหิตวิทยา  ฝกทําเวชปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับภาวะทางหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก และโลหิตวิทยา 

กับผูปวยจริง  ฝกทักษะการปฏิบัติและการแปลผลทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับภาวะทางหัวใจและหลอด

เลือด เมตาบอลิกและตอมไรทอ และโลหิตวิทยา ตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย 

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 

patient; basic skill laboratory practice and interpretation, as outlined in the Medical 

Competency Assessment Criteria for National License and the medical professional ethics 
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 ๘๑ 

รมคร  ๔๑๓   เวชศาสตรผูใหญ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  413    Adult Medicine II  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

โรคในระบบทางเดินอาหาร  โรคในระบบทางเดินปสสาวะ  การติดเชื้อและการอักเสบ  การซัก

ประวัติ  การตรวจรางกาย  การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  การสงตรวจทางรังสีวิทยา  การทําหัตถการใน

ระบบทางเดินอาหาร  การทําหัตถการในระบบทางเดินปสสาวะ  

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 

 

รมคร  ๔๑๔   กุมารเวชศาสตรพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  414    Basic Pedistrics  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓ 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดถึงวัยรุน  การสรางเสริมสุขภาพเด็ก  การปองกัน

การเจ็บปวย  การวินิจฉัยปญหาสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทาง

หองปฏิบัติการเบื้องตน การทําหัตถการพ้ืนฐาน และรักษาโรคท่ีพบบอยในทารกถึงวัยรุน รวมถึงภาวะทาง

ศัลยกรรม  การบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก  ทักษะการติดตอสื่อสาร  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางการแพทย   

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 certain common 

pediatric health problems including surgical condition both physically and mentally; problem-

oriented medical records; communication skills; medical professionalism 
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 ๘๒ 

รมคร  ๔๑๕   การดูแลสุขภาพสตรีพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  415    Basic Care in Women’s Health  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 แนวคิด หลักการประเมินสุขภาพอนามัยสตรี  ทักษะการวินิจฉัยโรค  ภาวะ กลุมอาการทางนรีเวชและ

เตานมท่ีพบบอยเปนอันตรายรีบดวนและมีความสําคัญในประเทศไทย  ปจจัยกลไกการเกิดปญหาและแนว

ทางแกไข  พยากรณโรค  แนวทางการดูแลรักษา  ปจจัยท่ีทําใหการดูแลรักษาไมสําเร็จ การวางแผนครอบครัว 

การกําหนดประชากรเปาหมาย  วิธีการคุมกําเนิดชนิดตาง ๆ  แผนงานข้ันตอนในการดําเนินงานโครงการ

วางแผนครอบครัว และปญหาท่ีเกิด 

 Concept, principle of women’s health evaluation; skills diagnostic 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 failure;  family planning; targeting population; contraceptive methods 
 

รมคร  ๔๑๖  การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  416    Mother and Baby Care  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

การสงเสริม และการบริบาลสุขภาพอนามัยอยางเปนองครวมของสตรีและปญหาระหวางตั้งครรภ 

คลอด หลังคลอด  ทักษะการวินิจฉัยการตั้งครรภ คลอด หลังคลอด  ภาวะปกติและภาวะผิดปกติท่ีพบบอย  

ทักษะการทําคลอดปกติ  หัตถการท่ีไมซับซอน  การเจริญเติบโตพัฒนาการของทารกแรกเกิด  การสรางเสริม

สุขภาพ  การปองกันการเจ็บปวย  กฎหมายทางการแพทยท่ีเก่ียวของ  การวินิจฉัยปญหาสุขภาพท้ังรางกาย

และจิตใจ การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน การทําหัตถการพ้ืนฐาน และการ

รักษาโรคเบื้องตนท่ีพบบอย  การบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก  ทักษะการติดตอสื่อสาร  เจตคติ 

และจริยธรรมทางการแพทย   

Health and problems of women during the antenatal, intrapartum, post-partum period; 

the holistic health care approach; skills in diagnosis of pregnancy; labor, post-partum 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 
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 ๘๓ 

รมคร  ๔๑๗  การดูแลเด็กและวัยรุน ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  417    Child and Adolescent Care  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดถึงวัยรุน  การสรางเสริมสุขภาพเด็ก  การปองกัน

การเจ็บปวย  การวินิจฉัยปญหาสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจ การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทาง

หองปฏิบัติการเบื้องตน การทําหัตถการพ้ืนฐาน และรักษาโรคท่ีพบบอยเพ่ิมเติม รวมถึงภาวะเรงดวนในทารก

ถึงวัยรุน  การฟนฟูสมรรถภาพ  การบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก  ทักษะการติดตอสื่อสาร  

จริยธรรมในวิชาชีพแพทย   

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 

 

รมคร  ๔๑๘  การดูแลผูใหญโรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  418    Care in Neurological Patients   

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 อาการท่ีพบบอยทางระบบประสาท โรคท่ีพบบอยทางระบบประสาท  การซักประวัติ ตรวจรางกาย 

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจทางรังสีวิทยา การทําหัตถการในระบบประสาท  การใหการดูแล

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; management and care of common neurological 

problems 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๘๔ 

รมคร  ๔๑๙  การผาตัดและการดูแลผูปวยท่ีไดรับการผาตัด ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  419    Surgery and Perioperative care    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 การแนะนําศัลยกรรม หองผาตัด การดูแลกอนและหลังการผาตัด  การดูแลแผลผาตัด  เทคนิคการ

ผาตัดพ้ืนฐาน  การตัดชิ้นเนื้อสงตรวจ  สรีรวิทยาประยุกตในศัลยศาสตร  การขอความยินยอมและการบริหาร

ความเสี่ยง  ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา  ศัลยศาสตรปลูกถายอวัยวะ  แนะนําการใหยาระงับความรูสึก  การดูแล

กอนใหยาระงับความรูสึก  การเฝาระวัง  การใสทอคาหลอดลม  เทคนิคการใหยาระงับความรูสึก  หัตถการ

พ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยา  การใหสารน้าํ  การใหเลือด  ภาวะแทรกซอนของการใหยาระงับความรูสึก  การดูแล

หลังใหยาระงับความรูสึก  การบําบัดความปวดหลังผาตัด 

 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 transplantation; 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 
 

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

RAID  420    Care in Patients with Eye and ENT Problems    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 โรค กลุมอาการ ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน การตรวจพิเศษ และหัตถการพ้ืนฐานดานจักษุ  โสต 

ศอ นาสิกวิทยา  การวางแผนดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหาท่ีพบบอยทางจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยา  ฝกทําหัตถการ

พ้ืนฐานดานจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยาในหุนจําลอง  ฝกทําเวชปฏิบัติเบื้องตนดานจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา กับ

ผูปวยจริง ตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 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 National License and 

the medical professional ethics 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๘๕ 

รมคร  ๔๒๑  การดูแลผูสูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) 

RAID  421    Elderly Care    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา สติปญญาและจิตใจในผูสูงอายุ  โรค กลุมอาการและปญหาสุขภาพท่ี

พบบอยในผูสูงอายุ  การซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัย รวมถึงการวางแผนการดูแลรักษาเบื้องตนสําหรับ

ปญหาสุขภาพผูสูงอายุท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติ  การตรวจคัดกรองสุขภาพ การปองกันโรค และการสงเสริม

สุขภาพในผูสูงอายุ  ทักษะการสื่อสารท่ีดีสําหรับผูปวยสูงอายุและครอบครัว  ทักษะในการบันทึกเวชระเบียนได

อยางถูกตองเหมาะสม 

 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   
 

รมคร  ๔๒๒   ปฏบัิติการวิจัย ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  422    Research Practice I 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 การพบอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย การรางขอเสนอโครงการวิจัย การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัย 

การทําวิจัย  การแกไขปญหาขณะทําการวิจัยโดยใชตรรกะทางวิทยาศาสตร 

 Meeting with research advisors; proposal writing; research proposal presentations; 

research practices; scientific-based problem solving 
 

รมคร  ๕๑๖  พ้ืนฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) 

RAID  516    Clinical Foundations of Medicine IV    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 ความลับของผูปวยในการทางแพทย  การใชสื่อดิจิทัลอยางมืออาชีพ  การปฏิบัติงานรวมกันแบบสหสาขาใน

ระบบบริการสุขภาพ  ทักษะการสื่อสารทางการแพทยในกรณีท่ีซับซอนมากข้ึน  การปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และเวชจริยศาสตรในสถานการณท่ีพบบอย  ทบทวนทักษะทางคลินิกกับอาจารยทางคลินิก  ปรึกษาและวางแผนการ

เรียน การใชชีวิต และเปาหมายทางวิชาชีพกับอาจารยท่ีปรึกษา 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๘๖ 

 Privacy in health care; professionalism in digital communication; interprofessional 

collaboration in health service; clinical teaching as a senior medical student; advanced 

communication skills in medicine; medical professionalism and ethics in common situation; 

practicing clinical skills and receiving feedback 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    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 การตั้งคําถามทางคลินิก  การคนหาขอมูลเชิงประจักษ  สถิติประยุกต  การวิจารณการศึกษาดานการ

วินิจฉัย การรักษา  ปจจัยเสี่ยง  พยากรณโรค  การศึกษาทบทวนอยางเปนระบบ  แนวทางเวชปฏิบัติ  สิทธิผูปวย 

 Formulating clinical questions; searching evidence; applied biostatistics; critical 

appraisal of diagnosis study; therapeutic study; risk/harm study; prognosis study; systematic 

review; clinical practice guidelines; patient autonomy 
 

รมคร  ๕๑๘   เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

RAID  518    Longitudinal Ambulatory Experience II    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 ทักษะการจัดการกับปญหาสุขภาพท่ีหลากหลายและพบบอย  ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหปญหาสุขภาพแบบองครวมและดูแลอยางตอเนื่องในเวชปฏิบัติปฐมภูมิท่ีแผนกตรวจผูปวยนอกโรค

ท่ัวไปของโรงพยาบาลและการเยี่ยมบาน  ทักษะการสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยและ

ญาติ  ทักษะการใหความรูและใหคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ  ทักษะการวิเคราะหเชื่อมโยงปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผล

ตอสุขภาพท้ังปจจัยอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดลอม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ทักษะการสะทอนการ

เรียนรูของตนเอง  ทักษะการบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก 

 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 out-

patient 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, 

economics and society; reflective learning skills; out-patient medical record skills 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๘๗ 

รมคร  ๕๑๙  การดแูลผูปวยวิกฤตเด็กและผูใหญ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  519    Critical Care in Children and Adults  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 แนวคิดระบบบริการผูปวยวิกฤต  หลักการรักษาเบื้องตน การชวยฟนชีวิต ในโรคหรือภาวะเจ็บปวย

วิกฤตท่ีพบบอยในเด็กและผูใหญ  การติดตอสื่อสารกับผูปวยและญาติในภาวะวิกฤต  การสงตอหรือเคลื่อนยาย

ผูปวยวิกฤต  ฝกทําหัตถการพ้ืนฐานท่ีพบบอยในโรค/ภาวะเจ็บปวยวิกฤตในหุนจําลองและในผูปวยภายใตการ

ควบคุมใกลชิด  ฝกทําเวชปฏิบัติพ้ืนฐานในโรคหรือภาวะเจ็บปวยวิกฤตตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย 

 Critical care service concept; initial management, life-saving procedures in common 

critical diseases or illnesses among children and adult; communication skills with the patients 

and relatives in critical situations; transferring critical patients; basic procedure required in critical 

situations by practicing in manikins or in the patients under close supervision; clinical practice 

with real patient as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License 

and the medical professional ethics 

 

รมคร  ๕๒๐  การดูแลผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉิน ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  520   Emergency Care    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 แนวคิด ระบบบริการเวชศาสตรฉุกเฉิน  ซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา

เบื้องตน การชวยฟนชีวิตในโรคหรือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินท่ีพบบอยในเด็ก  ผูใหญ  การติดตอสื่อสารกับผูปวย

และญาติในภาวะวิกฤต  การสงตอผูปวย  ฝกทําหัตถการพ้ืนฐานท่ีพบบอยในโรคหรือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินใน

หุนจําลอง  ฝกทําเวชปฏิบัติพ้ืนฐานในโรคหรือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและจริยธรรมทางการแพทย 

 Emergency medical service concept; history taking, physical examination, differential 

diagnosis, initial management, life-saving procedures in common emergency diseases or illnesses 

among children and adults; basic emergency skill practice in manikins; clinical practice with real 

patients, as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License and 

the medical professional ethics 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๘๘ 

รมคร  ๕๒๑  การดูแลผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  521   Care in Traumatic Patients    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

ทักษะทางคลินิกเก่ียวกับ การวินิจฉัยและกลไกการเกิด โรคหรือกลุมอาการท่ีพบบอยในภาวะฉุกเฉิน

ทางศัลยศาสตรและออรโธปดิกสท่ีเก่ียวเนื่องกับอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บหลายระบบ  หลักการวินิจฉัย  การ

สงตรวจและการแปลผลภาพรังสี  การดูแลรักษาการชวยฟนชีวิตในผูปวยอุบัติเหตุ  การดูแลรักษาเบื้องตน   

ทราบขอบงชี้ในการรักษาดวยการผาตัด  การติดตอสื่อสารกับผูปวยและญาติในภาวะวิกฤต  การสงตอผูปวย   

หัตถการพ้ืนฐานทางศัลยศาสตรอุบัติเหตุ และออรโธปดิกส ขอหาม และขอควรระวัง 

Clinical skills for diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common injury in 

trauma surgery and orthopedics including conditions in poly-traumatized patients; principles of 

diagnosis; an investigation and interpretation 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; referral system management; basic 

skills caution and contraindications 
 

รมคร  ๕๒๒  การดูแลผูปวยท่ีมีปญหากระดูกและกลามเนื้อ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  522   Care in Musculoskeletal Problems    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

ทักษะทางคลินิกเก่ียวกับ อาการวิทยา การวินิจฉัยและรูกลไกการเกิด โรคหรือกลุมอาการหรือภาวะท่ี

พบบอยทางกลามเนื้อกระดูกและขอ  ภาวะฉุกเฉินทางออรโธปดิกส  การบาดเจ็บจากกระดูกหักและขอเคลื่อน  

หลักการวินิจฉัย การแปลผลภาพรังสี  การแปลผลทางพยาธิวิทยา  ใหการดูแลรักษาแบบองครวม  การปองกัน

โรค  การรักษาโดยการใชยาการผาตัดและการฟนฟูสมรรถภาพ  ทราบขอบงชี้ในการรักษาดวยการผาตัด  การ

ใหคําปรึกษาแนะนําการดูแลตนเองท่ีบาน  สามารถทําหัตถการพ้ืนฐานทางออรโธปดิกส ขอหาม และขอควร

ระวัง  ความรับผิดชอบตนเอง ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

Clinical skills for diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common diseases or 

syndromes or conditions in the musculoskeletal system; condition in 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 treatment; knowing indications for surgery and 

rehabilitation programs; counseling on self-care at home; skills in orthopedics caution and 

contraindications; self-responsibility, integrity and ethics 
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 ๘๙ 

รมคร  ๕๒๓  การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุมเส่ียง ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  523   Advanced mother and Baby Care    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 การบริบาลสุขภาพและปญหาท่ีซับซอนของสตรีระหวางตั้งครรภ คลอด หลังคลอด  การรักษาเบื้องตน
และสงตอแกผูเชี่ยวชาญการตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนและตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง   การวินิจฉัย
ภาวะแทรกซอนในการตั้งครรภจนถึงหลังคลอด   ทักษะการทําหัตถการทางสูติศาสตร  นอกเหนือจากการทําคลอด

ปกติการเฝาระวังทารกแรกเกิดกลุมเสี่ยง  การวินิจฉัยโรคท่ีพบบอยภาวะวิกฤตหรือภาวะทางศัลยกรรมของทารก
แรกเกิด  การตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน  การตรวจวินิจฉัยทางรังสี  การทําหัตถการพ้ืนฐานท่ีจําเปน  การ
ดูแลรักษาเบื้องตนและสงตอใหแกผูเชี่ยวชาญ  การบันทึกรายงานผูปวย  ทักษะการติดตอสื่อสาร เจตคติและ

จริยธรรมทางการแพทย 
 Complicated problems of women during the antenatal, intrapartum, post-partum period; 
the holistic health care approach and the fundamental treatment in complicated diseases including 

referral; basic laboratory test; basic ultrasonography; clinical problem solving skills in the 
antepartum, labor, post-partum; 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 record; communication 
skills, attitudes and medical professional ethics 

 

รมคร  ๕๒๔  การดูแลผูปวยท่ีมีปญหาและภาวะทางจิตเวชท่ีพบไดบอย ๒ (๑-๒-๓) 

RAID  524   Care in Common Psychiatric Problems    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

ปญหาและภาวะทางจิตเวชศาสตร ท้ังท่ีเกิดจากโรคทางจิตเวชและเกิดจากปญหาหรือโรคทางรางกาย  

ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  ฝกทักษะการสัมภาษณประวัติ การตรวจสภาพจิต 
การวินิจฉัยแยกโรค ปญหาและภาวะทางจิตเวชท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติท่ัวไป  การรักษาพยาบาลปญหาฉุกเฉิน  
หลักการชวยเหลือผูปวยจิตเวชและครอบครัว   การใชยาจิตเวชสําหรับแพทยท่ัวไป  การใหคําปรึกษาจิตบําบัด

แบบประคับประคอง  การสรางเสริมสุขภาพจิต  การปองกันปญหาสุขภาพจิต 
Common psychiatric problems and conditions due to psychiatric disorders and organic 

mental disorders; skills in history taking, mental status examination, differential diagnosis; common  

psychiatric problems encountered in general practice;  emergency treatment; principle of care for 
psychiatric patients and familes;  psychiatric drug usage for general practitioners; psychiatric 
counseling; mental health promotion; the prevention of mental health problems   
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 ๙๐ 

รมคร  ๕๒๕  ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) 

RAID  525   Clinical Skills I    

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 ทักษะการซักประวัติ  ตรวจรางกาย คิดวิเคราะหแกปญหาอยางเปนระบบ ทําหัตถการทางคลินิกบาง

หัตถการท่ีสําคัญในผูปวยท่ีมีปญหาสุขภาพตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  ทักษะการ

วินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซอนจากหัตถการ  ทักษะการสื่อสาร การใหความรู และการใหคําปรึกษา  การขอ

ความยินยอมจากผูปวยและญาติ  

            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 National License; monitoring and care for procedural complications; 

health education and counseling skills; informed consent from the patients and relatives  

 

รมวช  ๕๐๑  เวชศาสตรชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 

RACM  501   Community Medicine I   

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

การประยุกตความรูทางเวชศาสตรชุมชน ระบบสุขภาพ ปจจัยกําหนดสุขภาพ วิทยาการระบาด  การ

สรางเสริมสุขภาพ  เศรษฐศาสตรคลินิกและเศรษฐศาสตรสาธารณสุข  การวิจัยระบบสุขภาพ  การจัดการระบบ

บริการสุขภาพ  บทบาทแพทยตอผูปวย ครอบครัว ชุมชน  การวิเคราะหสถานการณสุขภาพ  การรวบรวม

ขอมูลเพ่ือการประเมิน  การวินิจฉัยปญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  แนวทางการแกปญหาสุขภาพ

ในชุมชน  แนวทางการดูแลรักษาผูปวย ครอบครัว  แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกผูปวย ครอบครัว ชุมชน  

ปญหาแนวทางแกไขระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ 

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

epidemiology; health promotion; clinical economics and health economics; health  system 

research; health system management; the physician’s role to patient, family and community; an 

analysis of health problems; data gathering assessment; diagnosis of health problems for the level 

of individual, family and community; solution guidelines  for community health problems; clinical 

practice guidelines for patients, family; health promotion guidelines for patients, the families and 

community; problems of the health system and the health service system and solution guidelines 
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 ๙๑ 

รมนว  ๕๐๑  นิติเวชศาสตร   ๒ (๑-๒-๓) 

RAFO  501   Forensic Medicine   

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

ความหมาย ความสําคัญของนิติเวชศาสตร  การชันสูตรพลิกศพคดี  กฎหมายทางการแพทย  บทบาท

ของแพทยกับกระบวนการยุติธรรม  การเปนพยานศาล  วัตถุพยานทางการแพทย  การฝกทักษะการตรวจ

ผูปวยคดี  การบันทึกรายงาน 

Meaning and importance of forensic medicine; medico-legal autopsy; medical laws; the 

role of physician and the jurisprudential process; medical testimony; biological and trace      

(non – biological) evidence; practicing skills in examining criminal cases; medico – legal report 

writing 

 

รมวค  ๕๐๑  วิชาเลือกเฉพาะ  เวชศาสตรครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 

RAFM  501   Selective Family Medicine   

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหประเด็นสุขภาพองครวมแบบเวชศาสตรครอบครัว  

ทักษะวิชาชีพแพทยในการดูแลผูปวยและครอบครัวดวยหัวใจแหงความเปนมนุษยแบบองครวมและตอเนื่อง  

ทักษะการเยี่ยมบานทางคลินิกรวมกับทีมสหวิชาชีพ  ทักษะการสื่อสารกับผูปวยและครอบครัวในประเด็นตาง ๆ

ของสุขภาพครอบครัว  ทักษะการสรางเสริมสุขภาพตามบริบทเฉพาะรายบุคคลและครอบครัว  ทักษะการ

ประยุกตใชเวชศาสตรเชิงประจักษในการดูแลประเด็นสุขภาพท่ีหลากหลายในเวชศาสตรครอบครัว   ทักษะ

สะทอนการเรียนรูของตนเอง   

Clinical skills to collect data and analyze holistic health issues in the family practice; 

medical professional skills to provide humanistic and holistic care for the patients and the 

families continuingly; 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 
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 ๙๒ 

รมกม  ๕๐๔  วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RAPD  504   Selective Pediatrics   

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

โรคและกลุมอาการในเด็ก ภาวะผิดปกติ ภาวะซับซอน และภาวะฉุกเฉิน  การสงตรวจพิเศษ  

หัตถการพ้ืนฐาน  การวินิจฉัยปญหาสุขภาพท่ีพบบอยหรือภาวะฉุกเฉินในเด็ก  การวางแผนดูแลรักษาโรคท่ี

พบบอยรวมถึงภาวะฉุกเฉิน  ฝกทําเวชปฏิบัติกับผูปวยจริง  การบันทึกรายงานผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก  

ทักษะการติดตอสื่อสาร  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย   

Pediatric diseases and syndromes; abnormal, complicated and emergency 

conditions; special investigations; basic procedural skills;  clinical problem solving skills 

including the diagnosis and planning of managements in common pediatric health problems 

or emergency conditions; clinical practice with real pediatric patients; problem-oriented 

medical record; communication skills; medical professionalism 
 

รมศศ  ๕๐๖  วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RASU  506   Selective Surgery  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

โรคทางศัลยศาสตรในระบบทางเดินอาหาร  ตับและทางเดินน้ําดี  หลอดเลือด  กลไกการเกิดโรค      

การวินิจฉัย  การดําเนินโรคและการพยากรณโรค  หลักการรักษาโรคทางศัลยกรรม  ขอบงชี้การผาตัด  

ภาวะแทรกซอน  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา  การดูแลผูปวยกอนผาตัดและหลังผาตัดแบบองครวมท้ังดาน

กาย จิต สังคม การฟนฟูสภาพ  การขอความยินยอมรับการรักษา  การใหคําปรึกษา  การเลือกใชการตรวจ

พิเศษและการแปลผล  การดูแลผูปวยศัลยกรรมท่ีแผนกตรวจผูปวยนอก  การดูแลแผลชนิดตาง ๆ และทวาร

เทียม  การดูแลคนไขแผลเพลิงไหม 

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 ambulatory surgery; wound and ostomy care; 

burn patient care 
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 ๙๓ 

รมสต  ๕๐๖  วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 

RAOG  506   Selective Obstetrics and Gynecology  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

ปญหาสุขภาพอนามัยสตรีวัยเจริญพันธุ สตรีต้ังครรภ และสตรีวัยหมดระดู  ทักษะการวินิจฉัยและบริบาล
การต้ังครรภ การคลอด หลังคลอด โรคทางนรีเวช ในกลุมโรคท่ีมีความซับซอน  การใหคําปรึกษาและแนะนําแนว
ทางการปฎิบัติตัวท่ีเก่ียวกับโรคท่ีเปน  ทักษะหัตถการในดานสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  เทคโนโลยีกาวหนาในการ

ตรวจรักษาการตั้งครรภและโรคทางนรีเวชท่ีซับซอน 
Health issues of reproductive, pregnant and menopause women; skills for diagnosis and 

management of complicated gynecologic diseases and reproductive health, including counseling plan 

of management; procedural skills in obstetrics and gynecology; advanced technology in the diagnosis 
and management of complicated obstetrics and gynecologic diseases 

 

รมอย  ๕๐๕  วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร ๓ (๑-๔-๔) 

RAMD  505   Selective Medicine  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

การเรียนรูการดูแลผูปวยทางอายุรศาสตรท่ีนารูและทบทวนโรคหรือภาวะท่ีจําเปนตองรูในอายุรศาสตร  ชวย

เสริมความม่ันใจนักศึกษาในการดูแลผูปวยในภาวะซับซอนตลอดจนการเลือกใชยาและหัตถการท่ีจําเปนสําหรับ

แพทยเวชปฎิบัติท่ัวไป 

A comprehensive study of interesting medicine including an more emphasis on the most 

essential knowledge; encouraging students to have more confidence in secondary and tertiary care 

of patients under individual subspecialty supervision in the context of general practitioners 

 
รมอธ  ๕๐๓  วิชาเลือกเฉพาะ ออรโธปดิกส ๓ (๑-๔-๔) 

RAMD  503   Selective Orthopedics  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 ทักษะทางคลินิกเชิงลึกเก่ียวกับ การวินิจฉัยและรูกลไกการเกิด โรค/กลุมอาการภาวะท่ีพบบอยทางออร

โธปดิกส ภาวะฉุกเฉินทางออรโธปดิกส การบาดเจ็บจากกระดูกหักและขอเคลื่อน  หลักการวินิจฉัย การแปลผลรังสี 

การแปลผลทางพยาธิวิทยา ใหการดูแลรักษาแบบองครวม การปองกันโรค การรักษาโดยวิธีการผาตัดและการฟนฟู

สมรรถภาพ  ทราบขอบงชี้ในการรักษาดวยการผาตัด การใหคําปรึกษาแนะนําการดูแลตนเองท่ีบาน สามารถทํา

หัตถการพ้ืนฐานทางออรโธปดิกส ขอหาม และขอควรระวัง สื่อสารกับผูปวยและญาติ รวมท้ังผูรวมงานไดอยาง

เหมาะสม รับผิดชอบ ซ่ือสัตยและมีจริยธรรม  



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๙๔ 

 Advanced clinical skills for the diagnosis and  knowledge of pathogenesis of the common 
diseases or syndromes in orthopedics; conditions in 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 and the 
surgical treatment; knowing indications for surgery and rehabilitation programs; counseling on 
self-care at home; skills in orthopedics caution and contraindications; communication with 

patients and relatives as well as colleagues appropriately; responsibility, integrity and ethics 

 

รมกม  ๖๐๕  เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RAPD  605   Clinical Clerkship in Pediatrics  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

ทักษะในการทําเวชปฏิบัติท่ัวไปในเด็กแบบองครวม ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภาในโรงพยาบาลเขตตางจังหวัด 
Skills in general and holistic cares in pediatrics according to the Medical Competency 

Assessment Criteria for National License in the setting of provincial hospitals 
 

รมศศ  ๖๐๙  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RASU  609   Clinical Clerkship in Surgery  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

ทักษะในการทําเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย

สภาในโรงพยาบาลตางจังหวัด 
Clinical practice and skills in surgery according to the Medical Competency Assessment 

Criteria for National License in the setting of provincial hospitals 
 

รมสต  ๖๑๕  เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 

RAOG  615   Clinical Clerkship in Obstetics and Gynecology 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 แนวคิด ปญหาสุขภาพอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ สตรีตั้งครรภ และสตรีวัยหมดระดู  การวินิจฉัยและให

การรักษาในกลุมโรคท่ีพบบอยและในกรณีเรงดวน  การใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการปฏิบัติตัวท่ี

เก่ียวกับโรคท่ีเปน  ปจจัยท่ีทําใหการแกไขปญหาไมสําเร็จ  ทักษะการวินิจฉัยและบริบาลการตั้งครรภ การ

คลอด หลังคลอด  โรคทางนรีเวชท่ีพบบอย  ทักษะหัตถการท้ังในดานสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาเบื้องตน 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๙๕ 

 Health issues of reproductive, pregnant and menopause women; skills for the diagnosis 

and treatment of common and emergency gynecologic diseases and reproductive health, 

including the counseling plan of management; factors affecting the treatment failure; skills in 

the diagnosis and management of the pregnancy; labor, post-partum; common gynecologic 

diseases; basic procedural skills in obstetrics and gynecology 

 

รมอย  ๖๐๙  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

RAMD  609   Clinical Clerkship in Medicine  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 ทักษะทางคลินิกการทําเวชปฏิบัติในอายุรศาสตรตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ในการดูแลผูปวยในโรงพยาบาลสมทบในตางจังหวัด  การทํางานเปนทีมดูแลผูปวย ซ่ึงประกอบดวย 
แพทยประจําบาน อาจารยอายุรแพทย พยาบาล และบุคลาการทางสุขภาพ โดยจะไดฝกฝนทักษะในการดูแล

รักษาผูปวยท้ังผูปวยท่ีหองตรวจผูปวยนอกและผูปวยใน และท่ีหองฉุกเฉิน  
 Clinical practice 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  เวชปฏิบัติออรโธปดิกส ๓ (๐-๖-๓) 

RAOR  602   Clinical Clerkship in Orthopedics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 การวินิจฉัย ดูแลรักษาและทําหัตถการท่ีจําเปนสําหรับภาวะและโรคท่ัวไปทางออรโธปดิกส  บันทึกเวช

ระเบียนสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสมในภาวะท่ีเกินขีดความสามารถ  การใหความรูแกผูปวยและชุมชนในการ

ปองกัน  การดูแลรักษาตนเองจากภาวะความเจ็บปวยทางออรโธปดิกส สื่อสารกับผูปวยและญาติ รวมท้ัง

ผูรวมงาน ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบตนเอง ซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 

 The diagnosis, management and procedural skills of common orthopedic problems and 

diseases; complete medical records, knowing limitation in place of practice and skills; proper 

decision for referral patients to specialties; the ability to counseling on self-care at home and 

contribute community education in orthopedics conditions and related diseases; 

communication with patients and relatives as well as colleagues appropriately; self-

responsibility, integrity and ethics 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๙๖ 

รมวช  ๖๑๕  เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน ๓ (๑-๔-๔) 

RACM  615   Clinical Practice and Health Care Management in Community Settings 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 ประสบการณดานตาง ๆ ในบทบาทของแพทยท่ีโรงพยาบาลชุมชน  ประยุกตศาสตรตาง ๆ ทางคลินิก 

สังคมศาสตร ระบาดวิทยา วิจัยและการจัดการ  การทํางานรวมกับบุคลากรทางการแพทยในชุมชน  การระบุ

ปญหาสุขภาพ  การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะหสาเหตุ การสังเคราะหและเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา

สุขภาพแบบชุมชนมีสวนรวมในระบบบริการสุขภาพระดับอําเภอ 

 Various experiences of physician’s role at community hospitals; an application of 

prerequisite background such as clinical knowledge, sociology, epidemiology, research and 

management; working with local health care personnel and community members; identifing 

common health service problems, gathering evidence, analyzing root cause, 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 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 การพบอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย  การทําวิจัย  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแกไข

ปญหาขณะทําการวิจัยโดยใชตรรกะทางวิทยาศาสตร  การสื่อสารผลงานวิจัย 

 Meeting with research advisors; research practice; data gathering; data analysis; 

scientific-based problem solving; progression report; research communication 
 

รมคร  ๖๑๗  ปฏิบัติการวิจัย ๓ ๔ (๐-๘-๔) 

RAID  617   Research  Practice III 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 การศึกษาดูงานวิจัยในตางประเทศ  เครือขายการทําวิจัยนานาชาติ  ปญหาวิจัยระดับนานาชาติ  การ

สื่อสารระหวางคนตางวัฒนธรรม  ระบบบริการสุขภาพท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท่ีสนใจ  การสื่อสารผลงานวิจัย 

  Research visit in foreign countries; international research network; international-leveled 

research problems; cross-culture communication; the health service system related to research 

topics; research communication 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๙๗ 

รมคร  ๖๑๘  การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  618   Chronic Disease  Management in Primary Care 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเรื้อรังท่ีพบบอยในประเทศไทย โดยเฉพาะโรคหรือภาวะท่ีเปนปญหา

สุขภาพท่ีสําคัญท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงเปนสถานท่ีปฏิบัติงานหลักของแพทยใชทุนหลัง

จบแพทยศาสตรบัณฑิต  ทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษา ติดตาม สรางเสริมสุขภาพและฟนฟูสุขภาพ

ใหแกผูปวยโรคเรื้อรังท่ีพบบอยในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  ทักษะการวิเคราะหปญหาสุขภาพแบบองครวมอยาง

ตอเนื่อง  ทักษะการประเมินสุขภาพครอบครัวผูปวยโรคเรื้อรังและการใหความชวยเหลือดูแลท่ีเหมาะสม  ศึกษา

ตัวอยาง  วิเคราะหและนําเสนอรูปแบบการจัดการระบบในการดูแลโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ  ทักษะการ

สื่อสารกับผูปวยและครอบครัวรวมถึงบุคลากรทางการแพทยอ่ืน 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, treatment, follow-up, health promotion and rehabilitation for the patients 

with common chronic diseases in primary care; continuous analytic 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 chronic care 

model in primary care; communication skill with patients and their families; medical record skill 
 

รมคร  ๖๑๙  มะเร็งวิทยาและเวชศาสตรบริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  619   Oncology and Palliative Care 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 นิยามของการดูแลแบบประคับประคอง  การประเมินอาการในผูปวยบริบาลบรรเทา  การจัดการ

อาการปวดในผูปวยบริบาลบรรเทา  กลไกของความปวด  วิธีประเมินความปวด  ชนิดของความปวดท่ีพบทาง

คลินิกและหลักการรักษา  วิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการบําบัดความปวด  การดูแลอาการท่ีพบบอยในผูปวยระยะ

ทาย การสื่อสารกับครอบครัวผูปวยบริบาลบรรเทา  การดูแลผูปวยระยะใกลเสียชีวิต  การพูดคุยกับผูปวยและ

ครอบครัวเรื่องการวางแผนการดูแลลวงหนา  เวชจริยศาสตรในงานบริบาลบรรเทา  การประเมินและดูแลภาวะ

โศก เศร า จากการสูญ เสี ย   ความรู เ บื้ อ งต น เ ก่ี ยว กับมะ เ ร็ ง ท่ี พบบ อย   การบอกพยากรณ โ รค                                                    

ภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรคมะเร็งท่ีควรรู ภาวะฉุกเฉินในผูปวยมะเร็ง บทสนทนาเรื่องการแพทยทางเลือก 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๙๘ 

 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  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 ทักษะทางคลินิกในสถานการณฉุกเฉิน ไดแก การชวยชีวิตในทารก เด็ก และผูใหญ รวมถึงผูปวยท่ี

ไดรับบาดเจ็บ และภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร  หัตถการท่ีสําคัญในสถานการณฉุกเฉิน  ขอบงชี้และขอหามใน

การทําหัตถการ  ทักษะการวินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซอนจากหัตถการ  การปองกันความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติหัตถการ  ทักษะการสื่อสาร  การใหความรู ใหคําปรึกษา  การขอความยินยอมจากผูปวยและญาติ  การ

สื่อสารในทีมการรักษา 

 Clinical skills in emergency situation 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; 

prevention of procedural errors; health education and counseling skills; informed consent; 

communication within the healthcare team 

 
รมคร  ๖๒๑ การดูแลผูปวยฉุกเฉินแบบบูรณาการ              ๓ (๑-๔-๔) 

RAID  621   Integrated Emergency  Care 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 ระบบบริการเวชศาสตรฉุกเฉิน  ซักประวัติ ตรวจรางกาย และทักษะในการวินิจฉัยแยกโรค การสง

ตรวจและการแปลผลทางรังสีวิทยาและหองปฏิบัติการ  การดูแลรักษาเบื้องตนในโรค การบาดเจ็บ และความ

เจ็บปวยฉุกเฉินท่ีพบบอยในเด็ก  และผูใหญ  อุบัติเหตุ  การบาดเจ็บหลายระบบ  การชวยฟนชีวิต  ทักษะการ

ติดตอสื่อสารกับผูปวยและญาติในภาวะวิกฤต  การติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน  ความตอเนื่องของการดูแลรักษา 

ระบบการสงตอผูปวย 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๙๙ 

 Emergency medicine service; history taking, physical examination, differential diagnosis 

skills, investigation and interpretation of radiology and laboratory; initial management of 

common diseases,  trauma, illnesses in children and adults; accident, multiple trauma; 

cardiopulmonary resuscitation;  communication skills to the patients and the families in critical 

situations; continuum of care; the referral system 

 

๓.  กลุมวิชาเลือกทางคลินิก 

รมกม ๕๔๕ กุมารเวชศาสตร (โรคหัวใจ)      ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 545  Pediatrics (Cardiology)   

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโรคหัวใจพิการแตกําเนิด โรคหัวใจรูมาติก โรคคาวาซากิ  ทักษะเบื้องตนในการ

ซักประวัติ ตรวจรางกายระบบหัวใจและหลอดเลือด  การแปลผลและวิเคราะห ภาพรังสีทรวงอก การตรวจ

คลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง  การใชขอมูลทางคลินิกในการดูแลรักษาผูปวย

โรคหัวใจพิการแตกําเนิดท่ีพบบอย โรคหัวใจรูมาติก และโรคคาวาซากิ  ขอบงชี้ในการสงตอแพทยผูเชี่ยวชาญ

ไดอยางเหมาะสม 

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 in the management of the common congenital heart diseases, rheumatic heart 

disease and Kawasaki disease; indications for appropriate referral to cardiologists 

 

รมกม ๕๔๖ กุมารเวชศาสตร (โภชนาการ)  ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 546  Pediatrics (Nutrition)    

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 ทักษะการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก  การใหอาหารทารกและเด็กปกติ  การใหโภชนบําบัด

แกผูปวยเด็กท่ีเปนโรคตาง ๆ  วิธีการใหอาหารทางปาก ทางสายใหอาหาร และทางหลอดเลือดดํา 

 Skills in assessing nutritional status in children; feeding normal infants and children; 

nutritional therapy for pediatric patients; enteral, tube feeding and parenteral nutrition   



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๐ 

รมกม ๕๔๗ กุมารเวชศาสตร (โลหิตวิทยา)  ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 547  Pediatrics (Hematology)    

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 การฝกประสบการณในวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคเลือดท่ีพบบอยในประเทศไทย  ปญหา

เจ็บปวยเฉียบพลัน ปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเรงดวน  ขอบงชี้ในการสงและการแปลผลการตรวจ

พ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ การตรวจทางหองปฏิบัติการ molecular genetics และการวินิจฉัยทารกในครรภ

กอนคลอด  การเตรียมยาและการฉีดยาเองสําหรับการรักษาท่ีบาน  การฝกเวชปฏิบัติกับผูปวยเด็กโรคเลือดท้ัง

ผูปวยในและท่ีคลินิกโรคเลือด 

Clinical experience in common pediatric hematologic diseases in Thailand; acute, 

chronic and emergency conditions; indication and interpretation of basic and special 

investigations; laboratory practice in molecular genetics and prenatal diagnosis; drug 

preparation and self-infusion for home treatment; clinical practice with hematologic patients 

in both in-patient and out-patient settings 

 

รมกม ๕๔๘ กุมารเวชศาสตร (มะเร็งวิทยา)  ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 548  Pediatrics (Oncology)    

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 การฝกประสบการณในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยเด็กโรคมะเร็งท่ีพบบอยในประเทศไทย  

ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลัน ปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเรงดวน  หลักการการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ด

เลือดในเด็ก  ขอบงชี้ในการสงและการแปลผลการตรวจพ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ  การฝกเวชปฏิบัติกับผูปวย

เด็กโรคมะเร็งท้ังผูปวยในและท่ีคลินิกโรคมะเร็ง 

Clinical experience training in common pediatric oncologic diseases in Thailand; acute, 

chronic and emergency conditions; principle of hematopoietic stem cell transplantation; 

indication and interpretation of basic and special investigations; clinical practice with oncologic 

patients in both in-patient and out-patient settings 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๑ 

รมกม ๕๔๙ กุมารเวชศาสตร (ทารกแรกเกิด)  ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 549  Pediatrics (Neonatology)  

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓ 

การฝกประสบการณการดูแลรักษาทารกแรกเกิดท่ีมีปญหาท้ังในระดับปญหาเจ็บปวยเฉียบพลัน

และปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง  ขอบงชี้ ข้ันตอนวิธีการทํา และภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดในหัตถการท่ีทําบอยใน

ผูปวยทารกแรกเกิด 

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 กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโรคไต โรคขอและรูมาติสซ่ัม   ๒ (๑-๒-๓) 

   ตอมไรทอและเมแทบอลิซึม)    

RAPD 550  Pediatrics (Combined Nephrology, Rheumatology, Endocrinologyand Metabolism)  

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   
  การฝกประสบการณในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผูปวยเด็กโรคไต โรคขอและรูมาติสซ่ัม และโรค

ตอมไรทอและเมแทบอลิซึมท่ีพบบอยในประเทศไทย  ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลันและปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง  ขอ

บงชี้ 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 กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโรคหัวใจ โรคระบบประสาท   ๒ (๑-๒-๓) 

    และเวชพันธุศาสตร)    

RAPD 551  Pediatrics (Combined Cardiology, Neurology and Genetics)  

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   
 การฝกประสบการณในวินิจฉัยดูแลและรักษาผูปวยเด็กโรคหัวใจ โรคระบบประสาท และโรคทาง

พันธุกรรมและเมตาบอลิกผิดปกติแตกําเนิด ท่ีพบบอยในประเทศไทย  ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลันและปญหา

เจ็บปวยเรื้อรัง  ขอบงชี้ และการแปลผลการตรวจพิเศษ  ความสัมพันธของโรคในระบบหัวใจ ระบบประสาท 

และพันธุศาสตร  การประยุกตความรูในการใหคําแนะนํา 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๒ 

Clinical experience training in common pediatric heart disease, neurologic disease 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 for counseling   

 

รมกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาพัฒนาการเด็ก ทางเดินอาหาร  ๒ (๑-๒-๓)

   และเวชศาสตรผูปวยนอกเด็กและวัยรุน) 

RAPD 552  Pediatrics (Combine Child development, Gastroenterology,  

    Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)  

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

หลักการดูแลรักษาผูปวยเด็กในแผนกผูปวยนอกเด็กท่ีมีปญหาโรคท่ีพบบอยรวมท้ังโรคทางเดิน

อาหารและโรคตับในเด็กและปญหาพัฒนาการและพฤติกรรมท่ีพบบอย  ทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย 
การวินิจฉัย ประเมินพัฒนาการ และพฤติกรรมรวมถึงใหคําปรึกษาโรคท่ีพบบอยในเด็ก  ขอบงชี้การสองกลอง
ทางเดินอาหารเบื้องตน  การแนะนําผูเลี้ยงดูในการดูแลสุขภาพเด็ก  การสรางเสริมสุขภาพเด็กโดยการเยี่ยม

และใหคําแนะนําครอบครัว 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 
assessment and counseling of common diseases in children; indications for gastrointestinal 
endoscopy in children; child health recommendations; promoting child health by visiting and giving 

health recommendation to the families, communities, schools and day care centers 

 

รมกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโรคภูมิแพ โรคติดเช้ือ   ๒ (๑-๒-๓) 

   และโรคระบบหายใจ)       

RAPD 553  Pediatrics (Combined Allergy, Infectious Diseases and Respiratory Diseases) 
วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

  การฝกประสบการณในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผูปวยเด็กโรคภูมิแพ โรคติดเชื้อและโรคระบบ
หายใจท่ีพบบอยในประเทศไทย  ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลันและปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง  ขอบงชี้ และการแปลผล

การตรวจพิเศษ 
  Clinical experience training in common pediatric allergic, infectious and respiratory 
diseases in Thailand; acute and chronic problems; indications and interpretations of special 

investigation 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๓ 

รมกม ๖๕๔ กุมารเวชศาสตร (โรคไต)   ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 654 Pediatrics (Nephrology)  

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝกประสบการณในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผูปวยเด็กโรคไตและระบบทางเดินปสสาวะท่ีพบ

บอยในประเทศไทย  ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลันและปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเรงดวน ขอบงชี้ในการสง

และการแปลผลการตรวจพ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ  การฝกทําเวชปฏิบัติกับผูปวยเด็กโรคไตและระบบ

ทางเดินปสสาวะท้ังผูปวยในและท่ีคลินิกโรคไต 

 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 กุมารเวชศาสตร (พัฒนาการเด็ก)  ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 655   Pediatrics (Developmental and Behavioral Pediatrics) 

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝกประสบการณในการดูแลรักษาผูปวยเด็กในปญหาพัฒนาการและพฤติกรรมท่ีพบบอย  

ทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัย ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรม  การใหคําปรึกษา แนะนํา

แกผูเลี้ยงดูในการดูแลปญหาพัฒนาการและพฤติกรรม  

Clinical experience training for children with common developmental and behavioral 

problems; skills in history taking, physical examination, diagnosis, developmental and 

behavioral assessment; counseling of common developmental and behavioral problems 
. 

รมกม ๖๕๖ กุมารเวชศาสตร (รวมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา)  ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 656 Pediatrics (Hematology and Oncology) 

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

การฝกประสบการณในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผูปวยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งท่ีพบบอยใน

ประเทศไทย  ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลัน ปญหาเจ็บปวยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเรงดวน  หลักการการปลูกถายเซลล

ตนกําเนิดเม็ดเลือดในเด็ก  ขอบงชี้ในการสงและการแปลผลการตรวจพ้ืนฐานและการตรวจพิเศษ  การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ molecular genetics และการวินิจฉัยทารกในครรภกอนคลอด  การเตรียมยาและการฉีด

ยาเองสําหรับการรักษาท่ีบาน  การฝกทําเวชปฏิบัติกับผูปวยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งท้ังผูปวยในและท่ี

คลินิกโรคมะเร็ง 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๔ 

Clinical experience training in common pediatric hematologic and oncologic 
diseases in Thailand; acute, chronic and emergency conditions; principle 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 practice with hematologic patients in both in-patient and 
out-patient settings 

 

รมกม ๖๕๗ กุมารเวชศาสตร (โรคขอ และรูมาติสซ่ัม)  ๒ (๐-๔-๒)  

RAPD 657 Pediatrics (Rheumatology) 

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗   

 การฝกประสบการณการดูแลรักษาผูปวยโรคขอและรูมาติสซ่ัมในเด็กท่ีพบบอยในประเทศไทย  

ปญหาเจ็บปวยเฉียบพลันและเรื้อรัง  ขอบงชี้ และภาวะแทรกซอน  การเรียนรูการตรวจพิเศษทางดานโรคขอ

และรูมาติสซ่ัม ไดแก การแปลผลน้ําในขอ การสงตรวจและการแปลผลทางหองปฎิบัติการพิเศษทางอิมมูโน

วิทยา 

 Clinical experience training in common pediatric rheumatic diseases in Thailand; acute 

and chronic problems; indications and complications; learning specific investigation for 

rheumatic diseases including the arthrocentesis analysis and immunologic tests 
 

รมกม ๖๕๘ กุมารเวชศาสตร (กุมารเวชบําบัดวิกฤต)     ๒ (๐-๔-๒) 

RAPD 658 Pediatrics (Pediatric Critical Care Medicine) 

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓ 

ภาวะวิกฤตท่ีพบบอยในเด็ก  การประเมินและการชวยเหลือผูปวยเด็กในภาวะวิกฤตอยางเปน

ระบบ  การชวยฟนชีวิตข้ันสูงในเด็ก  การดูแลทางเดินหายใจในผูปวยเด็ก  การประเมินและรักษาภาวะช็อคใน

เด็ก  เทคนิคและอุปกรณใหออกซิเจนพ้ืนฐาน พ้ืนฐานการชวยหายใจ การใชเครื่องชวยหายใจชนิด non-

invasive การใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยเด็ก  การเคลื่อนยายผูปวยเด็กในภาวะวิกฤต  ทักษะการสื่อสารใน

ภาวะวิกฤต 

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 technique, respiratory support, non-invasive 

ventilator, mechanical ventilator in pediatric patients; pediatric transportation; communication 

skills in a critical care setting 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๕ 

รมกม ๖๕๙ กุมารเวชศาสตร (เวชศาสตรผูปวยนอกเด็กและวัยรุน)  ๒ (๑-๒-๓) 

RAPD 659   Pediatrics (Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine) 

วิชาบังคับกอน :    รายวิชาของชั้นปท่ี ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓ 

 หลักการดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมีปญหาโรคท่ีพบบอยในแผนกผูปวยนอกเด็ก  ทักษะในการซัก

ประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัย การใหคําปรึกษาโรคท่ีพบบอยในเด็ก การแนะนําแกผูเลี้ยงดูในการดูแล

สุขภาพเด็ก  การสรางเสริมสุขภาพเด็กโดยการเยี่ยมและใหคําแนะนําครอบครัว ชุมชน โรงเรียน 

 Principles of care for children with common problems in outpatient clinic; 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 จักษุวิทยาทางคลินกิ ๒ (๑-๒-๓) 

RAOP 533    Clinical Ophthalmology 

วิชาบังคับกอน :  รมคร ๔๒๐   

 การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา   โรคท่ีพบบอยและภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา  ฝกปฏิบัติในการใช 

Slit Lamp Biomicroscope  ในการตรวจตาสําหรับแพทยท่ัวไป 

  The diagnosis and management of commom eye diseases and emergency practices of 

Slit Lamp Biomicroscope for general practisioners 

 

รมจษ ๖๕๑ ประสบการณคลินิกทางจักษุวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 

RAOP 651    Clinical Experience in Ophthalmology 

วิชาบังคับกอน :    รมคร ๔๒๐ 

ประสบการณดูแลรักษาผูปวยทางจักษุวิทยา  การเรียนรูอยางตอเนื่องทางจักษุวิทยา 

   Experiences in the management of ophthalmic patients;  continuous learning in  

ophthalmology 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๖ 

รมนว ๕๓๑ ประสบการณทางนิติเวชศาสตร   ๒ (๐-๔-๒) 

RAFO 531  Experience in Forensic Medicine 

วิชาบังคับกอน : รมนว ๕๐๑ 

วิธีการและปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพคดี การตรวจผูปวยคดี เขียนบันทึกรายงานการชันสูตรพลิกศพ    

ผูปวยคดี ประยุกตกฏหมายการแพทยกับการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม การเก็บตรวจวัตถุพยาน การไปเปนพยาน

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 

วิชาบังคับกอน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ 

  การวิเคราะหทางโลหิตวิทยาในงานประจํา การทดสอบดานการแข็งตัวของเลือด การตรวจสอบ

โรคธาลัสซีเมียทางหองปฏิบัติการ การทดสอบวิธีพิเศษทางโลหิตวิทยา การตรวจดานเคมีของเซลล 

  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 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล   ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 432  Molecular Genetics 

วิชาบังคับกอน :  รมพธ ๓๐๔ 

  สาธิตและปฏิบัติการสกัดสารพันธุกรรม การทําปฏิกิริยา polymerase chain reaction (PCR)      

การแยกขนาดของ DNA โดยวิธี electrophoresis การแปลผลและการประยกุตใช 

  Demonstrations and practices of genetic material extraction, PCR, electrophoresis of 

DNA, interpretation and application 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๗ 

รมพธ ๔๓๓ เซลลพันธุศาสตรและเซลลพันธุศาสตรระดับโมเลกุล   ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 433  Cytogenetics and Molecular Cytogenetics 

วิชาบังคับกอน :  รมพธ ๓๐๔ 

  หลักการทางเซลลพันธุศาสตรและเซลลพันธุศาสตรระดับโมเลกุล การสาธิตและปฏิบัติการเลี้ยงเซลล

จากเลือดไขกระดูกและเซลลน้ําคร่ํา วิธีการเตรียมโครโมโซม วิธีการทําเทคนิค fluorescence in situ 

hybridization (FISH) และการอานผล 

  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 ชีวสารสนเทศศาสตรสําหรับไวรัสวิทยา   ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 434  Bioinformatics for Virology 

วิชาบังคับกอน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ 

  การสาธิตและปฏิบัติการสืบคนขอมูลยีโนมของไวรัสจากฐานขอมูลระหวางประเทศ การนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมประยุกตตาง ๆ ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล การทํานายชนิดของยาท่ีสามารถตาน

หรือยับยั้งการเพ่ิมจํานวนของไวรัส และการสรางยาหรือวัคซีนจากขอมูลยีโนม 

  Demonstration 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 

วิชาบังคับกอน :  รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ 

  การสาธิตและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไวรัสจากสิ่งสงตรวจประเภทตาง ๆ โดยการใชเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล 

อาทิ 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 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๐๘ 

รมพธ ๔๓๖ พยาธิโลหิตวิทยา   ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 436  Hematopathology 

วิชาบังคับกอน :  รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔  รมคร ๔๑๒ 

  การปฏิบัติงานท่ีหองปฏิบัติการในภาควิชาพยาธิวิทยา ข้ันตอน วิธีการเตรียมขอมูลทางพยาธิวิทยากับ

ตัวอยางสงตรวจ การวิเคราะหโรคทางโลหิตวิทยา การตรวจ การแปลผลของการตรวจเลือด ไขกระดูก        

ตอมน้ําเหลือง มาม และเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอ่ืน ๆ 

  Practices in the department of pathology laboratory, steps, methods of pathological 

data preparation with specimen; hematological disease diagnosis, tests, interpretation of 

blood, bone marrow, lymph node, spleen and other tissues or organs 

 

รมพธ ๕๓๑ เวชศาสตรการบริการโลหิต   ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 531  Transfusion Medicine 

วิชาบังคับกอน :  รมพธ ๓๐๔ 

  การตรวจหมูเลือดชนิดตาง ๆ การทดสอบกอนการใหเลือด การแกปญหาในการใหเลือด การปนแยก

เลือด การใชเลือดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การทํา 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 interpretation 

 

รมพธ ๕๓๒ ศัลยพยาธิวิทยา   ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 532  Surgical Pathology 

วิชาบังคับกอน :  รมพธ ๓๐๓ 

  กระบวนการในการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้ออวัยวะท่ีไดรับจากการผาตัด ตั้งแตรับสิ่ง    

สงตรวจจนถึงการรายงานผลท่ีถูกตองและรวดเร็ว 

  A process in the pathological diagnosis of tissue or organ from surgical procedure, 

timeliness and accuracy from specimen collections to result reporting 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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 ๑๐๙ 

รมคร ๔๓๖ ประสบการณการเรียนรูช้ันคลินิกในโรงเรียนแพทยตางประเทศ ๑   ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 436 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School I 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๑  รมคร ๔๑๒  รมคร ๔๑๓  รมคร ๔๑๔  รมคร ๔๑๕ 

 เสริมสรางประสบการณการเรียนรูทางคลินิกพ้ืนฐานในสาขาวิชาหลัก ไดแก อายุรศาสตร สูติศาสตร
และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร และเวชศาสตรครอบครัว  ประสบการณการเรียนรูดานอ่ืน ๆ 
ในสถาบันทางการแพทยตางประเทศ 

 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 เภสัชบําบัด   ๒ (๒-๐-๔) 

RAID  437  Pharmacotherapeutics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  การใชยารักษาโรคท่ีพบบอยในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร    
ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบกลามเนื้อและกระดูก โรคติดเชื้อ และมะเร็ง การจัดการผลรายของยา 

 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 บูรณาการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและคลินิก    ๒ (๒-๐-๔) 

RAID  438   Integration of Basic and Clinical Sciences 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 กลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา และการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน       

ในทางคลินิกของโรคท่ีพบบอยในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและ
ตับ ระบบไตและทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง 
หลักการสําคัญทางเวชพันธุศาสตรและการใหคําปรึกษาทางพันธุกรรม 

 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 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๑๐ 

รมคร ๔๓๙ ประสบการณวิจัย ๑  ๒ (๐-๔-๒) 

RAID  439   Research Experience I 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  การทบทวนวรรณกรรม การเลือกอานผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับคําถามงานวิจัย การอาน

บทความทางวิชาการ  การพบอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย การทําวิจัย การแกไขปญหาขณะทําการวิจัยโดยใช

ตรรกะทางวิทยาศาสตร 

  A literature review, research question-related paper reading; scientific reading 

comprehension; a meeting with  advisors, research practice,  scientific-based problem solving 

 
รมคร ๔๔๐ ประสบการณวิจัย ๒   ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 440    Research Experience II 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  การทบทวนวรรณกรรม การอานบทความทางวิชาการ  การพบอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย การทําวิจัย     

การรวบรวมขอมูล การแกไขปญหาขณะทําการวิจัยโดยใชตรรกะทางวิทยาศาสตร การสื่อสารผลงานวิจัย 

  A literature review, scientific reading comprehension; a meeting with advisors; research 

practice, data gathering, scientific-based problem solving, progression report 

 
รมคร ๕๓๓ ประสบการณการเรียนรูช้ันคลินิกในโรงเรียนแพทยตางประเทศ ๒   ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 533 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School II 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 เสริมสรางประสบการณการเรียนรูทางคลินิกพ้ืนฐานในสาขาวิชาหลัก ไดแก อายุรศาสตร สูติศาสตร

และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร และเวชศาสตรครอบครัว และสาขาวิชารอง ไดแก จิตเวชศาสตร 

เวชศาสตรฟนฟู เวชศาสตรฉุกเฉิน โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา รังสีวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ออรโธปดิกส 

เวชศาสตรชุมชน และไดประสบการณการเรียนรูดานอ่ืน ๆ ในสถาบันทางการแพทยตางประเทศ 

 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 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๑๑ 

รมคร ๕๓๔ การวิเคราะหข้ันสูงในงานวิจัยทางคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 534 Advanced Data Analysis in Clinical Research 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 โมเดลทางสถิติข้ันสูงท่ีใชในงานวิจัยทางคลินิก การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการวิเคราะหอภิมาน 

สารสนเทศดานงานวิจัยทางคลินิก การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญในงานวิจัยทางคลินิก  การประยุกตใชปญญาประดิษฐ

และการเรียนรูของเครื่องกับขอมูลทางคลินิก 

 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 ประสบการณวิจัย ๓  ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 535 Research Experience III 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

  การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุมเนื้อหาท่ีเก่ียวของ พบอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย การทําวิจัย การ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแกไขปญหาขณะทําการวิจัยโดยใชตรรกะทางวิทยาศาสตร การสื่อสาร

ผลงานวิจัย การเตรียมบทคัดยอ 

  Comprehensive literature review; a meeting with advisors, research practice, data 

gathering, data analysis, scientific-based problem solving, progression report, abstract 

preparations 

 

รมคร ๖๓๐ ประสบการณการเรียนรูช้ันคลินิกในโรงเรียนแพทยตางประเทศ ๓   ๔ (๐-๘-๔) 

RAID 630 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School III 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

 เสริมสรางประสบการณการเรียนรูทางคลินิกในสาขาเฉพาะทางตาง ๆ เพ่ือเรียนรูในเชิงลึกและได

ประสบการณการเรียนรูดานอ่ืน ๆ ในสถาบันทางการแพทยตางประเทศ 

 Experience in subspecialty clinical clerkship, learning new experiences at foreign 

medical schools 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๑๒ 

รมวช ๔๓๑ สารสนเทศสุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔) 

RACM 431   Health Informatics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  ภาพรวมของสาขาวิชาเวชสารสนเทศและสารสนเทศสุขภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและ

แนวโนมดานสุขภาพดิจิทัล  ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี

สารสนเทศสุขภาพสําหรับความปลอดภัยของผูปวยและคุณภาพการรักษาพยาบาล  การพัฒนาซอฟตแวรและ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานพยาบาล บทบาทของผูปฏิบัติงานดานสารสนเทศสุขภาพใน

ฐานะนักวิชาการและผูบริหาร 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 ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู  ๒ (๐-๔-๒) 

RARM 534    Clinical Experience in Rehabilitation 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

  ทักษะทางคลินิกในการประเมินและการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟูในโรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ  การตดิตาม

ดูข้ันตอนการรักษาทางดานกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด การฝกปฏิบัติทักษะเบื้องตน สาธิต และแนะนําผูปวย 

และ/หรือญาติทางเวชศาสตรฟนฟู 

  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 patient/relatives in the rehabilitation 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๑๓ 

+รมวฟ ๕๓๕ เวชศาสตรฟนฟูในผูปวยทางระบบประสาท  ๒ (๐-๔-๒) 

RARM 535    Rehabilitation in Neurological Disorders 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

   ทักษะทางคลินิกในการประเมินและการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟูในผูปวยท่ีมีปญหาระบบประสาท 

การติดตามดูข้ันตอนการรักษาทางดานกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด การฝกปฏิบัติทักษะเบื้องตนทางเวช

ศาสตรฟนฟู 

  Clinical skills regarding rehabilitation medicine in neurological problems, observations 

of involved physical therapy and occupational therapy sessions, practical session on basic 

skills 

 

รมวค ๔๓๓ ประสบการณทางคลินิกในการรักษาโรคท่ัวไป   ๒ (๐-๔-๒) 

RAFM 433 Clinical Experience in General Practice 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจรางกาย เลือกการตรวจเพ่ิมเติมดวยเครื่องมือพ้ืนฐานและการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการไดอยางเหมาะสมในการตรวจท่ีแผนกตรวจผูปวยนอกโรคท่ัวไป ทักษะวิเคราะห

ประเด็นปญหาสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องตนท่ีเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะการบันทึกเวชระเบียน ทักษะการ

สื่อสารกับผูปวยอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงความแตกตางทางความเชื่อดานสุขภาพและวัฒนธรรมของผูปวย 

ทักษะการใหคําแนะนําสุขภาพเบื้องตน ทักษะการประยุกตใชเวชศาสตรเชิงประจักษในเวชปฏิบัติท่ัวไป       

และทักษะการสะทอนคิดและทบทวนการเรียนรูของตนเอง   

 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 the patients 

concerning the differences in the health belief and culture of the patients, basic health 

education skills, application of evidence-based medicine to the general practice and reflective 

learning skills 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๑๔ 

รมวค  ๕๓๓ ประสบการณทางคลินิกในเวชปฏิบัติครอบครัว   ๒ (๐-๔-๒) 

RAFM  533 Clinical Experience in Family Practice 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจรางกาย สงตรวจเพ่ิมเติมท่ีจําเปน และวิเคราะหปญหาสุขภาพ

องครวมแบบเวชศาสตรครอบครัว ทักษะวิชาชีพแพทยในการดูแลสุขภาพองครวมแกบุคคลและครอบครัว 

ทักษะการสื่อสารในประเด็นของสุขภาพครอบครัว ทักษะการสรางเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล ทักษะการ

ประยุกตใชเวชศาสตรเชิงประจักษในการดูแลประเด็นสุขภาพท่ีหลากหลายในเวชศาสตรครอบครัว ทักษะการ

บันทึกเวชระเบียน และ ทักษะสะทอนการเรียนรูของตนเอง   

 Clinical skills in history taking, physical examination, necessary investigation and an 

analysis of holistic health problems in family practice; medical professional skills to provide 

holistic care for the patients and the families; communication skills in family health issues, 

health promotion skills for individuals; application of evidence-based medicine for variety of 

health issues in family practice, medical record skills and reflective learning skills 

 

รมวค  ๕๓๔ ประสบการณพ้ืนฐานดานอาชีวเวชศาสตรและส่ิงแวดลอม   ๒ (๐-๔-๒) 

RAFM 534 Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 การศึกษาดูงานและฝกทักษะพ้ืนฐานดานอาชีวเวชศาสตรและสิ่งแวดลอม โรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดลอม ทักษะการประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงดานสุขภาพท่ีเกิดจากการทํางาน อธิบาย

หลักการควบคุมความเสี่ยงสุขภาพ การประเมินความพรอมในการทํางาน การกลับเขาไปทํางาน ระบบใหความ

ชวยเหลือดูแลหลังจากเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม และทักษะสะทอนการเรียนรู

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 condition; 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    

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๑๕ 

รมศศ  ๔๓๕ ประสบการณทางคลินิกศัลยศาสตรตกแตงท่ัวไป   ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 435 Clinical Experience in General Plastic Surgery 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๓ 

 ทักษะในการดูแลและแกปญหาผูปวยทางศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสรางท่ัวไป การดูแลแผล       

การดูแลรักษาผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวก การดูแลรักษาผูปวยบาดเจ็บบริเวณใบหนา การทําหัตถการท่ีพบบอย 

 Clinical skills in the general plastic and reconstructive surgery; burn care, facial injury, 

management and common procedural skills 

 

รมศศ ๕๓๓ ปญหาทางคลินิกพ้ืนฐานในโรคมะเร็งในระบบทางเดินปสสาวะ   ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 533 Basic Clinical Problems related to Onco-Urology 

วิชาบังคับกอน : รมคร  ๔๑๓ 

 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจทาง   

รังสีวิทยา การรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินปสสาวะท่ีพบไดบอยในเวชปฏิบัติ 

 Clinical skills in history taking, physical examination, laboratory investigations, radiologic 

investigations, the management of common urological malignancy 

 

รมศศ ๕๓๔ บทนําโรคเตานม   ๒ (๐-๔-๒) 

RASU  534 Introduction to Breast Diseases 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๕ 

 ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคเตานมท่ีพบบอย โดยเฉพาะโรคท่ีตองรักษาดวยวิธีผาตัด      

รวมไปถึงองคประกอบเบื้องตนของการวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งเตานม และแนะนําการรักษาดวยวิธี

ผาตัด และการรักษารวมอ่ืน ๆ ในปจจุบัน 

 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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 ๑๑๖ 

รมศศ ๕๓๕ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรหลอดเลือดและปลูกถายอวัยวะ ๑  ๒ (๐-๔-๒) 

RASU  535 Clinical Experience in Vascular and Transplantation I 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

  ทักษะการวินิจฉัย ลักษณะการดําเนินโรค การรักษาเบื้องตน ในผูปวยหลอดเลือดแดงสวนปลายและ

ผูปวยหลอดเลือดดํา  การปลูกถายอวัยวะ การปลูกถายตับและไต ขอบงชี้และข้ันตอนการปลูกถายอวัยวะ การ

วินิจฉัยภาวะแทรกซอนในเบื้องตนในผูปวยท่ีไดรับการปลูกถายอวัยวะ 

  Diagnostic skills, natural history of diseases, initial management in the patients with 

peripheral arterial diseases and venous diseases; solid organ transplantation, liver and kidney 

transplantation, indications and procedure for transplantation, early detection of complication 

in transplanted patients 
 

รมศศ ๖๓๕ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรหลอดเลือดและปลูกถายอวัยวะ ๒  ๒ (๐-๔-๒) 

RASU  635 Clinical Experience in Vascular and Transplantation II 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

   ทักษะการวินิจฉัย การรักษาเบื้องตนในผูปวยฉุกเฉินและผูปวยโรคเรื้อรังทางหลอดเลือด การชวยชีวิต

ผูปวยข้ันพ้ืนฐานในผูปวยท่ีมาดวยภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือด  ทักษะการวินิจฉัย การรักษาผูปวยปลูกถาย

อวัยวะท่ีเกิดภาวะแทรกซอนเบื้องตนได มีการสงตอผูปวยไดอยางถูกตอง  ภาพรวมการปลูกถายอวัยวะ 

   Diagnostic skills, initial management in the patients with  emergency vascular disease 

and chronic vascular disease, basic management of complication  in the patients with vascular 

disease; diagnostic skills and management of complication in the patients with organ 

transplantation, proper referral; overview of solid organ transplantation 

 

รมศศ ๖๕๑ การแกไขปญหาในระบบทางเดินปสสาวะสําหรับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป          ๒(๐-๔-๒) 

RASU  651 Urological Problem Solving for General Physician 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๓   

  ทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษา และแกปญหาท่ีพบบอยในระบบทางเดินปสสาวะสําหรับ   

แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป 

  Clinical skills in the diagnosis, treatment and solution to common urological problems 

for general physicians 
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 ๑๑๗ 

รมศศ ๖๕๒ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร (ตับ ตับออน และทางเดินน้ําดี)           ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 652 Clinical Experience in Hepato-pancreato-biliary Surgery 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

 การวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวยโรคตับตับออนและทางเดินน้ําดีพบบอยในประเทศไทย ท่ีมีปญหา

เจ็บปวยเฉียบพลัน รูขอบงชี้ ข้ันตอน วิธีการรักษาท้ังเบื้องตน และการรรักษาทางศัลยศาสตร ภาวะแทรกซอน

ท่ีอาจจะเกิดของโรค และการรักษา โดยการฝกปฏิบัติท่ีหองตรวจผูปวยนอก และการสังเกตการณในหองผาตัด 

  The diagnosis and caring common in the hepato- pancreato-biliary disease in Thailand; 

acute problems, indications, methods and surgical treatment, possible complications of 

diseases and treatment by practicing and observation at the OPD and operating room 
 

รมศศ ๖๕๓ บทนําโรคมะเร็งเตานมและโรคตอมไรทอ           ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 653 Introduction to Breast Cancer and Endocrine Diseases 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๕ 

 แนะนําเพ่ิมเติมเรื่องการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเตานมโดยเฉพาะวิธีผาตัดแบบตาง ๆ ในปจจุบัน 

และแนะนําลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการผาตัดโรคของตอมไทรอยด ตอมพาราไทรอยด และโรคของ

ตอมหมวกไต 

  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 ศัลยศาสตรตกแตง และแม็กซิโลเฟเชียล             ๒ (๐-๔-๒) 

RASU 654 Essentials in Plastic and Maxillofacial Injury 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙ 

 ทักษะในการดูแลผูปวยทางศัลยศาสตรตกแตงและแม็กซิโลเฟเชียลท่ีจําเปน สําหรับแพทยเวชปฏิบัติ

ท่ัวไป รวมถึงหัตถการและการผาตัดเล็กท่ีควรจะทําได รวมถึง ทักษะความรู พ้ืนฐานในแขนงยอยของ

ศัลยศาสตรตกแตง 

 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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 ๑๑๘ 

รมสน ๕๓๒ โสต ศอ นาสิกวิทยา  ๒ (๐-๔-๒) 

RAOT 532    Otorhinolaryngology 

วิชาบังคับกอน :   รมคร ๔๒๐ 

  ฝกทักษะทางคลินิกในการทําเวชปฏิบัติ เก่ียวกับโรค กลุมอาการ ภาวะท่ีพบบอย และภาวะฉุกเฉินทาง

โสต ศอ นาสิกวิทยา  ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

  Clinical practice skills of common and emergency otolaryngological diseases, syndrome 

and condition outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License 

 

รมอย ๔๓๓ โภชนศาสตรคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 

RAMD 433    Clinical Nutrition  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ความตองการสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน กระบวนการ

ดูแลทางโภชนาการ วิตามินและแรธาต ุ

  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 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  ปญหาท่ีพบบอยทางโลหิตวิทยา โรค/กลุมอาการ/ภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยา การตรวจทาง

หองปฏิบัติการและหัตถการพ้ืนฐานทางโลหิตวิทยา การวางแผนดูแลรักษาผูปวยท่ีมีปญหาท่ีพบบอยทางโลหิต

วิทยา ฝกทําเวชปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับปญหาทางโลหิตวิทยากับผูปวยจริง ฝกทักษะการปฏิบัติและการแปลผล

ทางหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับภาวะผิดปกติโลหิตวิทยา ตามท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย 

 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 

practice and interpretation, as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for 

National License and the medical professional ethics 
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 ๑๑๙ 

รมอย ๕๕๒ มะเร็งวิทยาคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 

RAMD 552    Clinical Oncology 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 มะเร็งวิทยาคลีนิกพ้ืนฐาน พยาธิกําเนิดของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งท่ีพบบอยในประเทศไทย และผลแทรกซอน

จากมะเร็ง กระบวนการดูแลผูปวยมะเร็งสหสาขารวมถึงการรักษาประคับประคอง การดูแลผูปวยแบบองครวม   

 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 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 การฝกทักษะทางคลินิกในแผนกผูปวยนอกหนวยโรคผิวหนัง  และผูปวยในท่ีไดรับการปรึกษาจาก

ภาควิชาตาง ๆ ครอบคลุมทักษะการตรวจรางกาย  วินิจฉัยโรค  เลือกสงตรวจทางหองปฏิบัติการและแปลผล 

 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 

วิชาบังคับกอน : รมคร ๔๑๒  รมคร ๔๑๓  รมคร ๔๑๘  รมคร ๔๒๑ 

 ทักษะดานการซักประวัติ ตรวจรางกายและการใหเหตุผลทางคลินิกท่ีเก่ียวกับโรคทางระบบประสาท การดูแล

ผูปวยทางระบบประสาทวิทยาท่ีพบบอย เชน ปวดศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก โรคพารกินสัน ความผิดปกติ

เสนประสาทสวนปลายหลายเสน (polyneuropathy) โรคกลามเนื้อออนแรง myasthenia gravis โรคการกดทับ

เสนประสาทบริเวณขอมือ และโรคใบหนาเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s palsy) เปนตน  หลักการวิเคราะหผูปวยอยางเปนระบบ

แนวคิดการเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการและการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมสําหรับแพทยท่ัวไป   

 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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 ๑๒๐ 

รมอย ๖๕๔ พิษวิทยาคลินิก  ๒ (๑-๒-๓) 

RAMD 654     Clinical Toxicology 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๕  

  พิษวิทยาคลินิก การบาดเจ็บจากพิษ ยาเกินขนาด อาการไมพึงประสงคจากยา อันตรกิริยาระหวางยา      

สารเสพติด โลหะหนัก การสัมผัสสารปราบศัตรูพืช การสัมผัสสารเคมี พิษจากธรรมชาติ พิษจากการสัมผัสสัตว

พิษ 

  Clinical toxicology, poisoning, drug overdose, adverse drug reaction, drug interaction, 

substance abuse, heavy metal, pesticide exposure, chemical exposure, natural toxin, 

envenomation 
 

รมอธ ๔๓๑ ออรโธปดิกสท่ัวไป  ๒ (๑-๒-๓) 

RAOR 431    General Orthopedics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๓  

  ทักษะการซักประวัติ การตรวจรางกายทางออรโธปดิกสเบื้องตน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกระดูกหักและ

ขอเคลื่อน การแปลผลภาพรังสี และการทําหัตถการทางออรโธปดิกสข้ันพ้ืนฐาน  ความรับผิดชอบตนเอง  

ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

  Basic history taking physical examination in orthopedics, principles of fracture and 

dislocation, imaging interpretation and basic orthopedics skills; self-responsibility, integrity and 

ethics 

 
รมอธ ๕๓๖ ออรโธปดิกสกระดูกสันหลัง  ๒ (๐-๔-๒) 

RAOR 536    Spine Orthopedics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

  ความรูเก่ียวกับกระดูกหักและขอเคลื่อน รวมท้ังความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง    ทักษะการซัก
ประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผูปวยออรโธปดิกส

ทางกระดูกสันหลังเบื้องตน และการทําหัตถการทางออรโธปดิกสบริเวณกระดูกสันหลังข้ันพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
  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 professional standard; self-responsibility, integrity and ethics 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๒๑ 

รมอธ ๕๓๗ ออรโธปดิกสการบาดเจ็บจากกีฬา  ๒ (๐-๔-๒) 

RAOR 537    Sport Injury Orthopedics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

  ความรูเก่ียวกับการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเนื่องจากการเลนกีฬา การบาดเจ็บของกลามเนื้อ เสนเอ็นและขอ 

รวมท้ังความผิดปกติทางกระดูกและขอท่ีเก่ียวของกับการบาดเจ็บจากกีฬา ทักษะการซักประวัติ การตรวจ

รางกาย การสงตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัย การดูแลผูปวยออรโธปดิกสท่ีเก่ียวของกับการ

บาดเจ็บจากกีฬาเบื้องตน รวมท้ังการทําหัตถการทางออรโธปดิกสท่ีเก่ียวของกับการบาดเจ็บจากกีฬาข้ัน

พ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

  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 interpretation, the diagnosis and 

management for sports injury patients, including basic skills for sports injuries with professional 

standard; self-responsibility, integrity and ethics 

 

รมอธ ๕๓๘ ออรโธปดิกสสาขาอุบัติเหตุ  ๒ (๐-๔-๒) 

RAOR 538    Trauma Orthopedics  

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

  ความรูเก่ียวกับกระดูกหักและขอเคลื่อน รวมท้ังความผิดปกติทางกระดูกและขอวิทยาอุบัติเหตุ ทักษะ

การซักประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผูปวย          

ออรโธปดิกสทางวิทยาอุบัติเหตุเบื้องตน รวมท้ังการทําหัตถการทางออรโธปดิกสทางวิทยาอุบัติเหตุข้ันพ้ืนฐาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

  Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and joints’ abnormalities in 

traumatology, history taking, basic physical examination in traumatology orthopedics, imaging 

interpretation, diagnosis and management for traumatology orthopedic patients, including 

basic skills for orthopedic traumatology with professional standard; self-responsibility, integrity 

and ethics 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๒๒ 

รมอธ ๕๓๙ ออรโธปดิกสศัลยกรรมมือ  ๒ (๑-๒-๓) 

RAOR 539    Hand Surgery Orthopedics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

  ความรูเก่ียวกับกระดูกหักและขอเคลื่อน รวมท้ังความผิดปกติทางกระดูกและมือ ทักษะการซักประวัติ 

การตรวจรางกาย การสงตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผูปวยออรโธปดิกสทางมือ

เบื้องตน รวมท้ังการทําหัตถการออรโธปดิกสทางมือข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  

ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

  Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and hand abnormalities; history 

taking, basic physical examination, 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 ออรโธปดิกสเด็ก  ๒ (๑-๓-๔) 

RAOR 540    Pediatric Orthopedics 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาของชั้นปท่ี ๔  

 ความรูเก่ียวกับกระดูกหักและขอเคลื่อน รวมท้ังความผิดปกติทางกระดูกและขอในเด็ก ทักษะการ    ซัก

ประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผูปวยออรโธปดิกสเด็ก

เบื้องตน รวมท้ังการทําหัตถการทางออรโธปดิกสเด็กข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ความรับผิดชอบตนเอง  

ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 

 Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and joints’ abnormalities in 

children; history taking, basic physical examination, imaging interpretation; diagnosis and 

management for pediatric orthopedic patients, including basic skills for pediatric orthopedics 

with professional standard; self-responsibility, integrity and ethics 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๒๓ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

รมคร ๑๓๔ การพัฒนาตนเอง ๑          ๒ (๐-๔-๒) 

RAID 134    Self Development I 

วิชาบังคับกอน : - 

ทักษะชีวิตพ้ืนฐานหรือทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ผานการเรียนรูหรือกิจกรรมในหัวขอตาง ๆ  หรือ

กิจกรรมอ่ืนท่ีนักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทําข้ึนเอง  

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 

วิชาบังคับกอน : - 

ฝกฝนทักษะชีวิตหรือทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ผานการเรียนรูหรือกิจกรรมอันหลากหลาย หรือ

กิจกรรมอ่ืนท่ีนักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทําข้ึนเอง  

Practicing selected life skills or the 2 1 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 

วิชาบังคับกอน : - 

ฝกฝนการเรียนรูสูเปาหมาย และการประเมินตนเอง ผานการเรียนรูหรือกิจกรรมในหัวขอตาง ๆ  

เชน ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ศิลปะและดนตรี กีฬาและศิลปะปองกันตัว การพัฒนา

บุคลิกภาพ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีนักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทําข้ึนเอง 

Practicing 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 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๒๔ 

๓.๒  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

 ๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 

 ๓.๒.๒ อาจารยประจําหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 

 ๓.๒.๓ อาจารยจากคณะตาง ๆ  (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 

  ๓.๒.๓.๑  คณะวิทยาศาสตร    

  ๓.๒.๓.๒  คณะศิลปศาสตร    

 ๓.๒.๔ อาจารยพิเศษจากสถาบันฝกปฏิบัติระดับคลินิก (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖) 

  ๓.๒.๔.๑  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการพิเศษ  

  ๓.๒.๔.๒  ผูอํานวยการและแพทยประจําสถานพยาบาลท่ีเปนสถาบันฝกปฏิบัติระดับคลินิกหลักและสถาบัน  

             ฝกปฏิบัติระดับคลินิกสมทบ  

  ๓.๒.๔.๓  ผูอํานวยการและแพทยประจําสถาบันฝกปฏิบัติงานชุมชน 

๔.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม   

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๖ ศึกษาฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานท่ีปฏิบัติงานดูแลผูปวยจริง ไดแก คลินิกผูปวย

นอก  หองฉุกเฉิน หองคลอด หองผาตัด หอผูปวยและหออภิบาลผูปวยวิกฤต ในสถาบันฝกปฏิบัติทางคลินิกรวมผลิตภายใต

การดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจากอาจารยแพทยเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิก และหัตถการทางคลินิก 

นอกจากนี้ ยังกําหนดใหนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี ๓, ๕ และ ๖ ขณะเรียนวิขาเวชศาสตรชุมชนไดฝกปฏิบัติงานในชุมขน

เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีสัมฤทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูตลอด

ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร        

๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุงหวังในการสรางบัณฑิตแพทยท่ีมี

มาตรฐาน    ผลการเรียนรูของประสบการณการฝกปฏิบัติงานตามผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค (program-learning 

outcomes) ๗ ดาน ไดแก 

(๑) ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการใหบริบาลสุขภาพไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

(๒) สามารถใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ ความปลอดภัย ความคุมคา และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  

 ๑๒๕ 

(๓) ประยุกตความรูดานระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ/ระบบบริการสุขภาพ เพ่ือจัดการระบบและ

สุขภาพในระดับบุคคล และระดับประชากร และพัฒนา ดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรค โดย

การมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

(๔) ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย มีความซ่ือสัตยสุจริต

และรับผิดชอบ และพัฒนาตนอยางตอเนื่อง  

(๕)  สื่อสารกับผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับภาวะการณ เพ่ือดูแลรักษา

ผูปวย และสรางเสริมสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนใหเปนท่ียอมรับและไววางใจ 

(๖) ดําเนินการวิจัยได    

(๗) พัฒนาตนเอง สามารถทํางานเปนทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผูนํา 

๔.๒  ชวงเวลาการฝกประสบการณภาคสนาม ตามขอ ๔.๑ 

ช้ันป รายวิชา ชวงเวลา 

๓ รมวช  ๓๐๓   เวชศาสตรชุมชน ๑ 

RACM 303    Community Medicine I 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ฝกปฏิบัติงานท่ีชุมชน ๑ สัปดาห 

๔ รมวช  ๕๐๑   เวชศาสตรชุมชน ๒ 
RACM 501    Community Medicine II  

ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชมุชน และการเยี่ยมบานผูปวย  

๓ สัปดาห และมาสรุปการปฏิบัติงานอีก ๑ สัปดาห 

๖ รมคร ๖๑๕    เวชปฏิบัติและการจัดการระบบ          

บริการสุขภาพในชุมชน 
 RAID 615      Clinical Practice and Health 

Care Management in Community 

Settings 

ฝกปฏบิัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ๔ สัปดาห   

 

๖ รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร 
RAPD 605  Clinical Clerkship in Pediatrics 

ฝกปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันรวมผลิต ๒๐ 

สัปดาห  โดยแยกเปนสาขาวิชาละ ๔ สัปดาห  

๖ รมศศ ๖๐๙  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร 
RASU 609   Clinical Clerkship in Surgery 

๖ รมสต ๖๑๕  เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  
RAOG 615  Clinical Clerkship in Obstetrics and 

Gynecology 

๖ รมอธ ๖๐๒  เวชปฏิบัติออรโธปดิกส 
RAOR 602  Clinical Clerkship in Orthopedics 

๖ รมอย ๖๐๙  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร 
RAMD 609  Clinical Clerkship in Medicine 
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 ๑๒๖ 

 ๔.๓  การจัดตารางเวลา และตารางสอน 

        หลักสูตรจัดตารางเวลาใหนักศึกษาเวียนไปศึกษาและปฏิบัติงานในทุกรายวิชาของแตละชั้นป  

๔.๔  จํานวนหนวยกิต ๒๗ หนวยกิต  

(๑) รมวช  ๓๐๓  เวชศาสตรชุมชน ๑  ๕ (๓-๔-๘) 

(๒) รมวช  ๕๐๑  เวชศาสตรชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) 

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

(๔) รมกม ๖๐๕  เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

(๕) รมศศ ๖๐๙  เวชปฏิบัติศัลยศาสตร ๓ (๐-๖-๓) 

(๖) รมสต ๖๑๕  เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  ๓ (๐-๖-๓) 

(๗) รมอธ ๖๐๒  เวชปฏบิัติออรโธปดิกส ๓ (๐-๖-๓) 

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

๔.๕  กระบวนการประเมินผล 

(๑)  การสอบขอเขียนและการสอบปฏิบัต ิ

(๒)  การทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

(๓)  การประเมินจากการปฏิบัติงาน 
 

๕.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

๕.๑  คําอธิบายโดยยอ  

   หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรการแพทย 

ปญหาสุขภาพ ปญหาในชุมชนท่ีสนใจ และการวิจัยดานการศึกษา โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิทยาการระบาด     

เพ่ือดําเนินการโครงงานหรือโครงงานวิจัยเปนรายบุคคลหรือรายกลุมภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู  

   นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองหรือรวมทําเปนรายกลุมและสามารถนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยเปนไปตามจริยธรรมการวิจัยในทุกข้ันตอน 
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 ๑๒๗ 

๕.๓  ชวงเวลา 

ช้ันป  รายวิชา ชวงเวลา 

๑ รมศท  ๑๐๒  บทนําการวิจัย 
RAGE  102   Introduction to Research 

ภาคการศึกษาท่ี ๒  

๒ รมศท  ๒๐๒  ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ 
RAGE  202   Research Methodology I 

ภาคการศึกษาท่ี ๑-๒ ตอเนื่อง 

๓ รมศท  ๓๐๑  ระเบียบวิธีการวิจัย ๒ 
RAGE  301   Research Methodology II 

ภาคการศึกษาท่ี ๑-๒ ตอเนื่อง  

๓ รมวช   ๓๐๓  เวชศาสตรชุมชน ๑ 

RACM  303   Community Medicine I 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ฝกปฏิบัติงานท่ีชุมชน ๑ สัปดาหและ

นําเสนอโครงงานหรืองานวิจัยท่ีไดทําในชุมชนเปนรายกลุม 

๔ รมคร   ๔๒๒  ปฏิบัติการวิจัย ๑ 

RAID   422    Research Practice I 

ภาคการศึกษาท่ี ๑-๒ ตอเนื่อง 

๔ รมคร   ๔๓๙  ประสบการณวิจัย ๑ 
RAID   439    Research Experience I 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๔ รมคร  ๔๔๐  ประสบการณวิจัย ๒ 
RAID  440    Research Experience II 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๕ รมคร  ๕๑๗  เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน 
RAID  517    Evidence-Based Medicine 

เรียนตอเนื่องตลอดปการศึกษา 

๕ รมคร  ๕๓๔  การวิเคราะหข้ันสูงในงานวิจัยทางคลินิก 
RAID  534   Advanced Data Analysis in Clinical   
                Research 

หมุนเวียนตลอดปการศึกษา 

๕ รมคร   ๕๓๕   ประสบการณวิจัย ๓ 
RAID   535    Research Experience III 

หมุนเวียนตลอดปการศึกษา 

๖ รมคร   ๖๑๖   *ปฏิบัติการวิจัย ๒ 
RAID   616    Research Practice II 

หมุนเวียนตลอดปการศึกษา 

๖ รมคร   ๖๑๗   *ปฏิบัติการวิจัย ๓ 

RAID   617    Research Practice III 

หมุนเวียนตลอดปการศึกษา 

*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากท้ังหมด ๒ รายวิชา 
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๑๒๘ 

๕.๔  จํานวนหนวยกิต  ๑๖ หนวยกิต 

(๑)  รายวิชา รมศท ๑๐๒  บทนําการวิจัย  ๑ (๑-๐-๒) 

(๒)  รายวิชา รมศท ๒๐๒  ระเบียบวิธีการวิจัย ๑  ๒ (๑-๒-๓) 

(๓)  รายวิชา รมศท ๓๐๑  ระเบียบวิธีการวิจัย ๒  ๑ (๑-๐-๒) 

(๔)  รายวิชา รมวช ๓๐๓   เวชศาสตรชุมชน 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) 

๕.๕  กระบวนการประเมินผล 

(๑)  การสอบขอเขียนและการทํารายงาน 

(๒)  การมีสวนรวมในการทํางานวิจัย/โครงการ  

(๓)  การประเมินโครงงาน/งานวิจัยท่ีนําเสนอในชั้นปท่ี ๓  

(๔)  การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยเปนรายกลุมหรือรายบุคคลในชั้นปท่ี ๔ 

(๕)  การนําเสนอผลงานวิจัยเปนรายกลุมหรือรายบุคคลในชั้นปท่ี ๖ 
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๑๒๙ 

หมวดท่ี ๔ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑ ความเปนผูนํา ทํางาน

เปนทีม 

- จัดรายวิชาพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิตอยางตอเน่ืองต้ังแตช้ันปท่ี ๒ ถึง ช้ันปท่ี ๕

- จัดรายวิชาท่ีพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานความเปนผูนํา และการทํางานเปนทีม

อยางตอเน่ือง

- จัดใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีสงเสริมทักษะชีวิต (soft & life

skills) เชน กิจกรรมละคร (RAMA-D’rama) กิจกรรมชมรม

- การจัดต้ังคณะกรรมการนักศึกษาแพทย

- การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-based learning (TBL)

๑.๒ ทักษะการทําวิจัย - มีการสอนการทําวิจัยอยางเปนข้ันตอนต้ังแตช้ันปท่ี ๑ – ๖ และสงเสริมสนับสนุน

การทําวิจัยในช้ันปท่ีสูงข้ึน โดยนักศึกษาทุกคนตองมีสวนรวมในการทําวิจัยเปนราย

เด่ียวหรือรายกลุม และตองนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยในช้ันปท่ี ๔ และนําเสนอ

ผลงานวิจัยในช้ันปท่ี ๖

- สนับสนุนการทําวิจัยของนักศึกษาท่ีสนใจผานโครงการตนกลารามาธิบดี 

- จัดประสบการณใหนักศึกษาทุกคนทําวิจัย/สํารวจปญหาชุมชนเปนรายกลุม

๒. ความสัมพันธระหวาง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา

แหงชาติ    

  (แสดงในภาคผนวก ๓) 

๓. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

หลักสูตรมุงการพัฒนานักศึกษาในแตละดานเพ่ือใหเกิดผลการเรียนรูท่ีพึงประสงค (Program-level 

Learning Outcomes, PLOs) ดังตอไปน้ี 
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๑๓๐ 
 

PLO1 ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในบทบาทของนักวิชาการทาง

การแพทยไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

PLO1.1   ใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ืออธิบายสาเหตุ 

พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคท่ีพบไดบอยตาม

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

PLO1.2   อธิบายหลักการดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และพฤติกรรมศาสตรท่ีจําเปน เพ่ือความเขาใจตอ

เพ่ือนมนุษย สังคม และปจจัยท่ีสงผลตอการดูแลสุขภาพ รวมถึงแนวทางการรักษาดวยการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

PLO1.3   ประยุกตหลักการดานระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยี เพ่ือแกไขปญหา

สุขภาพท้ังระดับบุคคลและชุมชน 

PLO2 ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ ความปลอดภัย ความคุมคา และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ 

PLO2.1   สัมภาษณประวัติจากผูปวยและผูเก่ียวของอยางครอบคลุมและเหมาะสม   

PLO2.2 ตรวจรางกายผูปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม         

PLO2.3 เลือกวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางหองปฏิบัติการ โดย

คํานึงถึงความคุมคาและเหมาะสม และสามารถแปลผลการตรวจได ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

PLO2.4 ทําการตรวจทางหองปฏิบัติการ และทําการตรวจพิเศษเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค 

PLO2.5 วางแผนในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปประเด็น เพ่ือวินิจฉัยและแกปญหาผูปวย 

PLO2.6 เลือกวิธีบําบัดรักษาผูปวย และบริบาลผูปวยแบบองครวม รวมถึงการตัดสินใจสงปรึกษา สงตอ 

และรับดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 

PLO2.7 ทําหัตถการทางการแพทยท่ีจําเปนไดตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

PLO2.8 เลือกใชยา ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีดานสุขภาพ อยางสมเหตุผล 

PLO2.9 ประเมินและวิพากษหลักฐานทางการแพทย ตามหลักการดานเวชศาสตรเชิงประจักษ เพ่ือวินิจฉัย 

ดูแลรักษา รวมท้ังพยากรณโรคของผูปวยไดอยางเหมาะสม 

PLO2.10 ใหการบริบาลผูปวยโดยยึดหลักเวชจริยศาสตร และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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๑๓๑ 
 

PLO3 วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคไดท้ังในระดับบุคคลและระดับประชากร โดยประยุกต

ความรูดานระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ และสรางความรวมมือของชุมชน 

PLO3.1  ประยุกตความรูความเขาใจระบบสุขภาพ และการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ เพ่ือวางแผนการสรางเสริม

สุขภาพ และการปองกันโรค ในระดับบุคคลและระดับประชากร ไดเหมาะสมกับสถานการณในพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

PLO3.2 สรางความสัมพันธและความรวมมือจากชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียในระบบสุขภาพ 

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย มีความซ่ือสัตยสุจริต

และรับผิดชอบ 

PLO4.1   ประพฤติตนอยางซ่ือสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

PLO4.2 ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณแพทยไดตามเกณฑมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

PLO5 ส่ือสารกับผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือดูแล

รักษาผูปวย และสรางเสริมสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนใหเปนท่ียอมรับ

และไววางใจ 

PLO5.1   ส่ือสารดวยการฟง พูด เขียน ทาทางและส่ือตาง ๆ อยางสุภาพ เหมาะสม และตรงประเด็น 

PLO5.2 รับฟงอยางเขาใจ และส่ือสารกับผูปวยโดยแสดงออกถึงความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ ตามบริบทของ

ครอบครัวและสังคมของผูปวย และสรางความไววางใจ 

PLO5.3 ส่ือสารกับผูปวยโดยคํานึงถึงความรู ความเช่ือ และบริบทของผูปวยและครอบครัว เพ่ือสราง

แรงจูงใจใหปฏิบัติตัวอยางถูกตองและรวมมือในการรักษา และเปดโอกาสใหผูปวยไดตัดสินใจ

เก่ียวกับการดูแลรักษาของตนเอง 

PLO5.4 ส่ือสารในบริบทท่ียาก อาทิ ความไมพอใจหรือไมรวมมือของผูปวย การแจงขาวราย และความ

ผิดพลาดทางการแพทย เพ่ือผลประโยชนในการดูแลรักษาผูปวย 

PLO5.5 บันทึกเวชระเบียน ใบสงตัว และใบรับรองแพทยไดอยางถูกตอง ชัดเจน สมบูรณ และใชขอมูลจาก

เวชระเบียน และคํานึงถึงการรักษาความลับของผูปวย 

PLO5.6 ส่ือสารอยางเหมาะสมกับผูรวมงาน และแสดงออกถึงความเคารพในบทบาทหนาท่ีและคุณคาของ

แตละวิชาชีพ 
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๑๓๒ 
 

PLO5.7 ส่ือสาร และเผยแพรขอมูลแกชุมชนและสังคม โดยใชวิธีการ ชองทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ส่ือประกอบท่ีเหมาะสม  

PLO6 ผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองหรือรวมทําเปนรายกลุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 

PLO6.1  ระบุปญหา ต้ังคําถามวิจัยท่ีเหมาะสม 

PLO6.2 คนควา วิเคราะห วิพากษบทความวิชาการและผลงานวิจัยอยางมีวิจารณญาณ 

PLO6.3 เสนอวิธีการเพ่ือใหไดคําตอบ ออกแบบและดําเนินการศึกษาหรือการทดลองท่ีเก่ียวของกับคําถามวิจัย 

PLO6.4 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเบ้ืองตน 

PLO6.5 นําเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบตามท่ีกําหนดไว 

PLO6.6 ยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในทุกข้ันตอน 

PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถทํางานเปนทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผูนํา 

PLO7.1   ตระหนักรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

PLO7.2 เคารพในบทบาทและความชํานาญของแตละคน และปฏิบัติงานรวมกันภายในวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

PLO7.3 เคารพในบทบาทและความชํานาญของแตละสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือทํางานและเรียนรูรวมกัน รับฟง

อยางเขาใจ แลกเปล่ียนขอมูลหรือความคิดเห็น ตอบสนองตอเพ่ือนรวมงาน และถายทอดความรูได

อยางเหมาะสม ในการวางแผนการรักษาและการดูแลผูปวย โดยคํานึงถึงบทบาทหนาท่ี ความ

เช่ียวชาญของแตละวิชาชีพ และยึดประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ            

PLO7.4 มีความรูความเขาใจหลักการบริหารจัดการ 
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๑๓๓ 

 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

PLO1 ประยุ กต ความรู ท างด าน

วิทยาศาสตรการแพทย และ

ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวของใน

บทบาทของนักวิชาการทาง

การแพทยไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑ – ๓) 

• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive 

lecture) 

• การเรียนรูจากปญหาผูปวยจริง และ/หรือกรณีศึกษา 

(Problem-based learning) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม การเรียนแบบทีม

เปนฐาน (Team-based learning) 

• การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ (Laboratory) 

ช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔ – ๖) 

• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive 

lecture) 

• การอภิปรายปญหาผูปวยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม การเรียนแบบทีม

เปนฐาน (Team-based learning) 

• การเรียนรูขางเตียงจากปญหาผูปวยจริง (Bedside 

teaching) 

• การประเมินความรูและประยุกตความรูในการสอบ

ขอเขียนดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ  ไดแก MCQs, CRQ, 

SAQs, short essay questions และ MEQs เปนตน 

• การสอบภาคปฏิบัติ  OSCE (Objective Structured  

Clinical Examination) 

• การสอบรายยาว (Long case examination) 

• การประเมินรายงานผูปวย โดยพิจารณาจากการ

ประยุกตความรูในการแกปญหาของผูปวย 

• Workplace based assessment  
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๑๓๔ 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 • การใชสื่ออุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

และหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 

• การเขียนรายงานผูปวยท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

 

PLO2 ใหการบริบาลผูปวยแบบองค

รวม โดยยึดหลักขอมูลเชิง

ประจักษ  ความปลอดภั ย 

ความคุมคา และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑ – ๓) 

• การฝกปฏิบัติกับผูปวยจําลอง (Simulated patients) 

ช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔ – ๖) 

• การอภิปรายปญหาผูปวยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม การเรียนแบบทีม

เปนฐาน (Team-based learning) 

• การเรียนรูขางเตียง (Bedside teaching) 

• การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (Simulation) 

• การฝกปฏิบัติ และการฝกประสบการณวิชาชีพใน

สถานการณจริงภายใตการกํากับดูแลจากอาจารยผูสอน

อยางเหมาะสม (Clinical clerkship) 

 

 

• การประเมินความรูและการประยุกตใชความรูในการ

สอบ ขอเขียนดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ  ไดแก MCQs, 

CRQ, SAQs, short essay questions และ MEQs 

เปนตน 

• การสอบภาคปฏิบัติ OSCE  

• การประเมินรายงานผูปวย 

• การสังเกตพฤติกรรมทุกๆ ข้ันตอนของทักษะทางคลินิก 

• การสอบรายยาว 

• Workplace based assessment 
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๑๓๕ 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 • การใชสื่ออุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

และหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 

• การปฏิบัติงานดูแลผูปวยใน ฐานะสวนหนึ่งของทีมแพทย 

• การเขียนรายงานผูปวยท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

• การเรียนจากประสบการณท่ีแตกตางกันในระบบ

สาธารณสุข เชนในระดับโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาล

ท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน 

 

PLO3 ว า ง แ ผ น ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม

สุขภาพ และการปองกันโรค

ได ท้ั ง ในระดับบุ คคลและ

ระดับประชากร โดยประยุกต

ความรู ด านระบบสุขภาพ 

และระบบบริบาลสุขภาพ 

และสรางความรวมมือของ

ชุมชน 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑–๓) และช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔–๖) 

• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive 

lecture) 

• การอภิปรายปญหาผูปวยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม   

• การใชสื่ออุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

และหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา  

  

• การประเมินความรูและการประยุกตใชความรูในการ

สอบ ขอเขียนดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ  ไดแก MCQs, 

short essay questions  

• การประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

• การบันทึกการสะทอนคิด ทบทวนประสบการณ 

(Reflective writing) 

• Workplace based assessment 
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๑๓๖ 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๓) และช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๕ – ๖) 

• การเรียนรู และฝกปฏิบัติจากกิจกรรมออกชุมชน 

• การเรียนจากประสบการณท่ีแตกตางกันในระบบ

สาธารณสุข เชนในระดับโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาล

ท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน 

 

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี 

โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณแพทย มี

ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย สุ จ ริ ต แ ล ะ

รับผิดชอบ 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑ – ๓) และช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔ – ๖) 

• การอภิปรายปญหาผูปวยจากกรณีศึกษา (Case-based 

learning) 

• การฝกปฏิบัติ และการฝกประสบการณวิชาชีพใน

สถานการณจริงภายใตการกํากับดูแลจากอาจารยผูสอน

อยางเหมาะสม  

• การปฏิบัติงานดูแลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีมแพทย 

• การเรียนจากประสบการณท่ีแตกตางกันในระบบ

สาธารณสุข เชนในระดับโรงพยาบาลศูนย / ท่ัวไป และ

โรงพยาบาลชุมชน 

• การเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารยแพทย (Role model) 

 

• การประเมินจากแฟมสะสมงานในสวน Reflective 

report 

• การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผูปวย การ 

ปฏิบัติงานทางคลินิก และในกิจกรรมการเรียนตาง ๆ  

แบบ 360O  

• การประเมินความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

• การประเมินการเขาชั้นเรียนและการเขารวมกิจกรรม 

 

 



  
 

 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                             คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑๓๗ 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

PLO5 สื่ อ ส า ร กับ ผู ป ว ย  ญาติ  

ผูรวมงาน และชุมชน ดวย

รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ 

เพ่ือดูแลรักษาผูปวย และ

สรางเสริมสุขภาพอยางมี

ประสิทธิภาพ  รวมท้ังสราง

ความสัมพันธกับผูอ่ืนใหเปน

ท่ียอมรับและไววางใจ 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑ – ๓) 

• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive 

lecture) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม   

• การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

• การฝกปฏิบัติในบทบาทสมมติ (Role play) 

ช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔ – ๖) 

• การฝกปฏิบัติในผูปวยจําลองและผูปวยในสถานการณจริง 

ภายใตการกํากับดูแลจากอาจารยผูสอน 

• การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

• การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ  ขณะ

ปฏิบัติงานจริง 

• การปฏิบัติงานดูแลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีมแพทย 

• การเรียนรูจากกิจกรรมออกชุมชน 

• การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาใน

สถานการณตาง ๆ  แบบ 360O 

• การประเมินจากแฟมสะสมงานในสวน Reflective 

report 

• การสอบภาคปฏิบัติ เชน Long case  examination, 

OSCE  
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๑๓๘ 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

PLO6  ผลิตผลงานวิจัย ไดด วย

ตนเองหรือรวมทําเปนราย

กลุมโดยยึดถือและปฏิบัติ

ตามจริยธรรมการวิจัย 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑ – ๓) 

• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive lecture) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม   

ช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔ – ๖) 

• การมอบหมายงาน หรือโครงการวิจัย ใหนักศึกรับผิดชอบ 

  ท้ังงานกลุมหรือรายบุคคล 

• การนําเสนอขอเสนอโครงงานวิจัยในชั้นปท่ี ๔  

• การนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นปท่ี ๖    

• การประเมินความรูและการประยุกตใชความรูในการ

สอบ ขอเขียนดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ  ไดแก MCQs, 

CRQ, SAQs, short essay questions และ MEQs 

เปนตน               

• การประเมินคุณภาพผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

• การประเมินการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ  

PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถทํางาน

เปนทีมภายในวิชาชีพ รวม

ถงึสหสาขาวิชาชีพในบทบาทท่ี

เหมาะสม และมีภาวะผูนํา 

ช้ันปรีคลินิก (ช้ันปท่ี ๑ – ๓) 

• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (Interactive lecture) 

• การเรียนกลุมยอย การอภิปรายกลุม การเรียนแบบทีมเปน

ฐาน (Team-based learning) 

 ช้ันคลินิก (ช้ันปท่ี ๔ – ๖) 

• การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Self development 

• การเรียนรูจากกรณีศึกษา 

• การปฏิบัติงานดูแลผูปวย 

• การปฏิบัติงานทางคลินิก 

• การประเมินจากแฟมสะสมงานในสวนการประเมิน

ตนเอง Reflective report 

• การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผูปวย การ 

ปฏิบัติงานทางคลินิก และในกิจกรรมการเรียนตาง ๆ  

แบบ 360O  
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๑๓๙ 

 

๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบทายใน ภาคผนวก ๔  หนา ๑๗๘ – 

๑๘๕ 
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 ๑๔๐ 

หมวดที ่๕ 

  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

 ๑.๑ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒     

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙  

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษานักศึกษาแพทย และประกาศ    

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา 

  (ก) สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา 

   ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญญลักษณตาง ๆ ซ่ึงมีแตมประจําดังน้ี 

           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) สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 

   ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญญลักษณตาง ๆ ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

           สัญลักษณ                                     ความหมาย  

       AU    การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

       O   โดดเดน (Outstanding) 

      S    พอใจ (Satisfactory) 
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 ๑๔๑ 

           สัญลักษณ                                     ความหมาย  

      T    การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit) 

      U    ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

      I    รอการประเมินผล (Incomplete) 

      P    การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

      X    ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

      W    ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
 
การตัดสินผลการศึกษา 

   (ก) สัญลักษณท่ีมีแตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา ได หรือ ผาน (Pass) 

ในแตละรายวิชา 

   (ข) สัญลักษณท่ีมีแตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือวา มีความรู  

ความสามารถตํ่ากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตัว เม่ือเสร็จส้ินแลวจะให

สัญลักษณท่ีมีแตมประจําไดไมเกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S 
 
 ๑.๒ เปนไปตามประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา      

นักศึกษาแพทย พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

 ๒.๑   ระดับรายวิชา   

 การบริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร         

ฉบับปรับปรุงปการศึกษา ๒๕๖๒) จะดําเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการรายวิชา โดยคณะอนุกรรมการฯ จะรวมกัน

พิจารณากําหนดวิธีและเครื่องมือการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือใหเหมาะสมกับผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูระดับรายวิชา 

(Course-level Learning Outcomes; CLOs) ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ ภายใตการใหคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ

ดานแพทยศาสตรศึกษา โดยมีวิธีประเมินผล ดังน้ี 

 ๒.๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี ประเภท Multiple Choice Question (MCQ), Modified Essay Question 

(MEQ),  Short Answer Question (SAQ) และกา รสอบภาคป ฏิ บั ติ  ป ร ะ เภท  Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) จะมีการจัดทําตารางสัดสวนขอสอบ (table of specification)  
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 ๑๔๒ 

 ๒.๑.๒ การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา หรือการประเมินผลงานของนักศึกษาจะมีการ

พิจารณาพัฒนาแบบประเมินท่ีตรงกับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด มีการอบรมอาจารยผูประเมิน และมีการบันทึก

คะแนนในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส  

 นอกจากน้ันเม่ือการสอบและการประเมินผลเสร็จส้ิน จะมีการวิเคราะหขอสอบ และผลการประเมินตาง ๆ ให

คณะอนุกรรมการรายวิชาวิเคราะหรวมกับการพิจารณาผลการประเมินวา นักศึกษาท่ีผานบรรลุมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ     

การเรียนรูระดับรายวิชา (CLOs) หรือไม ดังน้ันหลักฐานเพ่ือการทวนสอบระดับรายวิชาจึงประกอบดวย 

 (๑) ประมวลรายวิชาท่ีมีการระบุเครื่องมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผลท่ีระบุใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔  

 (๒) หลักฐานการพิจารณากล่ันกรองขอสอบกอนการใชสอบ (ขอสอบกอนและหลังการพิจารณา) 

 (๓) รายงานการวิเคราะหขอสอบและการพัฒนาขอสอบ 

 (๔) รายงานการวิเคราะหผลการประเมินจากแบบประเมินตาง ๆ 

 (๕) เกณฑการตัดสินผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา 

 (๖) ขอมูลปอนกลับจากนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารย แพทยประจําบาน 

 (๗) หลักฐานการอบรมอาจารยดานการประเมินผล 

 โดยหลักฐานเหลาน้ีจะถูกตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับรายวิชา 
   
 ๒.๒ ระดับหลักสูตร กําหนดใหผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองผานการประเมิน ดังน้ี 

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกําหนดใหมีการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงประกอบไปดวย      

การสอบความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการประเมินแฟมสะสมงาน ดังน้ัน

หลักฐานเพ่ือการทวนสอบระดับหลักสูตรจึงประกอบดวย 

  ๒.๒.๑ การสอบความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

   (๑) ตารางสัดสวนขอสอบ 

   (๒) หลักฐานการพิจารณากล่ันกรองขอสอบ 

   (๓) รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

  ๒.๒.๒ การประเมินสมรรถนะทางคลินิก 

   (๑) ตารางสัดสวนขอสอบ 

   (๒) หลักฐานการพิจารณากล่ันกรองขอสอบ 

   (๓) รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

  ๒.๒.๓ การประเมินแฟมสะสมงาน 

   (๑) คูมือการจัดเก็บแฟมสะสมงานของนักศึกษา 
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 ๑๔๓ 

   (๒) เกณฑการประเมินแฟมสะสมงาน 

   (๓) รายงานการวิเคราะหผลการประเมินแฟมสะสมงาน 

 

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือการทวนสอบจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ  

ดังตอไปน้ี 

 (๑)  ผลการสอบเพ่ือการประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้ันตอนท่ี 

  ๑, ๒ และ ๓ 

 (๒) ขอมูลการประเมินความพรอมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย 

 (๓) ขอมูลภาวะการไดงานทําของบัณฑิตแพทย 

 (๔) ขอมูลการประเมินบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต 
  

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ 

 ๓.๑ เปนผูมีความประพฤติดีเหมาะสมแกศักด์ิศรีแหงปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมอยูระหวางการสอบสวนทางวินัย 

 ๓.๒ สอบผานทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 

 ๓.๓ ไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

 ๓.๔ มีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียงไดกับระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉล่ีย   

ตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคลองตาม

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกําหนดไว ดังน้ี 

              ๓.๔.๑ MU-ELT ท่ีระดับคะแนนต้ังแต ๘๔ คะแนนข้ึนไป หรือ 

  ๓.๔.๒ TOEIC ท่ีระดับคะแนนต้ังแต ๖๐๐ คะแนนข้ึนไป หรือ 

  ๓.๔.๓ TOEFL IBT ท่ีระดับคะแนนต้ังแต ๖๔ คะแนนข้ึนไป หรือ 

  ๓.๔.๔ IELTS ท่ีระดับคะแนนต้ังแต ๕.๐ คะแนนข้ึนไป 

  นักศึกษาตองสงคะแนนตามเกณฑขางตนแลวแตกรณี ภายใน ๒ ปหลังเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ี เพ่ือใหนักศึกษามีเวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุง โดยสามารถศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือให

ตนเองมีความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีกําหนดกอนสําเร็จการศึกษา  

 ๓.๕ ตองสอบผานการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ทุกประเภท 
   
  ในกรณีท่ีนักศึกษาไมประสงคจะศึกษาตอจนสําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีความประสงคท่ีจะ    

ยุติการศึกษาในช้ันคลินิก ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึงดวยเหตุผลท่ีเหมาะสม นักศึกษาสามารถท่ีจะย่ืนเรื่องตอมหาวิทยาลัย
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 ๑๔๔ 

เพ่ือขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาใดสาขาหน่ึงท่ีคณะวิทยาศาสตรมีการเปดสอนอยู หากมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ดังน้ี    

   (๑) ไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 

   (๒) ไดลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตตามหลักสูตร และเลือกนํารายวิชาท่ีสอบได

จํานวน ๑๒๐ หนวยกิตมาคิดคะแนนเฉล่ีย รวมแลวไมตํ่ากวา ๒.๐๐ โดยมีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต  

และหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

   (๓) ทําโครงการท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรสาขาท่ีตองการ วท.บ. เรียกวา Senior Project และ   

ผานการประเมินโครงการจากอาจารยคณะวิทยาศาสตรในสาขาน้ัน ๆ ท้ังน้ีสามารถนําหนวยกิตน้ีประกอบในการ       

ขอรับปริญญา วท.บ. สาขาน้ัน ๆ ได 

  ๓.๕.๒ นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันปท่ี ๓ หากมีความประสงคสมัครเขารวมโครงการมหิดลวิทยาจารย 

และหากไดรับคัดเลือกเขาโครงการจะใชเวลาอีกอยางนอย ๔ ป (ไมเกิน ๘ ป) ในการศึกษาปริญญาเอก เม่ือจบปริญญาเอก 

สามารถกลับมาศึกษาในระดับช้ันปท่ี ๔ - ๖ ตอไปจนสําเร็จตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได 

 

๔. เกณฑการไดรับปริญญาบัตรเกียรตินิยม 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ   

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยการสอบแกตัวนับรวมการสอบแกตัวในแตละรายวิชา และการสอบรวบยอดทุกชนิดดวย 

 

๕. กระบวนการอุทธรณการประเมินผล 

  ใหนักศึกษาย่ืนอุทธรณผลการประเมินผลการศึกษา หลังจากรายวิชาประกาศผลการศึกษาภายในเวลา ๓๐ วัน      

โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑) เขียนคํารองสงถึงอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แลวแตกรณี          

ผานสํานักงานการศึกษาท่ีโรงเรียนแพทยรามาธิบดี สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร และ/หรือ สํานักงานการศึกษาท่ี              

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท) 

 (๒) เม่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับคํารอง ใหพิจารณาและส่ังการ

ผูเก่ียวของ ตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองของนักศึกษาภายใน ๗ วัน หากผูเก่ียวของพบขอผิดพลาดใหรายงาน     

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และดําเนินการแกไขทันที 

 (๓) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงผลการตรวจสอบ และการพิจารณา

ใหนักศึกษาผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 
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 ๑๔๕ 

 

หมวดที ่๖ 

การพัฒนาคณาจารย 
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 ๑.๑  อาจารยใหมทุกคนเขารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารยใหม ท่ีประกอบดวยบทบาทหนาท่ี ภารกิจ สิทธิ

ประโยชนและความสําคัญของการเปนครูแพทย หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตาง ๆ  ของ

คณะ 

 ๑.๒  คูมืออาจารย ประกอบดวยโครงสรางองคกร ระบบการทํางานในองคกร โครงสรางหลักสูตร และบทบาทหนาท่ี

ของอาจารย โดยมอบใหอาจารยใหมทุกคน และมีแสดงใน Website ของคณะฯ ใหศึกษาไดตลอดเวลา 
  

๒.  การพัฒนาความรู และทักษะใหแกคณาจารย 

  ๒.๑   การพัฒนาทักษะประสบการณดานการศึกษา  

       ๒.๑.๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานแพทยศาสตรศึกษาและการสอนทางคลินิก ใหกับอาจารยของคณะฯ และ

อาจารยพิเศษ  

 ๒.๑.๒  จัดการบรรยายวิชาการดานแพทยศาสตรศึกษาตอเน่ืองตลอดป   

 ๒.๑.๓  จัดอาจารยผู เช่ียวชาญดานแพทยศาสตรศึกษาและมีประสบการณใหคําแนะนําดานทักษะการสอน        

การประเมินผล และอ่ืน ๆ   

 ๒.๑.๔  สนับสนุนใหอาจารยเสนอผลงานและเขารวมประชุมแพทยศาสตรศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

 ๒.๑.๕  สนับสนุนใหมีงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา  

 ๒.๑.๖  มีระบบจัดการความรู (Knowledge Management) ดานแพทยศาสตรศึกษา เชน การประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ การจัดส่ือการเรียนรูเรื่องแพทยศาสตรศึกษา 

 ๒.๑.๗  จัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย เปนการประเมินอยางมีสวนรวมระหวาง ผูสอน ผูบริหาร และ

ผูเรียน 
 ๒.๒   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ   

 ๒.๒.๑  สนับสนุนการศึกษาตอ  การฝกอบรม ดูงานและการประชุมทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

 ๒.๒.๒  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัย นําเสนอ และตีพิมพผลงานวิจัย 

 ๒.๒.๓  สรางโอกาสใหอาจารยเขารวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะฯ หรือภายนอกคณะฯ   

 ๒.๒.๔  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การบริหารในระดับตาง ๆ   ตามความเหมาะสม  

 ๒.๒.๕  สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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 ๑๔๖ 

หมวดที ่๗ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

๑.๑ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีไดแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร 

เพ่ือพิจารณารางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ี โดยมีกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรท่ี

อาศัยขอมูลจากองคประกอบตาง ๆ  ดังน้ี 

๑.๑.๑ (ราง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร (มคอ. ๑)  

๑.๑.๒ หลักเกณฑการขอเปดดําเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย 

ตามประกาศแพทยสภาท่ี ๑๒/๒๕๖๐ ซ่ึงสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานสากลของ World Federation for Medical 

Education (WFME)   

๑.๑.๓ เกณฑความรูความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑.๕ ขอมูลจากการดําเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร ไดแก การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร และความพึงพอใจของผูเรียน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ซ่ึงจัดการประเมินเปนประจําทุกปการศึกษา ความคาดหวัง

ของสังคม การสํารวจความคาดหวังของผูเรียน และผลการเรียนรูของนักศึกษา  ตลอดจนผลการสอบของนักศึกษาท่ีจัดสอบ

โดยศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว) รวมกันกับขอคิดเห็นท่ีรวบรวม

จากผูมีสวนไดสวนเสียและคณาจารยผูสอน ไดแก 

(๑) ผลสรุปจากการสัมมนานักศึกษาแพทยทุกช้ันปรวมกับอาจารย ป ๒๕๕๙ เพ่ือหาความตองการของผูเรียน 

(๒) ผลสรุปจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหวางคณะวิทยาศาสตร รวมกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางวันท่ี ๒๘ – ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ (เพ่ือหาขอสรุปเน้ือหาใหเหมาะสมกับปญหาสาธารณสุขของประเทศ และความตองการของผูเรียน) 

(๓) ผลสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระหวางวันท่ี ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เพ่ือหาขอสรุปเน้ือหาในช้ันคลินิก)  

(๔) ผลสรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับคลินิก ระหวาง

วันท่ี ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร  
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 ๑๔๗ 

๑.๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร 

     คณะกรรมการประจําสวนงาน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย กลยุทธ 

แผนงานดานศึกษา ผานคณะกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซ่ึงทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดย

มีคณะอนุกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการศึกษา แกปญหาของนักศึกษา การพัฒนาอาจารย ฯลฯ 

เพ่ือใหไดมาตรฐานการศึกษาท่ีดี ดังตอไปน้ี 

 (๑) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะ ๑ (นักศึกษาแพทยช้ันปท่ี ๑) 

 (๒) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะ ๒ (นักศึกษาแพทยช้ันท่ี ๒ และ ๓) 

 (๓) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะท่ี ๓ (นักศึกษาแพทยช้ันปท่ี ๔ – ๖)  

 (๔) คณะอนุกรรมการประเมินผล 

 (๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย 

 (๖) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ในแตละรายวิชาและ/หรือภาควิชา เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา จะมีการประเมินผลจาก

นักศึกษา และอาจารยผูสอนในทุกดาน รวมท้ังการรายงานผล มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา (มคอ. ๕ และ ๖) ของแตละ

รายวิชา เพ่ือรวบรวมรวมเปนรายงานของหลักสูตร (มคอ. ๗) เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาแตละรายวิชา และภาพรวม

ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปการศึกษาถัดไป 

 ๑.๓ การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ใชมาตรฐานตาม “เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ” 

หรือ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) เปนกรอบสําคัญในการประกันคุณภาพระดับสถาบัน 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 สําหรับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใชตามเกณฑของ WFME และ มคอ. ๗ และใน

ระดับรายวิชาในหลักสูตรใชตามเกณฑ มคอ. ๕ และ ๖ 
 

ตัวบงช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการนี้  

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ประจําปการศึกษา (Program Report) ตามกรอบ มคอ. ๗ และรายงาน

ความกาวหนาประจําป (Annual Progress Report) ตามเกณฑ WFME 
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 ๑๔๘ 

๒. บัณฑิต    

๒.๑ คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมุงหวังใหบัณฑิตแพทยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผลลัพธการเรียนรู 

๗ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ท้ัง ๖ ดาน (ภาคผนวก ๓) 

โดยมีการประเมินท้ังในระดับรายวิชาและการประเมินอยางรอบดานตลอดหลักสูตรซ่ึงประกอบไปดวย การสอบความรู

วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน การสอบความรูวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการ

ประเมินแฟมสะสมผลงาน  

นอกจากน้ี ผูท่ีจะสําเร็จจากหลักสูตรจะตองผานการสอบรวบยอด เพ่ือประเมินความรู การนําไปประยุกต ทักษะ

ทางคลินิก และหัตถการท่ีจําเปนตามเกณฑมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา รวมท้ังบัณฑิตตองสอบ

ผานการประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา เพ่ือสามารถเปนผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสมบูรณ   

๒.๒ การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ   

บัณฑิตทุกคนเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะตองปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานอ่ืนท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ มอบหมายตามสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาแพทยศาสตรท่ีรัฐบาล

กําหนด เม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาแลวบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาตอในสาขาท่ีตนสนใจ     

หรือเลือกประกอบวิชาชีพเวชกรรมในหนวยงานตาง ๆ  ไดโดยอิสระ   

๒.๓ ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตรสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอนวิจัยอยางเปนระบบ ดังน้ันนักศึกษาทุกคนจะมีสมรรถนะการทํา

วิจัยเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดไว สําหรับนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงและมีความสนใจในงานวิจัยสามารถเขารวม

โครงการตนกลารามาธิบดี และตอยอดจนมีผลงานวิจัยของตนเอง เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการท้ังใน                   

และตางประเทศ รวมท้ังมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมีฐานขอมูลสากล 
 

ตัวบงช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต  

ขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ รอยละนักศึกษาท่ีไดรับทุนแลกเปล่ียนกับสถาบัน

นานาชาติ จํานวนผลงานนําเสนอ/ตีพิมพผลงานวิจัย อัตราการไดงาน ผลการประเมินท่ีใหบัณฑิตประเมินสมรรถนะของ

ตนเองภายหลังการทํางานประมาณ ๔ เดือน และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (แสดงในตาราง ขอ ๗) 
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 ๑๔๙ 

๓. นักศึกษา 

๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา 

การรับนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอท่ี ๔ การรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรน้ีแบงเปน ๒ ระบบ ไดแก  

๓.๑.๑ ระบบรับตรงโดยคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพัฒนาระบบการ

คัดเลือกผูเรียนท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และมีแนวโนมท่ีจะสําเร็จการศึกษาเปนแพทยท่ีมี

คุณธรรม มีความสามารถ และมีความเปนสากล โดยคํานึงถึงทักษะของนักเรียนรอบดาน ไดแก ทักษะการพัฒนาตนเอง 

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะการคิดวิเคราะห ความรูดานภาษาอังกฤษ และดานความรูทางวิทยาศาสตร   

๓.๑.๒ การรับสมัครผานกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) โดย กสพท จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

จัดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย

ในแตละปการศึกษา เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขาศึกษา กําหนดการ ข้ันตอนและวิธีการสมัคร กระบวนการคัดเลือก

และเสนอใหแตสถาบัน พิจารณารับรองกอนท่ีจะดําเนินการออกเปนประกาศของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ

ไทยในแตละปตอไป   

๓.๒ การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

หลักสูตรจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา และโครงการบานของเรา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

๓.๓ การสรางความผูกพัน  

 หลักสูตรมีกระบวนการรับฟงเสียงนักศึกษา มีคณะกรรมการนักศึกษาแพทยเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม

ในหลักสูตร การจัดสวัสดิการ เชน สวัสดิการการรักษาพยาบาล หอพักแพทย สถานท่ีออกกําลังกาย สนามกีฬาตาง ๆ  เปนตน 

รวมท้ังมีทุน สนับสนุนการไปดูงานท่ีสถาบันการแพทยในตางประเทศผานงานวิเทศสัมพันธ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมและ

โครงการนอกหลักสูตรเพ่ือสรางความผูกพันของนักศึกษาตอคณะฯ  

๓.๔ การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

นักศึกษามีสายรหัสตามเลขประจําตัวโดยมีอาจารยจํานวน ๑-๒ คน ประจําสายรหัส ซ่ึงประกอบดวยนักศึกษาช้ันป

ตาง ๆ  ท่ีเปนสายรหัสเดียวกัน โดยมีการใหคําปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การ

เลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย  

นักศึกษาช้ันปท่ี ๒-๖ มีอาจารยท่ีปรึกษา ๑ คน ตอนักศึกษาจํานวน ๕ คน ทําหนาท่ีสอน ดูแล ใหคําปรึกษา แนะ

แนว ติดตามผลการศึกษา รับฟงการสะทอนกลับ ประเมินแฟมสะสมผลงาน และเปนแบบอยางความเปนแพทยท่ีดี 

ตอเน่ืองไปจนจบการศึกษา 
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งานกิจการนักศึกษาและงานแพทยศาสตรศึกษา นักศึกษาสามารถมารับคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องการเรียน และการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ จากงานกิจการนักศึกษา และงานแพทยศาสตรศึกษาได สําหรับนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงทางการศึกษา    

ในระดับปรีคลินิก อาจารยคณะวิทยาศาสตร รองคณบดีฝายแพทยศาสตรและบัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการโรงเรียนแพทย 

และ รองคณบดีฝายการศึกษา   จะเปนผูประสานกับคณะกรรมการหลักสูตรผานรองคณบดีฝายการศึกษาระดับปริญญา

ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ในระดับคลินิก  อาจารยท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะ ๓ มีการนําเสนอนักศึกษาในช้ันคลินิกท่ีมีปญหาในดานการเรียน พฤติกรรม หรือความเจ็บปวยดานจิตใจ รวมกันให

ความคิดเห็นตาง ๆ เพ่ือหากระบวนการชวยเหลืออยางเหมาะสม และใหประธานรายวิชาซ่ึงเปนคณะอนุกรรมการไดทราบ

ขอมูล และนําไปติดตามขณะนักศึกษาข้ึนช้ันคลินิกในรายวิชาน้ัน  

สําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานจิตใจ เชน ความเครียด ความกังวล หรือภาวะซึมเศรา จัดใหมีอาจารยจิตแพทย

เปนผูใหคําปรึกษาและใหบริการแกนักศึกษาแตละราย นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังคลินิกโดยนักจิตวิทยา และอาจารย

จิตแพทยสําหรับนักศึกษาท่ีตองการไดรับคําปรึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาดานอ่ืนท่ัว ๆ ไป ฝายกิจการนักศึกษาทํา

หนาท่ีดูแล รับผิดชอบในการใหคําแนะนํา และติดตามแกไขปญหา นอกจากน้ีฝายกิจการนักศึกษายังไดสนับสนุนมี

กิจกรรม/โครงการตาง ๆ เชน การปฐมนิเทศของแตละช้ันป พิธีมอบเส้ือกาวนกอนข้ึนช้ันปท่ี ๔ ปจฉิมนิเทศ แนะนํา

นักศึกษาเรื่องทางเลือกตาง ๆ และการปฏิบัติงานขณะไปชดใชทุน  

๓.๕ การคงอยูและการสําเร็จการศึกษา           

การจําแนกสภาพนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ   

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

ในกรณีนักศึกษาไมสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได สามารถดําเนินการ

ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรใดสาขาหน่ึงท่ีมีอยูในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีกําหนดในไวในระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะตองเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ี

ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร มีระดับแตมคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันตํ่า ๒.๐๐ และตองผานการสอบตามรวบยอด 

(Comprehensive examination)  

การไดรับปริญญาเกียรตินิยมเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๓.๖ การรองเรียนและการอุทธรณของนักศึกษา  
          ในกรณีท่ีนักศึกษามีขอรองเรียน สามารถย่ืนเรื่องดังกลาวไดท่ีงานแพทยศาสตรศึกษาและงานกิจการนักศึกษา    
ซ่ึงจะทําการรวบรวมปญหาท่ีเกิดข้ึน และประสานงานใหผูรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการพิจารณาแกไขหรือช้ีแจง เหตุการณ

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกนักศึกษาไดอยางเปนระบบ สําหรับนักศึกษาท่ีถูกลงโทษ มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และย่ืนเรื่องผานงาน
แพทยศาสตรศึกษา และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับหนังสืออุทธรณ 

โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนท่ีส้ินสุด     
 

ตัวบงช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

อัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และผลการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา (แสดงในตาราง ขอ ๗) 
 

๔. อาจารย 

๔.๑ ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย 

   กระบวนการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีกระบวนการและ

ข้ันตอน แยกเปน ๒ ลักษณะดังน้ี  

๔.๑.๑  อาจารยสังกัดภาควิชา 

  (๑)  กําหนดกรอบอัตรากําลังวางในภาควิชา โดยพิจารณาจากภาระงาน อัตราเกษียณ /ลาออก/เสียชีวิต  

  (๒)  ผานการพิจารณากล่ันกรองของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีมติรับรองตัวบุคคลตาม

เกณฑท่ีกําหนด  

(๓)  ภาควิชาฯ เตรียมความพรอมดานเอกสารและขอมูลกอนเสนอคณะกรรมการอัตรากําาลัง  

(๔)  คณะกรรมการอัตรากําลังพิจารณา  

(๕)  คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ 

๔.๑.๒  อาจารยสังกัดสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร 

(๑) กําหนดกรอบอัตรากําลังวางของสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร  

(๒) ฝายทรัพยากรบุคคล/สํานักงานสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทรดําเนินการคัดกรองคุณสมบัติ

เบ้ืองตนตามท่ีกําหนด 

(๓) ผานการพิจารณากล่ันกรองของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีมติรับรองตัวบุคคลตามเกณฑท่ีกําหนด  

(๔) ผานกระบวนการคัดเลือกตามท่ีสถาบันฯ กําหนด 

(๕) คณะกรรมการอัตรากําลังพิจารณา คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบ 
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สําหรับการคัดเลือกอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องท่ีตองการความเช่ียวชาญพิเศษเทาน้ัน หรือมุงใหเกิด

การพัฒนาประสบการณการเรียนรูแกนักศึกษา นอกเหนือจากความรูตามทฤษฎี เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนประสบการณการ

ทํางานในวิชาชีพในสถานการณจริง โดยวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย และอาจารยพิเศษจะตอง

สอนไมเกินครึ่งหน่ึงของจํานวนช่ัวโมงในรายวิชาท่ีสอน 

๔.๒ คุณสมบัติ ความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา   

อาจารยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประกอบดวยอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยพิเศษจากสถาบันอ่ืนตามความเหมาะสม อาจารยพิเศษจากโรงพยาบาล

สมทบ ซ่ึงเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต/แพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอ่ืน ๆ  และมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียวของดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมท้ังมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา ไดแก การฝกอบรม

แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอดท่ีไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ/หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสภาวิชาชีพในตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ

เน้ือหาและรายวิชาท่ีรับผิดชอบ        

๔.๓ การพัฒนาอาจารยท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานวิชาการ-วิชาชีพ 

 คณะฯ วางแนวทางการพัฒนาอาจารยในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 ๔.๓.๑ ดานการจัดการเรียนการสอน มีการอบรมดานการศึกษาใหแกอาจารยใหมทุกคน มีการจัดอบรมดานศึกษา

ในแตละป (Refresh course) เพ่ือพัฒนาทักษะดานการเรียนการสอนตามขอมูลความตองการท่ีไดจากการสํารวจความ

คิดเห็นของอาจารย กําหนดใหอาจารยแตละคนรวมกิจกรรมทางดานการศึกษาอยางตอเน่ือง (Continuous Medical 

Education ผาน CME ดานการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย 

- เขารวมอบรม/ประชุมดานการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  

- ไดทําโครงการพัฒนา หรือโครงการวิจัยดานการศึกษา ผานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน

การศึกษา  

- ศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา 

 ๔.๓.๒ ดานการวิจัย สนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยโดยกําหนดเปน Performance Agreement (PA) ของ

ภาควิชาตาง ๆ กําหนดใหมีการอบรมหัวขอเก่ียวกับการทําวิจัยตาง ๆ สนับสนุนและใหปรึกษาเก่ียวกับสถิติท่ีใชในงานวิจัย 

สนับสนุนการชวยตรวจและแกไขภาษาของผลงานวิจัยท่ีจะสงตีพิมพ มีศูนย วิจัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยทาง

หองปฏิบัติการตาง ๆ ต้ังโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย เพ่ือสนับสนุนอาจารยท่ีสนใจดานวิจัย จัดหา

แหลงทุนการทําวิจัยท้ังภายในและภายนอกคณะฯ สนับสนุนเงินคาใชจายในการตีพิมพและเงินรางวัลการตีพิมพ 
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 ๑๕๓ 

 ๔.๓.๓ ดานวิชาการ-วิชาชีพ  สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือตอยอดความรู ประสบการณ    

และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนําผลงานเหลาน้ันมาประยุกตในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

สนับสนุนใหอาจารยรวมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาท้ังในและตางประเทศ พัฒนาอาจารยใหมีโอกาสไดเรียนตอ ดูงาน 

หรือฝกอบรมในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

๔.๔ การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย ความกาวหนาในอาชีพ  

คณะฯ มีโครงการทุนตํารารามาธิบดี เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยไดผลิตผลงานวิชาการ ไดแก หนังสือหรือตํารา 

ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมกับมีการใหรางวัลตําราแกผลงานท่ีดี/ดีมาก/ดีเดน สนับสนุนให

อาจารยประจําเขาสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย    

๔.๕ การสรางความผูกพันของอาจารยตอสถาบัน 

สงเสริมการทํางานของสภาอาจารย ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะเสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอคณบดีและ

กรรมการประจําคณะฯ ในเรื่องตาง ๆ ไดแก นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการและการบริการ มาตรฐานและจริยธรรม

ของอาจารย และประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ เปนตัวแทนของคณาจารยในการติดตอกับองคกรอ่ืน ๆ 

ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีสภาอาจารยเห็นสมควรเพ่ือประโยชนของคณะเปนสวนรวม รวมท้ังพิทักษสิทธิและเสรีภาพอันชอบ

ธรรมของคณาจารย รวมท้ังการทํางานองคกรแพทยซ่ึงเปนตัวแทนวิชาชีพแพทยเพ่ือธํารงรักษามาตรฐานและจริยธรรม

วิชาชีพ พิทักษสิทธิประโยชนผูปวยและสมาชิกท่ีเปนแพทย มีเงินสนับสนุนและสวัสดิการตาง ๆ ใหอาจารย รวมท้ังมีการ

สํารวจความผูกพันของอาจารย 
 

ตัวบงช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

ประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย สัดสวนของตําแหนงทางวิชาการ (อาจารย : ผูชวยศาสตราจารย :               

รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย) ผลงานวิจัยตออาจารย (คิดตาม Full time equivalent) ผลการสํารวจความผูกพัน 

และอัตราการคงอยูของอาจารย  
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 ๑๕๔ 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

๕.๑ กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน การควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามท่ี

วางแผนไวใน มคอ.๒  มคอ.๓ และ มคอ.๔  และระบบการพัฒนาคุณภาพ  

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเน่ือง โดยคณะฯ แตงต้ัง

คณะกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลหลักสูตร นอกจากน้ียังไดแบงระยะเวลาในหลักสูตร

เปน ๓ ระยะ เพ่ือใหการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกันโดยในแตละระยะจะมีคณะอนุกรรมการ

แพทยศาสตร ระยะท่ี ๑ – ๓ เพ่ือใหการเรียนการสอนในแตละรายวิชาเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (มคอ. ๓ และ มคอ. ๔) ประชุมหารือพิจารณาปญหาและผลการประเมินการเรียนการสอนและการสอบ คณะฯ 

ไดจัดการสัมมนาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรปละ ๑ ครั้ง โดยอาศัยผลการประเมินผูเรียน บัณฑิต และผูใชบัณฑิต ผูเขารวมสัมมนา 

ประกอบดวยคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการหลักสูตร ประธานรายวิชา และอาจารยผูเก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิ 

บัณฑิตแพทยท่ีสําเร็จการศึกษา รวมท้ังนักศึกษาแพทย เพ่ือรวมกันพิจารณาประเด็น/ปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับหลักสูตร/การ

เรียนการสอน/การประเมินผลการศึกษาเพ่ือวางแนวทาง/กลยุทธในการแกไขสําหรับปการศึกษาถัดไป  นอกจากน้ี แตละ

ภาควิชายังมีการประชุมภาควิชาทุกเดือน และมีการสัมมนาภาควิชาเปนประจําปละครั้ง ซ่ึงจะมีหัวขอเก่ียวกับการศึกษา

เปนประเด็นสําคัญ ซ่ึงอาจารยทุกทานในแตละภาควิชาจะมีสวนรวมในการพิจารณา และใหขอเสนอแนะ เพ่ือวางแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงตอไป 
 

ตัวบงช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการเหลานี้  

รายงาน มคอ. ๕ และ ๖  ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร ผล

การสัมมนารวมกับนักศึกษา (ตัววัดท่ีระบุน้ี แสดงในตาราง ขอ ๗) 
 

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

๖.๑ กระบวนการจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 งานทรัพยากรการเรียนรูเปนผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดการ ประกอบดวย 

๖.๑.๑ การบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ท้ังงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ เพ่ือสรางเสริมพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดซ้ือ

ตํารา/หนังสือ/วารสารท้ังเปนรูปแบบส่ิงพิมพ และอิเล็กทรอนิกส การจัดหาส่ือการสอน หุนจําลองและอุปกรณสําหรับ    

ฝกทักษะหัตถการตาง ๆ อุปกรณสําหรับฝกทักษะการตรวจรางกาย และผูปวยจําลอง การจัดใหมีโสตทัศนูปกรณในหอง

บรรยายครบทุกหอง จัดใหมีวัสดุครุภัณฑโดยเฉพาะคอมพิวเตอรท่ีเอ้ืออํานวยตอการสืบคนขอมูล 
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 ๑๕๕ 

๖.๑.๒ สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 ๖.๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานท่ีหลักในการ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย ช้ันปท่ี ๑ 

 ๖.๑.๒.๒ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สถานท่ีหลักในการจัดการเรียน

การสอนระดับปรีคลินิก นักศึกษาแพทยช้ันปท่ี ๒ และ ๓   

 ๖.๑.๒.๓ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สถานท่ีหลัก

ในการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก นักศึกษาแพทยช้ันปท่ี ๔-๖ สําหรับในช้ันคลินิกมีโรงพยาบาลรวมสอน ไดแก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 นอกจากน้ี ยังมีโรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน ท้ังในเขต

กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

 ในปการศึกษา ๒๕๖๓ วางแผนสงนักศึกษาจํานวนหน่ึงไปเรียนรู ท่ีสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร    

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร เปนโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง 

และมีการวางแผนใหนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี ๔ ข้ึนช้ันคลินิกในปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ตารางท่ี ๖-๑ แสดง หองเรียน หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองประชุม 

อาคาร 
หองเรียน หองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

หองประชุม 

หอง ตร.ม. หอง ตร.ม. หอง ตร.ม. หอง ตร.ม. 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมดาน
การแพทยและโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี 

๑๖ ๑,๒๐๒.๔๔ ๑๑ ๒๗๙.๑๖ ๕ ๔๙๓.๙๐ ๓ ๒๔๐ 

สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร ๕๒ ๓,๔๔๐.๑๓   ๖ ๗๑๔.๔๔ ๑ ๔๒๒.๙๙ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ๑๒  ๔  ๑  ๓  
โรงพยาบาลบุรีรัมย ๕  ๑๐  ๑  ๖  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ๗  ๑  ๑  ๓  
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ๕  ๓  ๒  ๕  

 

๖.๑.๓ แหลงสืบคนความรู ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลรวมสอน ดังน้ี 

 ๖.๑.๓.๑ หอสมุดกลาง  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖.๑.๓.๒ หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๑๕๖ 

 ๖.๑.๓.๓ หองสมุดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖.๑.๓.๔ หองสมุดโรงพยาบาลรวมสอน 

 ๖.๑.๓.๕ หองสมุดสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร (เปดดําเนินการป ๒๕๖๓) 

๖.๑.๔ ปจจัยเก้ือหนุน 

 ๖.๑.๔.๑  หุนจําลองและอุปกรณสําหรับฝกทักษะหัตถการตาง ๆ  และอุปกรณสําหรับฝกทักษะการตรวจ 

         รางกาย 

๖.๑.๔.๒ ผูปวยท่ีมีความหลากหลายใหนักศึกษาไดเรียนรู ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก 

 ๖.๑.๔.๓ กระเปาอุปกรณตรวจรางกายใหบริการนักศึกษาแพทยยืมเพ่ือฝกทักษะการตรวจรางกายหองเรียน   

 ๖.๑.๔.๔ หองปฏิบัติการ และหองประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ 

 ๖.๑.๔.๕ ส่ือและอุปกรณในหองเรียน และหองประชุมตาง ๆ เชน โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร 

๖.๑.๔.๖ หอพักสําหรับนักศึกษา 
 

 ๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

๖.๒.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ 

๖.๒.๒ ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอส่ือและตําราในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบตอคณะกรรมการฯ 

๖.๒.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซ้ือตําราและส่ือตาง ๆ 

๖.๒.๔ จัดระบบการใชส่ือ/อุปกรณในหองฝกทักษะทางคลินิก (skill lab) ใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

 ๖.๓ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู            

 คณะแพทยศาสตร มีการสํารวจความตองการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือนําขอมูลมา

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยทางคณะฯไดจัดสรรและใหการ สนับสนุนงบประมาณอยางพอเพียง 
   

ตัวบงช้ี/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการ 
ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 ๑๕๗ 

๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (key performance indicators) 
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดตัว
บงช้ีบังคับ คือ ตัวบงช้ีท่ี ๑ - ๕  มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ี พิจารณาจากจํานวนตัว
บงช้ีบังคับ และตัวบงช้ีรวมในแตละปการศึกษาอยูในเกณฑดีอยางนอยสองปการศึกษาตอเน่ืองกันกอนการรับรอง ดังน้ี 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ป ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕ ป ๖ ป ๗ 
(๑) *อาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตรทุกปการศึกษา 

x x x x x x 
 

(๒) *มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรใน
ทุกประเด็นเปนอยางนอย 

x x x x x x 
 

(๓) *มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x x 
 

(๔) *จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม

ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x x x 

(๕) *จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
x x x x x x x 

(๖) *มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอย 

รอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x x x 

(๗) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  กล

ยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีผานมา 

 x x x x x x 

(๘) *อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน การเปนอาจารยแพทย  
x x x x x x x 

(๙)  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  
x x x x x x X 
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 ๑๕๘ 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ป ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕ ป ๖ ป ๗ 
(๑๐) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 

 ๑ ป และผานการฝกอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา อยางนอย ๑ 

ครั้ง ภายใน ๓ ป หลังจากเริ่มปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงอาจารย 

x x x x x x X 

(๑๑) *จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ

 พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพตรงตามงานท่ีรับผิดชอบ

 ทุกคนในแตละป ไมนอยกวา คนละ ๑๐ ช่ัวโมงตอปการศึกษา  

x x x x x x x 

(๑๒) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม   

 ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕๑ จาก

 คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

x x 

(๑๓) *ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิต

ในภาพรวมไมนอยกวา ๓.๕๑ จาก ๕.๐ 

      
x 

(๑๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน

 ของอาจารยเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
x x x x x x x 

(๑๕) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุน

 การเรียนการสอน เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
x x x x x x x 

(๑๖) รอยละ ๑๐๐ ของผู เรียนทุกช้ันป ไดรับการพัฒนา

 คุณลักษณะพิเศษอยางนอย ๑ ดาน 
x x x x x x  

(๑๗) รอยละ ๙๕ ของผูเรียนมีผลการสอบผานเพ่ือรับใบ

 ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เม่ือสําเร็จการศึกษา 

     
x x 

(๑๘) รอยละ ๙๕ ของผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน   

วงรอบของหลักสูตร 

     
x x 

(๑๙) อัตราการไดงานทําของบัณฑิต/ศึกษาตอ ใน ๖ เดือน 

หลังสําเร็จการศึกษาเทากับรอยละ ๑๐๐ 

      
x 

(๒๐) รอยละ ๙๐ ของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบวิชาชีพเวชกรรม       X 

(๒๑) รอยละ ๙๐ ของนักศึกษามีโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัย       x  

* ตัวบงช้ีหลักของการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตามกรอบ TQF)  
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 ๑๕๙ 

เกณฑการประเมิน ดังนี้ 

๑ ผานในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีผานท้ังหมดอยางครบถวนท้ัง ๒๐ ขอ 
๒ ผานในระดับดี  หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑-๑๒ ผานครบทุกขอ และขอ ๑๓-๒๐  ผานไมนอยกวา  รอยละ ๘๐  

๓ ผานในระดับพอใช  หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑-๑๒ ผานครบทุกขอ และขอ ๑๓ -๒๐ ผานไมนอยกวา  รอยละ ๗๐   
๔ ไมผาน  หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑-๑๒ ผานไมครบทุกขอ หรือตัวบงช้ีขอ ๑-๑๒ ผานครบทุกขอ แตการ

ประเมิน ขอ ๑๓-๒๐ ผานนอยกวารอยละ ๖๐   
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 ๑๖๐ 

หมวดที ่๘ 

การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 

 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

      ๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 

  ๑.๑.๑ การประเมินรายวิชา โดยอาจารยในแตละรายวิชานําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็ง

ในการสอนของแตละรายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาในภาพรวมเพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม 

  ๑.๑.๒ การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ 

  ๑.๑.๓ การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุมและการฝกเวชปฏิบัติ 

  ๑.๑.๔ การวิเคราะหเพ่ือหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ

นักศึกษาแตละช้ันป รวมถึงการประเมินการสอนของอาจารย และการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค หรือ ผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนรูระดับรายวิชาน้ัน ๆ 

      ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 ๑.๒.๑ การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และสงผลการประเมินใหอาจารย หัวหนาภาควิชา และ

ผูอํานวยการโรงเรียนแพทยเพ่ือปรับปรุงตอไป 

  ๑.๒.๒ การประเมินการสอนของอาจารยโดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการ 

  ๑.๒.๓ คณะฯ รวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน และวางแผนการพัฒนา

ใหสอดคลอง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณของคณะฯ 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ คณะทํางานประเมินหลักสูตรทําการวิเคราะห และปรับปรุงแบบประเมินตางๆ เพ่ือใหตรงกับวัตถุประสงค   

ท่ีกําหนด  

๒.๒ ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามของแตละช้ันป เพ่ือรวบรวมขอมูล 

๒.๓ ใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินหลักสูตรในวันซอมรับปริญญา 

๒.๔ รวบรวมผลการประเมินผูใชบัณฑิต ผลการประเมินรายวิชา (มคอ. ๕ และ ๖) ผลการประเมินตามขอ ๒.๒ 

และ ๒.๓ ผลการประชุมสัมมนา ๕ สถาบัน ตลอดจนผลการประเมินของคณะกรรมการนักศึกษาแพทยรามาธิบดีมาวิเคราะห 

เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                         คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 ๑๖๑ 

๒.๕ นําเสนอประเด็นท่ีไดจากขอ ๒.๑-๒.๔ เพ่ืออภิปรายรวมกันในโครงการสัมมนารวมระหวางผูบริหารการศึกษา 

อาจารยแพทย ผูแทนนักศึกษาแตละช้ัน และผูแทนบัณฑิต และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 เม่ือส้ินสุดปการศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด มคอ. ๗ ประกอบดวย ๙ หมวด ไดแก 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป หมวดท่ี ๒ ขอมูลเชิงสถิติ หมวดท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร หมวดท่ี ๔ ขอมูล

สรุปรายวิชาของหลักสูตร หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการ

สอน หมวดท่ี ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ และหมวดท่ี ๙ แผนการ

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทําเปนรายงานเพ่ือสงมหาวิทยาลัยมหิดล  

นอกจากน้ีคณะฯ ยังดําเนินการพัฒนาตามระบบคุณภาพดานการศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศ (Education for 

Performance Excellence, EdPEx) เกณฑรางวัล Thailand Quality Award (TQA) และเกณฑมาตรฐานสากลสําหรับ

แพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education, WFME) ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของแพทยสภา เพ่ือ

รับการประเมินตามเกณฑแพทยสภาผานสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.) หรือ Institute for 

Medical Education Accreditation (IMEAc) ท่ีกําหนดใหมีการตรวจรับรอง ซ่ึงไดกําหนดใหดําเนินการทุก ๕ ป และคณะฯ 

ตองจัดทํารายงานประจําป (Annual report) ทุกป เพ่ือใหหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดรับการข้ึนทะเบียนหลักสูตรใน 

Thai Quality Registration (TQR) system ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการหลักสูตรนําเสนอผลการประเมิน ประเด็น ปญหาท่ีสําคัญท่ีไดจากขอ ๒ ตอคณะกรรมการอํานวย

การศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ เพ่ือรวมกันพิจารณาประเด็น/ปญหา และระดมสมองเพ่ือวางแนวทางในการแกไข และ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอไป หลังจากน้ันจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือปรับทิศทางและนโยบายการศึกษา  

 

 

 



 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑ 

 

แบบรายงานขอมูลหลกัสูตร  (MU Degree Profile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MU:Template for Degree Profile                                                                              MU_Ed: Guideline 2017 
 

๑๖๓ 

 

แบบรายงานขอมูลหลักสูตร 

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 

๑.  ชื่อหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต  
Doctor of Medicine  

๒.  ชื่อปริญญา 

แพทยศาสตรบัณฑิต 
Doctor of Medicine 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

จํานวนหนวยกิต ๒๔๕ หนวยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา/วงรอบของหลักสูตร ๖ ป 

สถานภาพของหลักสูตร 

และกําหนดเปดสอน 

• หลักสูตรปรับปรงุ 

• กําหนดเปดสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

การใหปริญญา ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว           

สถาบันผูประสาทปริญญา 

(ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน) 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

องคกรท่ีใหการรับรองมาตรฐาน แพทยสภา ผานสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.) หรือ 

Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เปาหมาย/วัตถุประสงค 

Purpose/Goals/Objectives 

เปาหมายของหลักสูตร (Program Goals):  

จัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู

ความสามารถท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานในฐานะแพทยท่ีมีศักยภาพการ

ทํางานไดหลายบทบาท คือ แพทยนักวิชาการ-นักวิจัย แพทยผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และแพทยผูจัดการดานสุขภาพ รวมท้ังมีทักษะในการพัฒนา

ตนเองใหทันสมัยในวิชาชีพแพทยและประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เปาหมาย/วัตถุประสงค 

Purpose/Goals/Objectives 

วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Objectives):  

จัดการศึกษาเพ่ือใหแพทยศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

๑) มีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรชีวการแพทย (วิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร การจัดการ ฯลฯ และสามารถใชความรูเหลานี้ในบทบาทท่ี

หลากหลาย เพ่ือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการแพทยใหมีประสิทธิผล  

๒) ใชความรูดังกลาวในบทบาทแพทยนักวิชาการ-นักวิจัย เพ่ืออธิบาย ตอบ

โจทยปญหา แกปญหา และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบเพ่ือประโยชนแกสังคม 

โดยการสรางความรูหรือทางเลือกใหมในดานการดูแลสุขภาพ 

๓) ใชความรูดังกลาวในการเปนแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงมี

ความสามารถในการทําเวชปฏิบัติและทําหัตถการทางการแพทยไดใน

ระดับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือดูแลผูปวยแบบองครวมไดตามมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  

๔) มีพฤตินิสัยในการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือความ

เชื่อม่ันของผูปวยตอตนเองในฐานะแพทยและความเชื่อม่ันของประชาชน

ตอวิชาชีพแพทย 

๕) สรางสัมพันธภาพระหวางแพทยกับผูปวย และระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เพ่ือการทําเวชปฏิบัติท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และคํานึงถึงประโยชนของ

ผูปวยเปนสําคัญ 

๖) มีทักษะในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรูและทักษะใน

วิชาชีพแพทยท่ีทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 

Distinctive Features 

• นอกจากการเรียนรูและฝกประสบการณท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดีแลว ยังมี

การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับจังหวัดไมนอยกวา ๔ เดือน 

• มีการพัฒนาทักษะดานการวิจัยใหนักศึกษามีผลงานวิจัยทางการแพทย

ภายในเวลาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ระบบการศึกษา • เปนระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษา มีหลักใน

การคิดหนวยกิตเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได • แพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยนักวิจัย หรือสาขาอาชีพอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับระบบสุขภาพ 
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เสนทางความกาวหนาของผูสําเร็จการศึกษา 

การศึกษาตอ • ฝกอบรมเพ่ือเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาตาง ๆ  

• ศึกษาตอระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา • หลักสูตรมุงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู (outcome-based education) โดยยึด

การเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ (student-centered education) กระตุน

ใหนักศึกษาสามารถเรียนรูหรือสรางความรูดวยตนเองซ่ึงเปนกระบวนการ

เรียนรูท่ีเกิดข้ึนภายในของผูเรียน โดยท่ีผูเรียนนําประสบการณหรือสิ่งท่ีพบ

เห็นหรือสารสนเทศใหมท่ีไดรับมาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจท่ีมีอยูเดิม

เพ่ือสรางเปนความเขาใจของตนเอง (constructivism) และสงเสริมให

นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต (life-long learning) 

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ ในการจัดการ

เรียนการสอน 

• จัดการเรียนการการสอนโดยยึดเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา ความตองการ/ปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ความ

ตองการของผูเรียน และความตองการของสถาบัน โดยมีแนวปฏิบัติท่ีใชกล

ยุทธ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสม อาทิ 

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

reflective learning, experiential learning เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวย

ตนเอง (active learning) อยางตอเนื่อง  

กลยุทธ/แนวปฏิบัติ ในการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

• ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท้ัง formative evaluation เพ่ือให

ขอมูลปอนกลับตอนักศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง และ summative 

evaluation เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมท้ังมีการสอบรวบยอด 

(comprehensive examination) ท่ีครอบคลุม ท้ังความรู  ความเขาใจ 

ทักษะทางคลินิก และหัตถการตาง ๆ โดยมีการสอบหลายรูปแบบ อาทิ 

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

long case examination แ ล ะ  objective structured clinical 

examination (OSCE) ท้ังนี้ เ พ่ือใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูของ

หลักสูตรท่ีคาดหวังไว (Program-level Learning Outcomes, PLOs) 
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สมรรถนะท่ีเสริมสรางใหนักศึกษาของหลักสูตร 

Generic Competences • คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ โดยใชขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษใน

การสรุปประเด็นและแกปญหา 

• ใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูและการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

• แสดงความคิดสรางสรรคเพ่ือคนหาทางเลือก/วิธีการใหมในการแกปญหา

หรือจัดการงานท่ีรับผิดชอบ 

• ประเมินและพัฒนาตนเองเพ่ือใหทันตอสถานการณแวดลอม 

• ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

• ติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธ กับผู อ่ืนไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ 

Subject-specific Competences • แสดงออกซ่ึงความรู ทักษะทางคลินิก และการทําหัตถการทางการแพทย

ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

• ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใน

การใหบริบาลสุขภาพไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

• ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ ความ

ปลอดภัย ความคุมคา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของความเปนแพทย 

• สื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูปวยและญาติไดอยางเหมาะสม 

• ตั้งคําถามวิจัย ศึกษาคนควา วิเคราะหขอมูล และประมวลผลงานวิจัยสูการ

ปฏิบัติในการบริบาลสุขภาพ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 

ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิต 

PLOs PLO1  ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย และศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ในบทบาทของนักวิชาการทางการแพทยไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

PLO2   ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ 

ความปลอดภัย ความคุมคา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

PLO3  วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคไดท้ังในระดับบุคคล

และระดับประชากร โดยประยุกตความรูดานระบบสุขภาพ และระบบ

บริบาลสุขภาพ และสรางความรวมมือของชุมชน  
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๑๖๗ 

 

PLO4  ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแพทย มีความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

PLO5  สื่อสารกับผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือดูแลรักษาผูปวย และสรางเสริมสุขภาพ

อยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนใหเปนท่ี

ยอมรับและไววางใจ 

PLO6  ผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองหรือรวมทําเปนรายกลุมโดยยึดถือและ

ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 

PLO7  พัฒนาตนเอง ทํางานเปนทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพใน

บทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผูนํา 
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๑๖๘ 

 

ภาคผนวก 

๑. ขอกําหนด : คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

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

 รศ.นพ.อาทิตย อังกานนท 

 

 

 

            

- วว. (อายุรศาสตรท่ัวไป) แพทยสภา/ 

ป พ.ศ. ๒๕๓๔ 

-  พ.บ. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี/ ป พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒๕๓๔ 

 

๒๕๒๘ 

 

 

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

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

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

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

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

Hematopoietic stem cell transplantation for homozygous 

beta-thalassemia and beta-thalassemia/hemoglobin E patients 

from haploidentical donors. Bone Marrow Transplant 

2016;51:813-8. 

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

Cardiology, Mayo Clinic, 
Rochester, USA 

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

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

๒๕๓๙ 
 

๒๕๔๖ 
 
 

๒๕๓๕ 
๒๕๒๙ 

Anantasit N, Cheeptinnakorntaworn P, Khositseth A, 

Lertbunrian R, Chantra M. Ultrasound Versus 

Traditional Palpation to Guide Radial Artery 

Cannulation in Critically Ill Children: A Randomized 

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

 

รศ.พญ.กาญจนา   

ตั้งนรารัชชกิจ 

 

-  วว. (กุมารเวชศาสตรโรคไต)  

    แพทยสภา 

- Certificate in Pediatric 

nephrology, University of 

Texas, Southwestern 

Medical Center Dallas, 

Texas, USA  

-  วว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา 

-  พ.บ. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 

รามาธิบดี  

๒๕๔๒ 

 

๒๕๔๒ 

 

 

 

 

๒๕๓๗ 

 

๒๕๓๑ 

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

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

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

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

Pereira L, Sakuntabhai A. Joint ancestry and 

association test indicate two distinct pathogenic 

pathways involved in classical dengue fever and 

dengue shock syndrome. PLoS Negl Trop Dis 

2018;12:e0006202. 

 

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

  แพทยสภา 

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร 

  โรงพยาบาลรามาธิบด ี

๒๕๔๐ 

 

๒๕๓๙ 

๒๕๓๕ 

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

Iemwimangsa N, Sosothikul D, Chantratita W, 

Pakakasama S.  Exome sequencing for simultaneous 

mutation screening in children with hemophagocytic 

lymphohistiocytosis.  Int J Hematol 2017;106:282-90. 
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๑๖๙ 

 

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

ผศ.ดร.พญ.สินิจธร  

รุจิรบรรเจดิ 

 - Ph.D. (Human genetics)  

Virginia Commonwealth 

University  

- อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก) แพทยสภา  

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

๒๕๔๖ 

 

 

๒๕๕๔ 

๒๕๓๙ 

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

Subtelomeric Aberrations in patients with Idiopathic 

Mental Retardation and Autism Detected by 

Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 

(MLPA): A report from Thailand. Asian Biomedicine 

2015;9:501-9. 

 

ผศ.พญ.ทานตะวัน   

อวิรุธทวรกุล 

 

-  วว. (จิตเวชศาสตร) แพทยสภา 

-  อว. (จิตเวชศาสตรการนอนหลบั) 

แพทยสภา  

-  พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิราช

พยาบาล 

 

๒๕๔๗ 

๒๕๖๐ 

 

๒๕๔๓ 

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

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

Awirutworakul T. Comparative Effectiveness of Active 

Group Music Therapy in Major Depressive Disorder 

Compared to Standard Group Psychotherapy: A 

Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 

2018;101:529-35. 

 

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

  แพทยสภา  

- พ.บ. คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

๒๕๔๕ 

 

๒๕๓๒ 

   Sukhato K, Sumrithe S, Wongrathanandha C, Hathirat 

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

facilitator of reflective learning for medical students? 

a case study of medical teachers’ perceptions of 

introducing a reflective writing exercise to an 

undergraduate curriculum. BMC Med Educ 

2016;16:102.  

 อาจารย ดร.นพ.สิรวัฒน  

 ศรีฉัตราภิมุข 

- วว. (อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ) 

แพทยสภา 

- วว. (อายุรศาสตร) แพทยสภา 

- ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิราช

พยาบาล 

- วท.บ. วิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๕๕๙ 

 

๒๕๕๗ 

๒๕๕๑ 

 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๔๖ 

   Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S. Integrated 

therapy for HIV and cryptococcosis. AIDS Res Ther 

2016;13:42. 

 

อาจารย นพ.สรุพงศ  

เลิศธรรมเกียรต ิ

 

- วว. (สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง 

  ในเด็ก) แพทยสภา  

- วว. (กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา  

-  พ . บ .  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒๕๕๘ 

 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๓ 

  Lertthammakiat S, Anantasit N, Anurathapan U, 

Sirachainan N, Kadegasem P, Chuansumrit A. Low 

plasma FVII:C and activated FVII as predictive 

markers for overt disseminated intravascular 

coagulation. Thromb Haemost 2017;117:1471-7. 
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๑๗๐ 

 

๒. ตารางแสดงความสัมพันธเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes,  

    PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ(มคอ.๑) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 
Program-level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
ดานที่ ๑  ดานคุณธรรมจริยธรรม        

๑.๑ การประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย              
๑.๒ การใหเหตุผลและตัดสินใจ โดยใชหลักเวชจริยศาสตร             
ดานที่ ๒ ดานความรู        

๒.๑ ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้งการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย 
             

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

๓.๑ การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอยางเปนระบบ            
๓.๒ การตัดสินใจเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจ

พิเศษอ่ืน อยางสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑวิชาชีพที่เก่ียวของ 
    

      
๓.๓ การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล          
๓.๔ การประเมินคุณคาบทความและแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรการแพทย             
ดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ        

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

๕.๑ เลือกและประยุกตใชสถิติทางวิทยาศาสตรการแพทย             

๕.๒ การใหขอมูลดานสุขภาพ และคําปรึกษาแกผูปวย ญาติและประชาชน           

๕.๓ การบันทึกเวชระเบียนและจัดทําเอกสารทางการแพทย             

๕.๔ การสืบคนขอมูลทางการแพทย             

๕.๕ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ              

ดานที่ ๖  ทกัษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ        

๖.๑ การสัมภาษณประวัติและตรวจรางกาย            

๖.๒ การตรวจทางหองปฏิบัติการ        

๖.๓ การทําหัตถการทางการแพทย         

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                       คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ๒ 

 
ผลลัพธการเรียนรูระดบัหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูยอย 

(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                       คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๑๗๒ 

 

ตารางภาคผนวก ๒.๑   ผลลพัธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes, PLOs) และ 

ผลลัพธการเรียนรูยอย (Sub Program-level Learning Outcomes, SubPLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษาจะสามารถ 

PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตร

ก า ร แพทย  แ ล ะศ าสต ร อ่ื น  ๆ  ท่ี

เก่ียวของในบทบาทของนักวิชาการ

ทา งการ แพทย ไ ด ต ามมาต รฐ าน

วิชาชีพ* 

1.1 ใชความรูและหลักการทางวิทยาศาสตรชีวการแพทย และ

วิทยาศาสตรการแพทย เพ่ืออธิบายสาเหตุ พยาธิกําเนิด พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษา

โรคท่ีพบไดบอย ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา* 

1.2 อธิบายหลักการด านสั งคมศาสตร  มนุษยศาสตร  และ

พฤติกรรมศาสตรท่ีจําเปน เพ่ือความเขาใจตอเพ่ือนมนุษย 

สังคม และปจจัยท่ีสงผลตอการดูแลสุขภาพ รวมถึงแนว

ทางการรักษาดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.3 ประยุกตหลักการดานระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ 

และเทคโนโลยี เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพท้ังระดับบุคคลและ

ชุมชน  

PLO2 ใหการบริบาลผูปวยแบบองครวม 

โดยยึดหลักขอมูลเชิงประจักษ ความ

ปลอดภัย ความคุมคา และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ 

2.1 สัมภาษณประวัติจากผูปวยและผูเก่ียวของอยางครอบคลุมและ

เหมาะสม   

2.2 ตรวจรางกายผูปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม         

2.3 เลือกวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เครื่องมือพิเศษ และ

การตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความคุมคาและ

เหมาะสม และแปลผลการตรวจได ตามเกณฑมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา* 

2.4 ทําการตรวจทางหองปฏิบัติการ และทําการตรวจพิเศษเพ่ือ

ประกอบการวินิจฉัยโรค 

2.5 วางแผนในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปประเด็น 

เพ่ือวินิจฉัยและแกปญหาผูปวย  

2.6 เลือกวิธีบําบัดรักษาผูปวย และบริบาลผูปวยแบบองครวม 

รวมถึงการตัดสินใจสงปรึกษา สงตอ และรับดูแลรักษาผูปวย

ไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปน

สําคัญ  
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2.7 ทําหัตถการทางการแพทยท่ีจําเปนไดตามเกณฑมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา* 

2.8 เลือกใชยา ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีดานสุขภาพ อยางสมเหตุผล  

2.9 ประเมินและวิพากษหลักฐานทางการแพทย ตามหลักการดาน

เวชศาสตรเชิงประจักษ  เ พ่ือวินิจฉัย ดูแลรักษา รวมท้ัง

พยากรณโรคของผูปวยไดอยางเหมาะสม  

2.10 ใหการบริบาลผูปวยโดยยึดหลักเวชจริยศาสตร และกฎหมาย 

       ท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

PLO3 วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และ

การปองกันโรคไดท้ังในระดับบุคคล

และระดับประชากร โดยประยุกต

ความรูดานระบบสุขภาพ และระบบ

บริบาลสุ ขภาพ และสร า งความ

รวมมือของชุมชน 

3.1  วางแผนการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคไดท้ังใน

ระดับบุคคลและระดับประชากรโดยประยุกตความรูความเขาใจ

ระบบสุขภาพ และการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ ไดเหมาะสมกับ

สถานการณในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3.2 สรางความสัมพันธและความรวมมือจากชุมชน และผูมีสวนได

สวนเสียในระบบสุขภาพ  

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ี โดย

รั กษ า คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รมแล ะ

จรรยาบรรณแพทย มีความซ่ือสัตย

สุจริตและรับผิดชอบ  

4.1 ประพฤติตนอยางซ่ือสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบ  

4.2 ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณ

แพทยไดตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา* 

PLO5 สื่อสารกับผูปวย ญาติ ผูรวมงาน และ

ชุมชน ดวยรูปแบบและวิธีการ ท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือดูแล

รักษาผูปวย และสรางเสริมสุขภาพ

อยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสราง

ความสัมพันธกับผูอ่ืนใหเปนท่ียอมรับ

และไววางใจ 

5.1 สื่อสารดวยการฟง พูด เขียน ทาทางและสื่อตาง ๆ อยางสุภาพ 

เหมาะสม และตรงประเด็น  

5.2 รับฟงอยางเขาใจ และสื่อสารกับผูปวยโดยแสดงออกถึงความ

เขาใจ เห็นอกเห็นใจ ตามบริบทของครอบครัวและสังคมของ

ผูปวย และสรางความไววางใจ  

5.3 สื่อสารกับผูปวยโดยคํานึงถึงความรู ความเชื่อ และบริบทของ

ผูปวยและครอบครัว เพ่ือสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตัวอยาง

ถูกตองและรวมมือในการรักษา และเปดโอกาสใหผูปวยได

ตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลรักษาของตนเอง  

5.4 สื่อสารในบริบทท่ียาก อาทิ ความไมพอใจหรือไมรวมมือของ

ผูปวย การแจงขาวราย และความผิดพลาดทางการแพทย เพ่ือ

ผลประโยชนในการดูแลรักษาผูปวย  
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5.5 บันทึกเวชระเบียน ใบสงตัว และใบรับรองแพทยไดอยางถูกตอง 

ชัดเจน สมบูรณ และใชขอมูลจากเวชระเบียน และคํานึงถึงการ

รักษาความลับของผูปวย  

5.6 สื่อสารอยางเหมาะสมกับผูรวมงาน และแสดงออกถึงความ

เคารพในบทบาทหนาท่ีและคุณคาของแตละวิชาชีพ 

5.7 สื่อสาร และเผยแพรขอมูลแกชุมชนและสังคม โดยใชวิธีการ 

ชองทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อประกอบท่ีเหมาะสม  

PLO6 ผลิตผลงานวิจัยไดดวยตนเองหรือ

รวมทําเปนรายกลุมโดยยึดถือและ

ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 

6.1 ระบุปญหา ตั้งคําถามวิจัยท่ีเหมาะสม  

6.2 คนควา วิเคราะห วิพากษบทความวิชาการและผลงานวิจัย

อยางมีวิจารณญาณ  

6.3 เสนอวิธีการเพ่ือใหไดคําตอบ ออกแบบและดําเนินการศึกษา

หรือการทดลองท่ีเก่ียวของกับคําถามวิจัย  

6.4 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเบื้องตน  

6.5 นําเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบตามท่ีกําหนดไว 

6.6 ยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในทุกข้ันตอน 

PLO7 พัฒนาตนเอง ทํางานเปนทีมภายใน

วิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชพีใน

บทบาทท่ีเหมาะสม และมีภาวะผูนํา 

7.1 ตระหนักรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

7.2 เคารพในบทบาทและความชํานาญของแตละคน และ

ปฏิบัติงานรวมกันภายในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

7.3 เคารพในบทบาทและความชํานาญของแตละสหสาขาวิชาชีพ 

เพ่ือทํางานและเรียนรูรวมกัน รับฟงอยางเขาใจ แลกเปลี่ยน

ขอมูลหรือความคิดเห็น ตอบสนองตอเพ่ือนรวมงาน และ

ถายทอดความรูไดอยางเหมาะสม ในการวางแผนการรักษาและ

การดูแลผูปวย โดยคํานึงถึงบทบาทหนาท่ี ความเชี่ยวชาญของ

แตละวิชาชีพ และยึดประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ            

7.4 มีความรูความเขาใจหลักการบริหารจัดการ  
 
* ปจจุบันใชเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ตารางภาคผนวก ๒.๒ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ ประการ (MU Graduates 

Attributes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : นิยาม MU Graduates Attributes ๔ ประการ 

๑. MU-GA1: T-shaped breadth & depth: mastery in core & key contents  

รูแจง รูจริง ท้ังดานกวางและลึก 

๒.  MU-GA2: Globally talented มีทักษะ ประสบการณ สามารถแขงขันไดระดับโลก 

๓.  MU-GA3: Social contributing มีจิตสาธารณะ สามารถทําประโยชนใหสังคม 

๔.  MU-GA4: Entrepreneurially minded กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ สรางสรรคสิ่งใหมในทางท่ีถูกตอง 
 

PLOs 
MU Graduates Attributes (MU-GA) 

MU-GA1 MU-GA2 MU-GA3 MU-GA4 

PLO1     

PLO2     

PLO3     

PLO4     

PLO5     

PLO6     

PLO7     
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 ภาคผนวก ๓ 

 

ตารางแสดงความสมัพันธเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร (Program-level 

Learning Outcomes, PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.๑) 
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ตารางภาคผนวก ๓  ตารางแสดงความสัมพันธเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning 
Outcomes ,PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.๑) 

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

ดานที่ ๑  ดานคุณธรรมจริยธรรม        

๑ .๑ การประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย              
๑.๒ การใหเหตุผลและตัดสินใจ โดยใชหลักเวชจริยศาสตร             
ดานที่ ๒ ดานความรู        

๒ .๑ ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้งการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย 

             

๒ .๒ หลักการคิดเชิงวิพากษ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ และเวชศาสตรเชิงประจักษ              
๒ .๓ กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม             
๒ .๔ หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม             
๒ .๕ ระบบสุขภาพของประเทศไทย              
๒.๖ หลักการพ้ืนฐานดานระบบคุณภาพโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผูปวย             
ดานที่ ๓  ดานทักษะทางปญญา        

๓ .๑ การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอยางเปนระบบ            
๓ .๒ การตัดสินใจเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและ

การตรวจพิเศษอ่ืน อยางสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑวิชาชีพที่

เก่ียวของ 

          

๓ .๓ การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล          
๓ .๔ การประเมินคุณคาบทความและแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรการแพทย             
ดานที่ ๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ        

๔ .๑ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติ และประชาชน            

๔ .๒ การปฏิบัติงานรวมกับแพทยและบุคลากรในระบบสุขภาพได           

๔ .๓ ภาวะผูนํา และการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่เหมาะสม            

๔ .๔ ความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย            

๔ .๕ ความรับผิดชอบในการเรียนรู             

ดานที่  ๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       

 ๕.๑ เลือกและประยุกตใชสถิติทางวิทยาศาสตรการแพทย             

๕ .๒ การใหขอมูลดานสุขภาพ และคําปรึกษาแกผูปวย ญาติและประชาชน           

๕ .๓ การบันทึกเวชระเบียนและจัดทําเอกสารทางการแพทย             

๕ .๔ การสืบคนขอมูลทางการแพทย             

๕ .๕ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ              

ดานที่ ๖  ทกัษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ        

๖.๑ การสัมภาษณประวัติและตรวจรางกาย            

๖.๒ การตรวจทางหองปฏิบัติการ        

๖.๓ การทําหัตถการทางการแพทย         
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๑๗๘ 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔ 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

(แสดงดวยสัญลักษณ I, R, P, M) 
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๑๗๙ 

 

ตารางภาคผนวก ๔.๑ 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

 รายวิชาชั้นปท่ี ๑         

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลสัและระบบสมการเชิงอนุพันธ ๒ (๒-๒-๕) I       

วทคม ๑๐๕ เคมีท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) I       

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) I   I    

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย ๓ (๓-๐-๖) I       

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

วทคร ๑๒๑ เวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน  ๓ (๓-๐-๖) I   I    

วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตรระดับเซลลและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน  ๑ (๐-๒-๑) I   I    

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) I   I    

วทชว ๑๑๓ เชิงหลักสําคญัชีววิทยา ๒ (๒-๐-๔) I       

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) I   I    

วทฟส ๑๕๓ ฟสิกสพ้ืนฐานสาํหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔)  I       

วทฟส ๑๕๔ ฟสิกสสาํหรับวิทยาศาสตรการแพทย ๓ (๓-๐-๖)  I       

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) I   I I I I 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย ๓ (๒-๒-๕) I   I I I I 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย ๒ (๑-๒-๓) I   I I I I 
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๑๘๐ 

 

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมศท ๑๐๑ สุขภาวะรวมสมัย ๑ (๑-๐-๒) I I  I I I I 

รมศท ๑๐๒ บทนําการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) I     I  

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 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   

   รายวิชาชั้นปท่ี ๒          

วทคร ๒๑๑ โครงสรางรางกายมนุษย ๓ (๓-๐-๖) R R  R    

วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสรางรางกายมนุษย ๓ (๐-๙-๓) R R,P  R    

วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) R R  R    

วทคร ๒๑๔ ภูมิคุมกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบ้ืองตน ๓ (๒-๒-๕) R R,P  R    

วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ๔ (๓-๒-๗) R R,P  R    

วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรรีวิทยากลามเน้ือ ๔ (๔-๐-๘) R R  R    

วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยากลามเน้ือ ๑ (๐-๒-๑) R R,P  R    

วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) R R,P  R    

วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔) R R  R    

วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) R R,P  R    

วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) R R  R    

รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและตอมนํ้าเหลือง ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R    
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๑๘๑ 

 

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมคร ๒๐๒ พ้ืนฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๒-๐-๔) R R  R R  R 

รมศท ๒๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ ๒ (๒-๐-๔) R   R  R  

รมศท ๒๐๒ พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๑ ๑ (๑-๐-๒)    R R  R 

   รายวิชาชั้นปท่ี ๓         

วทคร ๓๑๓ ระบบตอมไรทอ ๓ (๓-๐-๖) R R  R    

วทคร ๓๑๔ ระบบสบืพันธุ ๓ (๒-๒-๕) R R,P  R    

วทคร ๓๒๕ ระบบกลามเน้ือกระดูก และผิวหนัง ๒ (๒-๐-๔) R R  R    

รมคร ๓๐๔ ภูมิคุมกันวิทยาและจลุชีววิทยาทางคลินิก ๓ (๓-๐-๖) R R  R    

วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตรการแพทย ๒ (๒-๐-๔) R R  R    

วทคร ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินนํ้าด ี ๓ (๒-๒-๕) R R,P  R    

วมคร ๓๑๒ ประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๒ ๓ (๓-๐-๖) R R  R    

รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาทางคลินิก ๒ (๒-๐-๔) R R  R    

รมพธ ๓๐๕ 
เวชศาสตรการบริการโลหติและการตรวจวินิจฉัยทาง

หองปฏิบัติการทางการแพทย 
๑ (๑-๐-๒) R R  

R 
   

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

รมคร ๓๐๖ พ้ืนฐานทางคลินิก 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 พ้ืนฐานการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม ๒ ๑ (๑-๐-๒)    R R  R 

 รายวิชาชั้นป ๔         

  รมคร ๔๐๙ พ้ืนฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) R R,P  R R  R 
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๑๘๒ 

 

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเน่ือง ๑ ๒ (๐-๔-๒) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๑ บทนําเวชศาสตรคลินิก ๔ (๓-๒-๗) R R,P R R R  R 

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

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

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

รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพ้ืนฐาน 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 การดูแลเด็กและวัยรุน  ๓ (๑-๔-๔) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๑๘ การดูแลผูใหญโรคระบบประสาท ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 

รมคร ๔๑๙ การผาตัดและการดูแลผูปวยท่ีไดรบัการผาตัด  ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 

รมคร ๔๒๐ การดูแลผูปวยท่ีมคีวามผดิปกตดิานจักษุ โสต ศอ นาสิก ๔ (๒-๔-๖) R R,P  R R  R 

รมคร ๔๒๑ การดูแลผูสูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) R R,P R R R  R 

รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจัย ๑  ๒ (๑-๒-๓) R   R  R,P R 

รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเขาใจตนเองและผูอ่ืน ๑ (๑-๐-๒)    R R  R 

 รายวิชาชั้นป ๕         

รมคร ๕๑๖ พ้ืนฐานทางคลินิก ๔  ๑ (๑-๐-๒) R R  R R  R 

รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน  ๑ (๑-๐-๒) R R  R  R  

รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผูปวยนอกตอเน่ือง ๒   ๑ (๐-๒-๑) R R,P R R R  R 

รมคร ๕๑๙ การดูแลผูปวยวิกฤตเด็กและผูใหญ ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 

รมคร ๕๒๐ การดูแลผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉิน  ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 

รมคร ๕๒๑ การดูแลผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 
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๑๘๓ 

 

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

รมคร ๕๒๒ การดูแลผูปวยท่ีมีปญหากระดูกและกลามเน้ือ ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 

รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุมเสี่ยง  ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R R  R 

รมคร ๕๒๔ การดูแลผูปวยท่ีมีปญหาและภาวะทางจิตเวชท่ีพบไดบอย 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 เวชศาสตรชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) R R,P R R R R R 

รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร   ๒ (๑-๒-๓) R R,P  R    

รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองดานการสื่อสาร ๑  (๑-๐-๒)    R R  R 

 รายวิชาชั้นป ๖         

รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) M M/A  R R   

รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตรบริบาลบรรเทา ๓ (๑-๔-๔) M M R M R  R 

รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัตปิฐมภูม ิ ๓ (๑-๔-๔) M M R M M  R 

รมคร ๖๒๑ การดูแลผูปวยฉุกเฉินแบบบูรณาการ  ๓ (๑-๔-๔) M M R 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 เวชปฏิบัติสตูิศาสตรและนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) M M  M M  M 

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

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

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

รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจัย ๒ ๔ (๐-๘-๔) M 
  

M M M/A M 

รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจัย ๓ ๔ (๐-๘-๔) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา* หนวยกิต 
Program-Level Learning Outcomes (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

 Program Assessment         

 Portfolio     M/A M/A  M/A 

 Comprehensive Examination         

 • Written Examination  M/A M/A   M/A   

 • Performance Assessment   M/A   M/A   

 

รายวิชาเลือกเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

 รายวิชาชั้นปท่ี ๕         

รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะ  เวชศาสตรครอบครัว 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 สตูิศาสตรและนรเีวชวิทยา 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 ออรโธปดกิส ๓ (๑-๔-๔) R R,P  R R  R 
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๑๘๕ 

 

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  

*   แผนท่ีแสดงความรับผิดชอบของรายวิชา ตอผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร   

    โดยใชอักษร I, R, P, M  และ เรียงตามลําดับช้ันป 
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๑๘๖ 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๕ 

 

สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๑๘๗ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อ……………
วันที่………………………………………………………………..............  

 

๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่……....                   
เม่ือวันที่.......................................... 

 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป    
 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ. ๒๕๕๔    

ครบก าหนดวงรอบที่ต้องปรับปรุง คณะฯ เห็นความส าคัญของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวางแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based curriculum) ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย/กลยุทธ์ด้าน     พันธ
กิจการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดีที่มีคุณภาพ มีความเป็นผู้น า เข้าใจ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ และมีศักยภาพสูงทางการวิจัย เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สุ ขภาวะที่ดีขึ้นของ
สังคมไทย การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ยังตอบสนองลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาสังคม  โดยยึดเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(World Federation for Medical Education, WFME) 
 

๕.  สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข   
 ๕.๑ หลักสูตรมีการปรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีรายวิชาศึกษาทั่วไปกระจายตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑–๕  
      ๕.๑.๑ จัดให้มีรายวิชาศกึษาทั่วไปใหม่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่คณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเอง  

(๑) พ้ืนฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๑ (Foundations in Leadership and Teamwork I) 
     ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๒  
(๒) พ้ืนฐานการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ๒ (Foundations in Leadership and Teamwork II)    
     ๑ หนว่ยกิต ชั้นปีที่ ๓  
(๓) การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Self-Development in Understanding Self and Others) 

      ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๔ 
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๑๘๘ 

(๔) การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร (Self-Development in Communication) ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๕ 

      ๕.๑.๒ จัดให้มีรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่คณะฯ  

  (๑) สุขภาวะร่วมสมัย (Contemporary Health) ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๑   

 ๕.๒ จัดให้มีรายวิชาใหม่เก่ียวกับการวิจัยเพื่อเพ่ิมทักษะการท าวิจัยให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

(๑) บทน าการวิจัย (Introduction to Research) ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๑  

(๒) ระเบียบวิธีการวิจัย ๑ (Research Methodology I) ๒ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๒ 

(๓) ระเบียบวิธีการวิจัย ๒ (Research Methodology II)  ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๓ 

(๔) ปฎิบัติการวิจัย ๑ (Research Practice I) ๒ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๔ 

(๕) เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน (Evidence-Based Medicine) ๑ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๕ 

(๖) ปฏิบัติการวิจัย ๒ (Research Practice II) ๔ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๖ 

(๗) ปฏิบัติการวิจัย ๓ (Research Practice III) ๔ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๖ ส าหรับนักศึกษาแพทย์ใน  

     โครงการต้นกล้ารามาธิบดี เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์การท าวิจัยและศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

(๘) ประสบการณ์วิจัย ๑ และ ๒ (Research Experience I and II) เป็นวิชาเลือกทางคลินิก รายวิชาละ 

     ๒ หนว่ยกิต ชั้นปีที่ ๔ และประสบการณ์วิจัย ๓ (Research Experience III) เป็นวิชาเลือกทาง 

     คลินิก ๒ หน่วยกิต ชั้นปทีี่ ๕ เพ่ือด าเนินการท าวิจัย 

(๙) การวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัยทางคลินิก (Advanced Data Analysis in Clinical Research)  

     เป็นวชิาเลือกทางคลินิก ๒ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๕ 

 ๕.๓ การปรับการเรียนรู้ชั้นปรีคลินิก  

(๑) จดัให้มีการเรียนรู้พื้นฐานที่ส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างร่างกายมนุษย์ หลักการทางเภสัชวิทยา 

     ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น จุลชีววิทยาทางการแพทย์  

(๒) ปรับรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ให้มีลักษณะที่เป็นการเรียนแบบบูรณาการในระบบต่างๆ ของ 

     ร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ 

     หายใจ  ไตและระบบขับปัสสาวะ ระบบโลหิตและน้ าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ตับ และ 

     ทางเดินน้ าดี ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ และระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง  

 ๕.๔ การปรับการเรียนรู้ชั้นคลินิก 

(๑)  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ต่อนักศึกษา ๕ คน ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ และติดตามนักศึกษา

ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานและได้รับประสบการณ์ทางคลินิก

ตั้งแต่ในชั้นปรีคลินิก ตลอดจนเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ 

(๒)  ปรับการเรียนพ้ืนฐานทางคลินิกอย่างต่อเนื่องในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ โดยจัดรายวิชาพ้ืนฐานทางคลินิก ๑ และ ๒ 

(Clinical Foundations of Medicine I and II) เป็นการเรียนแบบระยะยาวทั้งปี 
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๑๘๙ 

(๓)  ปรับการเรียนวิชาบทน าเวชศาสตร์คลินิกในชั้นปีที่ ๓ โดยกระจายการเรียนรู้ และสอดแทรกไปกับรายวิชา

ตามระบบในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ รวมทั้งมีการเรียนการสอนก่อนขึ้นชั้นคลินิกในต้นปีการศึกษาชั้นปีที่ ๔ ใน

รายวิชาบทน าเวชศาสตร์คลินิก (Introduction to Clinical Clerkship) เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ โดยนักศึกษา

ทุกคนจะได้รับประสบการณก์ารเรียนรู้เมื่อสิ้นสุด ๔ สัปดาห์ที่เหมือนกัน เพ่ือปูพื้นฐานทางคลินิกและเป็น

การเตรียมตัวก่อนขึ้นปฏิบัติงานในชั้นคลินิก  

(๔) จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้เหมาะสม โดยเริ่มจากรายวิชาที่จ าเป็นและเป็น

พ้ืนฐานต่อการปฏิบัติงานในชั้นคลินิก โดยเริ่มช่วง ๑๒ สัปดาห์แรกถัดจากรายวิชาบทน าเวชศาสตร์คลินิก 

และมีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ แบ่งเป็น ๔ รายวิชา ได้แก่ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ (Adult Medicine I)  

เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ (Adult Medicine II) กุมารเวชศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Pediatrics) และการดูแลสุขภาพ

สตรีพื้นฐาน (Basic Care in Women’s Health) รวมเรียกช่วงเวลานี้ว่า Basic Clinical Medicine รายวิชา

ละ ๓ สัปดาห์ รวมเป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๕-๒๗ คน ใน

แต่ละรายวิชา จะมีนักศึกษาขึ้นพร้อมกัน ๒ กลุ่มต่อ ๑ รายวิชา ทั้งนี้ได้จัดให้มีอาจารย์แพทย์ประจ ากลุ่ม

ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

จ านวน ๕-๘ คน ต่อนักศึกษา ๑ กลุ่ม (๒๕-๒๗ คน) โดยมีอาจารย์สาขาวิชาอ่ืน  ๆร่วมสอนด้วย ดังนั้นเมื่อ

ครบ ๑๒ สัปดาห์ในชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐาน

ทางคลินิก (Basic Clinical Medicine) เหมือนกัน 

(๕)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนถัดไปในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ แบ่งตามวงจรชีวิตของมนุษย์ โดยจัด

ให้นักศึกษาหมุนเวียนปฏิบัติงานในชั้นคลินิกจนครบ ๖ รายวิชาหลัก รายวิชาละ ๔ สัปดาห์และเน้น

การบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ได้แก่ ๑) การดูแลมารดาและทารก (Mother and Baby Care) ๒) การ

ดูแลเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Care) ๓) การดูแลผู้ ใหญ่โรคระบบประสาท (Care in 

Neurological Patients) ๔) การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัด (Surgery and Perioperative 

Care) ๕) การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก (Care in Patients with Eye and ENT 

Problems) ๖) การดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) 

(๖) ปรับการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๕ โดยเน้นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ประกอบด้วยการดูแลผู้ป่วยที่มี

ภาวะเร่งด่วน ๓ รายวิชา ได้แก่ ๑) การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ (Critical Care in Children and 

Adults) ๒) การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Emergency Care) ๓) การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ (Care in 

Traumatic Patients) และการดูแลผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจ าเพาะ ๔ รายวิชา ได้แก่ ๑) 

การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ (Care in Musculoskeletal Problems) ๒) การดูแลมารดา

และทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง (Advanced Mother and Baby Care) ๓) การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะ

ทางจิตเวชที่พบบ่อย (Care in Common Psychiatric Problems) ๔) นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๙๐ 

(๗)  ปรับการเรียนการสอนชั้นปีที่ ๖ โดยเน้นเสริมทักษะประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ ๙ รายวิชา 

ได้แก่ ๑) การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ (Chronic Disease Management in Primary Care) 

๒) มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา (Oncology and Palliative Care) ๓) การดูแลผู้ป่วย

ฉุกเฉินแบบบูรณาการ (Integrated Emergency Care) ๔) เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์  (Clinical 

Clerkship in Pediatrics) ๕) เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ (Clinical Clerkship in Surgery) ๖) เวชปฏิบัติสูติ

ศาสตร์ และนรี เวชวิทยา (Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology) ๗) เวชปฏิบั ติ

อายุรศาสตร์ (Clinical Clerkship in Medicine) ๘) เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์  (Clinical Clerkship in 

Orthopedics) ๙) เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน (Clinical Practice and 

Health Care Management in Community Settings) 

(๘)  จัดให้มีรายวิชาพ้ืนฐานทางคลินิก ๑-๔ (Clinical Foundations of Medicine I-IV) ในชั้นปีที่ ๒-๕ เพ่ือ

เสริมทักษะทางคลินิกที่จ าเป็น ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การคิดวิเคราะห์ปัญหา จริยธรรม

และจรรยาบรรณแพทย์ การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ และการเรียนรู้ระบบสุขภาพและความปลอดภัย

ของผู้ป่วย รวมถึงการทบทวนทักษะทางคลินิก และทักษะการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองกับอาจารย์ที่

ปรึกษาทางคลินิก 

(๙)  เพ่ิมรายวิชาเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑ และ ๒ (Longitudinal Ambulatory Experience I and II) 

ในชั้นปีที่ ๔ และ ๕ เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้มีประสบการณ์การตรวจผู้ป่วยนอกภายใต้การดูแลของ

อาจารย์อย่างใกล้ชิดตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ 

(๑๐) เพ่ิมรายวิชาทักษะทางคลินิก ๑ และ ๒ (Clinical Skills I and II) ในชั้นปีที่ ๕ และ ๖ เพ่ือจัดการเรียน

การสอนเกี่ยวกับทักษะทางคลินิกที่จ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

โดยเน้นการประเมินทักษะแบบบูรณาการ ตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ หัตถการที่จ าเป็นต้องท าได้ด้วยตนเอง และการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อนการเรียนรู้ของ

ตนเองจากการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 

(๑๑) จัดให้มีรายวิชาเลือกเฉพาะ (Selective) ๖ รายวิชาในชั้นปีที่ ๕ ได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ

ศาสตร์และนรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ครอบครัว โดยให้นักศึกษาแต่ละคน

เลือกคนละ ๓ รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาขาหลักที่

นักศึกษาสนใจ 

(๑๒)  จัดให้มีช่วงเวลาส าหรับรายวิชาเลือกทางคลินิกในชั้นปีที่ ๔-๖ ให้มากขึ้นจากหลักสูตรปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
จ านวน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๒๒ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๔ หน่วยกิต ชั้นปีที่ ๕ จ านวน 
๑๐ หน่วยกิต และชั้นปีที่ ๖ จ านวน ๘ หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองเห็นว่ามี
ประโยชน์และมีความส าคัญ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๙๑ 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 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 ๓๑ 
๑๓ 
๙ 
๙ 
- 

๓๐ 
๑๑ 
๙ 

๑๐ 
- 

• หมวดวิชาเฉพาะ   
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน   
- กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก 
- กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต ๒๑๖ 
๑๗ 
๖๓ 

๑๒๔ 
๑๒ 

๒๐๙ 
๑๔ 
๖๕ 

๑๐๘ 
๒๒ 

• หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต ๒๕๓ ๒๔๕ 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                                                                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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๑๙๒ 

ก. รายวิชาท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนา
มนุษย ์

๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนา
มนุษย ์

๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUGE 101 General Education for 
Human Development 

MUGE 101 General Education for 
Human Development 

๑ มมศท ๑๐๒ 
 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๒ 
 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUGE 102 Social Studies for Human 
Development 

MUGE 102 Social Studies for Human 
Development 

๑ มมศท ๑๐๓ 
 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย ์

๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๓ 
 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนา
มนุษย ์

๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี่ยนแปลง 

MUGE 103 Arts and Science for 
Human Development 

MUGE 103 Arts and Science for 
Human Development 

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

LAEN 103 English Level I LAEN 103 English Level I 

๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) ๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LAEN 104 English Level II LAEN 104 English Level II 

๑ ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ๑ ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 

LAEN 105 English Level III LAEN 105 English Level III 

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

LAEN 106 English Level IV LAEN 106 English Level IV 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                                                                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๙๓ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๑ ศศภท ๑๐๐ 
 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) ๑ ศศภท ๑๐๐ 
 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 LATH 100 Arts of using Thai 

Language Communication 
LATH 100 Arts of using Thai 

Language Communication 

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 วทชว ๑๑๓ เชิงหลักส าคัญชีววิทยา ๒ (๒-๐-๔) ๑ วทชว ๑๑๓ เชิงหลักส าคัญชีววิทยา ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCBI 113 Essential Biology SCBI 113 Essential Biology 

๑ วทฟส ๑๕๓ 
 

ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

๒ (๒-๐-๔) ๑ วทฟส ๑๕๓ 
 

ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 

๑ วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) ๑ วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCCH 119 Chemistry Laboratory SCCH 119 Chemistry Laboratory 

๑ วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) ๑ วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCCH 122 Organic Chemistry SCCH 122 Organic Chemistry 

๑ วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) ๑ วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCBI 102 Biology Laboratory I SCBI 102 Biology Laboratory I 

๑ วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) ๑ วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCPY 110 General Physics 
Laboratory 

SCPY 110 General Physics 
Laboratory 

๑ วทฟส ๑๑๐ 
 

ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

๓ (๓-๐-๖) ๑ วทฟส ๑๑๐ 
 

ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCPY 154 Physics for Medical Science SCPY 154 Physics for Medical Science 
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๑๙๔ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ
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๑ วทคณ ๑๖๔ 
 

แคลคูลัสและระบบสมการเชิง
อนุพันธ ์

๓ (๒-๒-๕) ๑ วทคณ ๑๖๔ 
 

แคลคูลัสและระบบสมการเชิง
อนุพันธ ์

๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 SCMA 164 Calculus and Systems of 

Differential Equations 
SCMA 164 Calculus and Systems of 

Differential Equations 

๓ วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) ๓ วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี่ยนแปลง 

SCID 324 Medical Genetics SCID 324 Medical Genetics 

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 
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ข. รายวิชาท่ียกเลิก 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ
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๑ วทคณ ๑๘๑ 
 

สถิติศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

๒ (๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเปิดรายวิชาใหม่
เกี่ยวกบัทักษะการท าวิจยั ซ่ึงได้รวมการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับสถิติการท าวิจยั SCMA 181 Statistics for Medical 

Science 

๒ สมสค ๑๔๔  หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา 
จัดให้มีการสอนหลกัการสื่อสารต่อเนื่อง
ระยะยาวในรายวิชาพื้นฐานการเป็นผู้น าและ
การท างานเป็นทีม ๑-๒ ในชั้นปีที ่๒-๓ การ
พัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อืน่ใน
ชั้นปีที่ ๔ และการพัฒนาตนเองด้านการ
สื่อสารในชั้นปีที่ ๕ 

SHSS 144  Principle of Communication 

๒ สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา 
จัดให้มีการสอนในรายวิชาพื้นฐานทางคลินิก 
๑-๔ ในชั้นปีที่ ๒-๕ 

SHHU 125 Professional Code of Ethics 

๓ สมสค ๒๕๐ 
 

กฏหมายและระเบียบที่
เกี่ยวกบัการสาธารณสุข 

๒ (๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา 
จัดให้มีการสอนในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
๒ SHSS 250 Public Health Laws and 

Regulation 
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๑๙๖ 

ค. รายวิชาท่ีจัดขึ้นมาใหม่ 
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 ๑ รมศท ๑๐๑  สุขภาพรว่มสมัย ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
เกี่ยวกบัสุขภาพพื้นฐาน โดยมกีารเรียนการสอนใน
รูปแบบสหวิชาชีพ เพือ่เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

RAGE 101 Contemporary Health 

๑ รมศท ๑๐๒  บทน าการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
เพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจยั RAGE 102 Introduction to Research 

๒ รมศท ๒๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๑ ๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๒ ต่อเนื่องทั้งปี
การศึกษา เพื่อพัฒนาทกัษะการท าวิจยั RAGE 201 Research Methodology I 

๒ รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม ๑ 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๒ ต่อเนื่องทั้งปี
การศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิต 

RAGE 202 Foundations of Leadership 
and Teamwork I 

๓ รมคร ๓๐๖ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อเรียนรู้เรื่อง  
โภชนวิทยาและพิษวิทยา RAID 306 Clinical Nutrition and 

Clinical Toxicology 

๓ รมศท ๓๐๑ ระเบียบวธิีการวิจยั ๒ ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๓ ต่อเนื่องทั้งปี
การศึกษา เพื่อพัฒนาทกัษะการท าวิจยั RAGE 301 Research Methodology II 

๓ รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม ๒ 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๓ ต่อเนื่องทั้งปี
การศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิต 

RAGE 302 Foundations of Leadership 
and Teamwork II 
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๔ รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
เพื่อพัฒนาตนเอง และเข้าใจผู้อื่น 

RAGE 402 Self-Development in 
Understanding Self and 
Others 

๔ รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓ ๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๔ เพื่อเสริมทักษะการ
สื่อสารและเรียนรู้เรื่องความปลอดภยัของ
ผู้ป่วย 

RAID 409 Clinical Foundations of 
Medicine III 

๔ รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจยั ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๔ ต่อเนื่องทั้งปี
การศึกษา เพื่อการท าวจิัยและน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจยั 

RAID 422 Research Practice I 

๕ รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการ
สื่อสาร 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๕ เพื่อพัฒนาทกัษะ
การสื่อสารกับผูอ้ื่น 

RAGE 501 Self-Development in 
Communication 

๕ รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔ ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๕ เพื่อเสริมทักษะการ
สื่อสารและเรียนรู้เรื่องความปลอดภยัของ
ผู้ป่วย 

RAID 516 Clinical Foundations of 
Medicine IV 

๕ รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๕ เพื่อเรียนรู้เวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์ RAID 517 Evidence-Based Medicine 

๕ รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๕ เพื่อเรียนรู้การดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ RAID 521 Care in Traumatic Patients 
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๕ รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑ ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๕ เพื่อเรียนรู้ทักษะ
การท าหัตถการ รวมถึงทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและญาต ิ

RAID 525 Clinical Skill I 

๖ รมคร ๖๑๖   ปฏิบัติการวิจัย ๒ ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๖ เพื่อการท าวจิัยและ
น าเสนอผลงานวิจัย RAID 616 Research Practice II 

๖ รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจยั ๓ ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๖ เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การท าวิจยัและศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ ส าหรับนักศึกษาแพทย์โครงการ
ต้นกล้ารามาธิบด ี

RAID 617 Research Practice III 

๖ รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเร้ือรังในเวช
ปฏิบัติปฐมภูม ิ

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๖ เพื่อเรียนรู้การ
จัดการโรคเร้ือรังในเวชปฏิบัติปฐมภูม ิ

RAID 618 Chronic Disease Management in 
Primary Care 

๖ รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์
บริบาลบรรเทา 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๖ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง และการบริบาลบรรเทา 

RAID 619 Oncology and Palliative Care 

๖ รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒ ๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๖ เพื่อเรียนรู้ทักษะ
การท าหัตถการ รวมถึงทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและญาติในบริบทที่ซับซ้อน 

RAID 620 Clinical Skill II 
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๑๙๙ 

ง. รายวิชาท่ีมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลง 
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๑ วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) ๑ วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๒ หน่วยกิต 

SCCH 111 General Chemistry SCCH 105 General Chemistry 

๑ วทคม ๑๔๑ กระบวนการชีวิต : จากโมเลกุล
สู่เซลล์ 

๓ (๓-๐-๖) ๑ วทคร ๑๒๑ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และ
โมเลกุลขั้นพื้นฐาน 

๓ (๓-๐-๖) ปรับรายวิชากระบวนการชีวิต : จากโมเลกุล
สู่เซลล์ เป็นเวชศาสตร์ระดับเซลล์และ
โมเลกุลขั้นพื้นฐาน SCID 141 Living Process : From 

Molecules to Cells 
SCID 121 Molecular and Cellular 

Basis for Medicine 

๑ วทคม ๑๔๒ ปฏิบัติการกระบวนการชวีิต ๑ (๐-๓-๑) วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับ
เซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 

๑ (๐-๒-๑) ปรับรายวิชาปฏบิัติการกระบวนการชีวติ 
เป็นปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และ
โมเลกุลขั้นพื้นฐาน SCID 142 Laboratory in Living Process SCID 122 Laboratory in Molecular 

and Cellular Basis for 
Medicine ๒ วทคร ๒๔๖ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และ

โมเลกุลขั้นพื้นฐาน 
๓ (๒-๒-๕) ปรับเป็นรายวิชาเวชศาสตร์ระดับเซลล์และ

โมเลกุลขั้นพื้นฐาน และรายวิชาปฏิบัติการ
เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน 
โดยให้เรียนตั้งแต่ในชั้นปีที่ ๑ 

SCID 246 Basic Cell and Molecular 
Medicine 

๒ รมคร ๒๐๑ ทักษะทางคลินิกพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ๒ รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑ ๒ (๑-๒-๓) ปรับรายวิชาทักษะทางคลินิกพื้นฐานเปน็
พื้นฐานทางคลินิก ๑ และ ๒ ซ่ึงเป็นการเรียน
ต่อเนื่องทั้งปีการศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ 
 
 
 
 

RAID 201 Basic Clinical Skills RAID 202 Clinical Foundations of 
Medicine I 

๓ รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

RAID 306 Clinical Foundations of 
Medicine II 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                                                                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๐๐ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๒ วทคร ๒๔๑ โครงสร้างและการพัฒนาของ
ร่างกายมนุษย์ ๑ 

๒ (๓-๒-๑) ๒ วทคร ๒๑๑ โครงสร้างร่างกายมนุษย ์ ๓ (๓-๐-๖) ปรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับกายวภิาค 
โดยเร่ิมเรียน ๖ สัปดาห์แรก แบ่งเป็น
รายวิชาที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัต ิและสอดแทรกเนื้อหาที่ลดทอน
ลงเข้าไปในการเรียนแต่ละระบบ (System) 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

SCID 241 Structure and Development of 
Human Body I 

SCID 211 Structure of the Human Body 

๒ วทคร ๒๔๒ โครงสร้างและการพัฒนาของ
ร่างกายมนุษย์ ๒ 

๓ (๑-๔-๔) ๒ วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสร้างร่างกาย
มนุษย ์

๓ (๐-๙-๓) 

SCID 242 Structure and Development of 
Human Body II 

SCID 212 Laboratory in Structure of 
the Human Body 

๒ วทคร ๒๔๓ โครงสร้างและการพัฒนาของ
ร่างกายมนุษย์ ๓ 

๒ (๑-๒-๓) 

SCID 243 Structure and 
Development of Human 
Body III 

๒ วทคร ๒๔๔ โครงสร้างและการพัฒนาของ
ร่างกายมนุษย์ ๔ 

๓ (๑-๔-๔) 

SCID 244 Structure and 
Development of Human 
Body IV 

๒ วทคร ๒๔๕ โครงสร้างและการพัฒนาของ
ร่างกายมนุษย์ ๕ 

๒ (๑-๒-๓) 

SCID 245 Structure and 
Development of Human 
Body V 
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๒๐๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๒ วทคร ๒๔๗ หลักการใช้ยารักษาโรค ๔ (๓-๒-๗) ๒ วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา ๒ (๒-๐-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๒ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา และสอดแทรกเนื้อหาส่วนอื่นของ
รายวิชาหลักการใช้ยารกัษาโรคเข้าไปในการ
เรียนแต่ละระบบ (System) ที่เกี่ยวข้อง 

SCID 247 Principles of 
Pharmacotherapeutics 

SCID 213 Principles of 
Pharmacology 

๒ วทคร ๒๖๑ ระบบการท างานของร่างกาย
มนุษย์ ๑ 

๓ (๒-๒-๕) ๒ วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ ๓ (๒-๒-๕) ปรับรายวิชาระบบการท างานของร่างกาย
มนุษย์ ๑ และ ๒ ประสาทวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ๑ และ ๒ เป็นรายวิชาในชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ได้แก ่
  - ระบบหวัใจและหลอดเลือด ๑ และ ๒ 
  - ระบบหายใจ 
  - ไตและระบบขับปัสสาวะ 
  - ระบบโลหิตและต่อมน้ าเหลือง 
  - ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเน้ือ 
  - ปฏิบัตกิารระบบประสาทและสรีรวิทยา
ของกล้ามเน้ือ 
รายวิชาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที ่๑ ได้แก ่
  - ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี 
  - ระบบต่อมไร้ท่อ 
  - ระบบสืบพันธุ ์
  - ระบบกลา้มเน้ือ กระดูก และผิวหนัง 
  - ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ 
 
 

SCID 261 Functional Systems of 
Human Body I 

SCID 221 Cardiovascular System I 

๒ วทคร ๒๖๒ ระบบการท างานของร่างกาย
มนุษย์ ๒ 

๔ (๓-๒-๗) ๒ วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

SCID 262 Functional Systems of 
Human Body II 

SCID 222 Cardiovascular System II 

๒ วทคร ๒๕๑ ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย ์๑ ๔ (๒-๔-๖) ๒ วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 251 Medical Neuroscience I SCID 223 Respiratory System 

๒ วทคร ๒๕๒ ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ ๒ (๒-๐-๔) ๒ วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปัสสาวะ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 252 Medical Neuroscience II SCID 224 Renal and Urinary System 

๒ รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและตอ่มน้ าเหลือง ๒ (๑-๒-๓) 

RAPA 201 Hematologic and 
Lymphoreticular Systems 

๒ วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรีรวิทยา
ของกล้ามเน้ือ 

๔ (๔-๐-๘) 

SCID 216 Nervous System and 
Muscle Physiology 
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ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๒ วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการระบบประสาทและ
สรีรวิทยาของกลา้มเน้ือ 

๑ (๐-๒-๑)  
 
 
 
 
 

SCID 217 Laboratory in Nervous 
System and Muscle 
Physiology 

๓ วทคร ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และ
ทางเดินน้ าดี 

๓ (๒-๒-๕) 

SCID 311 Gastrointestinal and 
Hepatobiliary System 

๓ วทคร ๓๑๒ ประสาทวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

๓ (๓-๐-๖) 

SCID 312 Medical Neuroscience: 
Behavioral Science and 
Special Senses 

๓ วทคร ๓๑๓ ระบบต่อมไร้ท่อ ๓ (๓-๐-๖) 

SCID 313 Endocrine System 

๓ วทคร ๓๑๔ ระบบสืบพันธุ ์ ๓ (๒-๒-๕) 

SCID 314 Reproductive System 

๓ วทคร ๓๒๕ ระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และ
ผิวหนัง 

๒ (๒-๐-๔) 

SCID 325 Musculoskeletal and 
Integumentary Systems 
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๓ วทคร ๓๓๑ การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
ของมนุษย์ ๑ 

๓ (๒-๒-๕) ๒ วทคร ๒๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการ
เกิดโรคเบื้องต้น 

๓ (๒-๒-๕) ปรับรายวิชาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ
มนุษย์ และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และจุลชีพ ๑ 
และ ๒ ในชั้นปีที ่๓ เป็นรายวิชาภูมิคุ้มกันวทิยา
และกลไกการเกิดโรค เบื้องต้นและจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ในชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที ่๑ และ
ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิกในชั้นปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 
 

SCID 331 Human Immune 
Response I 

SCID 214 Basic Immunology and 
Mechanisms of Disease 

๓ วทคร ๓๓๒ ปฏิสัมพันธข์องมนุษย์และจุล
ชีพ ๑ 

๔ (๓-๒-๗) ๒ วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย ์ ๔ (๓-๒-๗) 

SCID 332 Human and Microbe 
Interaction I 

SCID 215 Medical Microbiology 

๓ วทคร ๓๓๓ ปฏิสัมพันธข์องมนุษย์และจุล
ชีพ ๒ 

๓ (๒-๒-๕) ๓ วทคร ๓๒๖ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา
คลินิก 

๓ (๓-๐-๖) 

SCID 333 Human and Microbe 
Interaction II 

SCID 326 Clinical Immunology and 
Microbiology 

๓ รมวช ๓๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน ๕ (๓-๔-๘) ๓ รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๓-๔-๘) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

RACM 302 Community medicine RACM 303 Community Medicine I 

๓ รมพธ ๓๐๓ พยาธิวิทยากายวิภาคตาม
ระบบ 

๕ (๓-๔-๘) ๓ รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิต
และการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) ปรับรายวิชาพยาธวิิทยากายวิภาคตามระบบ
และพยาธวิิทยาคลินิกในชั้นปีที่ ๓ ภาค
การศึกษาที ่๒ เป็นการเรียนการสอน
เกี่ยวกบัพยาธวิิทยากายวิภาคตามระบบ โดย
สอดแทรกเนื้อหาเขา้ไปในการเรียนแต่ละ
ระบบ (System) ที่เกี่ยวข้องในชั้นปีที่ ๒ 
และ ๓ และจัดรายวิชาเวชศาสตร์การบริการ
โลหิตและการตรวจวินจิฉยัทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในชั้นปีที ่๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

RAPA 303 Systemic Anatomic 
Pathology 

RAPA 305 Transfusion Medicine and 
Laboratory Medicine 

๓ รมพธ ๓๐๔ พยาธิวิทยาคลินิก ๓ (๒-๒-๕) 

RAPA 304 Clinical Pathology 
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ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๔ รมคร ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ ๔ (๒-๔-๖) ๔ รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ (๐-๔-๒) ลดหน่วยกิตเหลอื ๒ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา ปรับการเรียนการสอนที่เน้นการ
ตรวจผู้ป่วยนอกทั้งปีการศึกษาในชั้นปีที ่๔ 
และกระจายเนื้อหาการเรียนการสอนใน
รายวิชาเวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ เดิมไปในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๒ 
ภาคผนวก ๕ 

RAID 408 Primary Care Medicine I RAID 410 Longitudinal Ambulatory 
Experience I 

๓ รมคร ๓๐๓ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) ๔ รมคร ๔๑๑ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๓-๒-๗) ย้ายการเรียนการสอนจากชั้นปีที่ ๓ มาชั้นปทีี่ ๔ 
 RAID 303 Introduction to Clinical 

Medicine 
RAID 411 Introduction to Clinical 

Clerkship 

๔ รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) ๔ รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิกรายวิชาทฤษฎอีายุรศาสตร์ และ
ทักษะอายุรศาสตร์ และเปิดรายวิชาเวช
ศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑ แทน ซ่ึงสอนเน้นปัญหาที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบหัวใจ หลอดเลือด กลุ่ม
อาการทางเมแทบอลิก และโลหิตวิทยา ปรับ
การเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ
ระหว่างภาควิชา และกระจายเนื้อหาการ
เรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีอายุรศาสตร์
และทักษะอายุรศาสตร์เดิมไปในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๕ 
ภาคผนวก ๕ 

RAMD 404 Theoretical Medicine RAID 412 Adult Medicine I 

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

RAMD 405 Skills in Medicine 

๔ รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) ๔ รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒ ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิกรายวิชาทฤษฎอีายุรศาสตร์ ทักษะ
อายุรศาสตร์ ทฤษฎีศัลยศาสตร์และทกัษะRAMD 404 Theoretical Medicine RAID 413 Adult Medicine II 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                                                                        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๐๕ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๔ รมอย ๔๐๕ ทักษะอายุรศาสตร์ ๔ (๐-๘-๔) ศัลยศาสตร์ และเปิดรายวิชาเวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ แทน ซ่ึงสอนเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบ
ทางเดินปัสสาวะ การติดเช้ือและการอักเสบ
ปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ
ระหว่างภาควิชา และกระจายเนื้อหาการ
เรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีอายุรศาสตร์ 
ทักษะอายุรศาสตร์ ทฤษฎีศัลยศาสตร์ และ
ทักษะศัลยศาสตร์เดิมไปในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๓ และ ๑.๕ 
ภาคผนวก ๕ 

RAMD 405 Skills in Medicine 

๔ รมศศ ๔๐๗ ทฤษฎีศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 

RASU 407 Theoretical Surgery 

๔ รมศศ ๔๐๘ ทักษะศัลยศาสตร์ ๔ (๐-๘-๔) 

RASU 408 Skills in Surgery 

๔ รมกม ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑ ๕ (๒-๖-๗) ๔ รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิกรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๑ และ ๒ 
และเปิดรายวิชากุมารเวชศาสตร์พื้นฐานแทน 
ซ่ึงสอนเน้นปัญหาพื้นฐานในเด็ก ปรับการ
เรียนการสอนโดยเน้นการออกตรวจผู้ปว่ย
นอกเป็นหลัก และกระจายเนื้อหาการเรยีน
การสอนในรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๑ และ 
๒ เดิมไปในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดัง
ตาราง ๑.๑ ภาคผนวก ๕ 

RAPD 403 Pediatrics I RAID 414 Basic Pediatrics 

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

RAPD 503 Pediatrics II 

๔ รมสต ๔๐๕ 
 

นรีเวชวิทยาและการวางแผน
ครอบครัว 

๕ (๒-๖-๗) ๔ รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และกระจาย
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชานรีเวช
วิทยาและการวางแผนครอบครัวเดิมไปในแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๔ 
ภาคผนวก ๕ 

RAOG 405 Gynecology and Family 
Planning 

RAID 415 Basic Care in Women’s 
Health 
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มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๐๖ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๕ รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๖-๗) ๔ รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก ๓ (๑-๔-๔) ยกเลิกรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๒ และสูติ
ศาสตร์ และเปิดรายวิชาการดูแลมารดาและ
ทารกแทน ซ่ึงสอนเน้นการดูแลสุขภาพของ
มารดาระหวา่งตั้งครรภ์ การคลอด และการ
ดูแลสุขภาพของทารกแรกเกิด ปรับการเรียน
การสอนโดยเน้นการบูรณาการระหวา่ง
ภาควิชา และกระจายเนื้อหาการเรียนการ
สอนในรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๒ และสูติ
ศาสตร์เดิมไปในแต่ละรายวิชาในหลักสตูร
ใหม่ ดังตาราง ๑.๑ และ ๑.๔ ภาคผนวก ๕ 

RAPD 503 Pediatrics II 
 

RAID 416 Mother and Baby Care 

๕ รมสต ๕๐๕ สูติศาสตร์ ๕ (๒-๖-๗) 

RAOG 505 Obstetrics 

๔ รมกม ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑ ๕ (๒-๖-๗) ๔ รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น ๓ (๑-๔-๔) ยกเลิกรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๑ และ ๒ 
และเปิดรายวิชาการดูแลเด็กและวัยรุ่นแทน 
ซ่ึงสอนเน้นปัญหาที่พบบ่อยรวมถึงภาวะ
เร่งด่วนในเด็กและวัยรุ่น และกระจายเนื้อหา
การเรียนการสอนในรายวิชากุมารเวชศาสตร์ 
๑ และ ๒ เดิมไปในแต่ละรายวิชาในหลกัสูตร
ใหม่ ดังตาราง ๑.๑ ภาคผนวก ๕ 

RAPD 403 Pediatrics I RAID 417 Child and Adolescent Care 

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

RAPD 503 Pediatrics II 

๕ รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) ๔ รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบ
ประสาท 

๓ (๑-๔-๔) ยกเลิกรายวิชาอายุรศาสตร์ ๑ และ
ศัลยศาสตร์ ๑ และเปิดรายวิชาการดูแล
ผู้ใหญ่โรคระบบประสาทแทน ซ่ึงสอนเน้น
ปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับระบบประสาท ย้ายการ
เรียนการสอนจากชั้นปีที่ ๕ มาชั้นปีที่ ๔ 
ปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ

RAMD 504 Medicine I RAID 418 Care in Neurological 
Patients ๕ รมศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๕) 

RASU 505 Surgery I 
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๒๐๗ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ระหว่างภาควิชา และกระจายเนื้อหาการ
เรียนการสอนในรายวิชาอายุรศาสตร์ ๑ และ
ศัลยศาสตร์ ๑ เดิมไปในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๓ และ ๑.๕ 
ภาคผนวก ๕ 

๔ รมศศ ๔๐๗ ทฤษฎีศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) ๔ รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับผ่าตัด 

๓ (๑-๔-๔) ยกเลิกรายวิชาทฤษฎีศัลยศาสตร์ ทักษะ
ศัลยศาสตร์ และวิสัญญวีิทยาพื้นฐาน และ
เปิดรายวิชาการผ่าตัดและการดูแลผู้ปว่ยที่
ได้รับผ่าตัดแทน ซ่ึงสอนเน้นการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัด ปรับการเรียนการสอนโดย
เน้นการบูรณาการระหว่างภาควิชา และ
กระจายเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชา
ทฤษฎีศัลยศาสตร์ ทักษะศัลยศาสตร์ และ
วิสัญญีวิทยาพื้นฐานเดิมไปในแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๓ ภาคผนวก ๕ 

RASU 407 Theoretical Surgery RAID 419 Surgery and Perioperative 
Care ๔ รมศศ ๔๐๘ ทักษะศัลยศาสตร์ ๔ (๐-๘-๔) 

RASU 408 Skills in Surgery 

๕ รมวส ๕๐๕ วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน ๓ (๑-๔-๔) 

RAAS 505 Basic Anesthesiology 

๔ รมจษ ๔๐๑ จักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) ๔ รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ด้านจักษ ุโสต ศอ นาสิก 

๔ (๒-๔-๖) ยกเลิกรายวิชาจักษวุิทยาและโสต ศอ นาสิก
วิทยา และเปิดรายวิชาการดูแลผู้ปว่ยทีม่ี
ความผิดปกติด้านจกัษุ โสต ศอ นาสิก แทน  
และปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการ 
บูรณาการระหว่างภาควิชา 

RAOP 401 Ophthalmology RAID 420 Care in Patients with Eye 
and ENT Problems ๕ รมสน ๕๑๑ โสต ศอ นาสกิวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 

RAOT 511 Otolaryngology 

๕ รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) ๔ รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอาย ุ ๔ (๒-๔-๖) ยกเลิกรายวิชาอายุรศาสตร์ ๑ และเวช
ศาสตร์ปฐมภูมิ ๒ และเปิดรายวิชาการดูแล
ผู้สูงอายุแทน ซ่ึงสอนเน้นการดูแลผู้สูงอายุ 
ย้ายการเรียนการสอนจากชั้นปีที่ ๕ มาชั้นปี
ที่ ๔ ปรับการเรียนการสอนโดยเน้นการ 

RAMD 504 Medicine I RAID 421 Elderly Care 

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

RAID 515 Primary Care Medicine II 
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๒๐๘ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บูรณาการระหว่างภาควิชา และกระจาย
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชา
อายุรศาสตร์ ๑ และเวชศาสตร์ปฐมภูม ิ๒ 
เดิมไปในแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ ดัง
ตาราง ๑.๒ และ ๑.๕ ภาคผนวก ๕ 

๕ รมคร ๕๑๕ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๒ ๕ (๒-๖-๗) ๕ รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ (๐-๒-๑) ลดหน่วยกิตเหลอื ๑ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา ปรับการเรียนการสอนที่เน้นการ
ตรวจผู้ป่วยนอกทั้งปีการศึกษาในชั้นปีที ่๕ 
และกระจายเนื้อหาการเรียนการสอนใน
รายวิชาเวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๒ เดิมไปในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๒ 
ภาคผนวก ๕ 

RAID 515 Primary Care Medicine II RAID 518 Longitudinal Ambulatory 
Experience II 

๕ รมอย ๕๐๔ 
 

อายุรศาสตร์ ๑ 
 

๕ (๑-๘-๖) ๕ รมคร ๕๑๙ เวชปฏิบัติผู้ปว่ยวิกฤตเด็กและ
ผู้ใหญ่ 

๒ (๑-๒-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๒ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา สอนที่เน้นการตรวจผู้ปว่ยวิกฤติเด็ก
และผู้ใหญ่ ปรับการเรียนการสอนโดยเน้น
บูรณาการระหว่างภาควิชา เพิ่มการตรวจ
ผู้ป่วยวิกฤติเด็ก และกระจายเนื้อหาการ
เรียนการสอนในรายวิชาอายุรศาสตร์ ๑ เดิม
ไปในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง 
๑.๕ ภาคผนวก ๕ 

RAMD 504 Medicine I RAID 519 Critical Care in Pediatrics 
and Adults 

๕ รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑ ๕ (๑-๘-๖) ๕ รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉกุเฉิน ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิกรายวิชาอายุรศาสตร์ ๑ และเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน ๑ และเปิดรายวิชาการดแูล
ผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉุกเฉิน ซ่ึงสอนเน้นการตรวจ
ผู้ป่วยเจ็บปว่ยฉุกเฉิน ปรับการเรียนการสอน

RAMD 504 Medicine I RAID 520 Emergency Care 

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

RAID 512 Emergency Medicine I 
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๒๐๙ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

โดยเน้นบูรณาการระหว่างภาควิชา และ
กระจายเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชา
อายุรศาสตร์ ๑ และเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ๑ 
เดิมไปในแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรใหม่ ดัง
ตาราง ๑.๕ ภาคผนวก ๕ 

๕ รมคร ๕๑๔ 
 

ออร์โทพีดิกส ์และเวชศาสตร์
ฟื้นฟู ๑ 

๕ (๒-๖-๗) ๕ รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา
กระดูกและกล้ามเน้ือ 

๒ (๑-๒-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๒ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา สอนที่เน้นการตรวจผู้ปว่ยที่มีปญัหา
กระดูกและกล้ามเน้ือ และกระจายเนื้อหา
การเรียนการสอนในรายวิชาออร์โธปิดิกส์ 
และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ เดิมไปในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๖ 
ภาคผนวก ๕ 

RAID 514 Orthopedics and 
Rehabilitation I 

RAID 522 Care in Musculoskeletal 
Problems 

๕ รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๖-๗) ๕ รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

๒ (๑-๒-๓) ยกเลิกรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๒ และสูติ
ศาสตร์ และเปิดรายวิชาการดูแลมารดาและ
ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ซ่ึงสอนเน้นการดูแล
มารดาตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง 
ปรับการเรียนการสอนโดยเน้นบูรณาการ
ระหว่างภาควิชา และกระจายเนื้อหาการ
เรียนการสอนในรายวิชากุมารเวชศาสตร์ ๒ 
และสูติศาสตร์เดิมไปในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๑  และ ๑.๔ 
ภาคผนวก ๕ 
 

RAPD 503 Pediatrics II 

๕ รมสต ๕๐๕ สูติศาสตร์ ๕ (๒-๖-๗) RAID 523 Advanced Mother and 
Baby Care RAOG 505 Obstetrics 
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๒๑๐ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๔ รมจว ๔๐๖ จิตเวชศาสตร์ทางคลินิก ๓ (๒-๒-๕) ๕ รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและ
ภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย 

๒ (๑-๒-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๒ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา และยา้ยการเรียนการสอนจาก
ชั้นปีที่ ๔ มาชั้นปีที่ ๕ 
 

RAPC 406 Clinical Psychiatry RAID 524 Care in Common 
Psychiatric Problems 

๖ รมกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๓ ๔ (๑-๕-๖) ๕ รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวช
ศาสตร์ 

๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา ยา้ยการเรียนการสอนจากชั้นปทีี่ ๖ 
มาชั้นปีที่ ๕ และสอนเน้นทักษะทางคลินิก
เชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ยกุมารเวช
ศาสตร์ 

RAPD 603 Pediatrics III RAPD 504 Selective Pediatrics 

๖ รมศศ ๖๐๗ ศัลยศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) ๕ รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา ยา้ยการเรียนการสอนจากชั้นปทีี่ ๖ 
มาชั้นปีที่ ๕ และสอนเน้นทักษะทางคลินิก
เชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ยศัลยศาสตร์ 

RASU 607 Surgery II RASU 506 Selective Surgery 

๖ รมสต ๖๑๓ 
 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๑ ๔ (๑-๕-๖) ๕ รมสต ๕๐๖ 
 

วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา 

๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา ยา้ยการเรียนการสอนจากชั้นปทีี่ ๖ 
มาชั้นปีที่ ๕ และสอนเน้นทักษะทางคลินิก
เชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ยสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา 

RAOG 613 Obstetrics-Gynecology I RAOG 506 Selective Obstetrics and 
Gynecology 

๖ รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒ ๔ (๐-๘-๔) ๕ รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา ยา้ยการเรียนการสอนจากชั้นปทีี่ ๖ 
มาชั้นปีที่ ๕ และสอนเน้นทักษะทางคลินิก
เชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลผู้ปว่ยอายุรศาสตร์ 
 

RAMD 607 Medicine II RAMD 505 Selective Medicine 
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๒๑๑ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๕ รมคร ๕๑๔ 
 

ออร์โทพีดิกส ์และเวชศาสตร์
ฟื้นฟู ๑ 

๕ (๒-๖-๗) ๕ รมอธ ๕๐๓ 
 

วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส ์
 

๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต เปลีย่นชือ่
รายวิชา และสอนเน้นทักษะทางคลินิกเชิงลึก
เกี่ยวกบัการดูแลผู้ปว่ยออร์โธปิดิกส์ RAID 514 Orthopedics and 

Rehabilitation I 
RAOR 503 Selective Orthopedics 

๔ รมคร ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ ๔ (๒-๔-๖) ๕ รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตร์
ครอบครัว 

๓ (๑-๔-๔) ยกเลิกรายวิชาเวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ และ ๒
และเปิดรายวิชา วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตร์
ครอบครัว ซ่ึงสอนเน้นการดูแลสุขภาพองค์
รวมแบบเวชศาสตร์ครอบครัว การเยีย่มบ้าน
และการเสริมสร้างสุขภาพตามบริบทเฉพาะ
รายบุคคลและครอบครัว และกระจาย
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาเวช
ศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ และ ๒ เดิมไปในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรใหม่ ดังตาราง ๑.๒ 
ภาคผนวก ๕ 

RAID 408 Primary Care Medicine I RAFM 501 Selective Family Medicine 

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

RAID 515 Primary Care Medicine II 

๔ รมวช ๔๐๔ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ ๕ (๒-๖-๗) ๕ รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒ ๔ (๒-๔-๖) ลดหน่วยกิตเหลอื ๔ หน่วยกิต และยา้ยการ
เรียนการสอนจากชั้นปีที่ ๔ มาชั้นปีที่ ๕ RACM 404 Community Medicine I RACM 501 Community Medicine II 

๖ รมคร ๖๑๓ 
 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ 
 

๔ (๐-๘-๔) ๖ รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบ
บูรณาการ 

๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา 

RAID 613 Emergency Medicine II RAID 621 Integrated Emergency 
Care 

๖ รมกม ๖๐๔ กุมารเวชศาสตร์ ๔ ๔ (๑-๖-๕) ๖ รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา RAPD 604 Pediatrics IV RAPD 605 Clinical Clerkship in 

Pediatrics 
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๒๑๒ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ หมายเหต ุ

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๖ รมศศ ๖๐๘ ศัลยศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา RASU 608 Surgery III RASU 609 Clinical Clerkship in 

Surgery 

๖ รมสต ๖๑๔ 
 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๒ ๔ (๑-๖-๕) ๖ รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 

๓ (๐-๖-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา 

RAOG 614 Obstetrics-Gynecology II RAOG 615 Clinical Clerkship in 
Obstetrics and 
Gynecology 

๖ รมอย ๖๐๘ อายุรศาสตร์ ๓ ๔ (๐-๘-๔) ๖ รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา RAMD 608 Medicine III RAMD 609 Clinical Clerkship in 

Medicine 

๖ รมคร ๖๑๔ 
 

ออร์โทพีดิกส ์และเวชศาสตร์
ฟื้นฟู ๒ 

๔ (๐-๘-๔) ๖ รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดกิส ์ ๓ (๐-๖-๓) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา 
 
 

RAID 614 Orthopedics and 
Rehabilitation II 

RAOR 602 Clinical Clerkship in 
Orthopedics 

๖ รมคร ๖๑๕ 
 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๔ (๑-๖-๕) ๖ รมวช ๖๕๑ 
 

เวชปฏิบัติและการจัดการ
ระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน 

๓ (๑-๔-๔) ลดหน่วยกิตเหลอื ๓ หน่วยกิต และเปลีย่น
ชื่อรายวิชา 

RAID 615 Family and Community 
Medicine 

RACM 651 Clinical Practice and 
Health Care Management 
in Community Settings 
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๒๑๓ 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรปรับปรุงปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

 เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก หมวดวิชาเฉพาะ มีการปรับการเรียนการสอนโดยชั้นปีที่ ๔ เน้นการปูพื้นฐานทางคลินิก และจัดกลุ่มปัญหาทางคลินิกตามวงจรชีวิตของ

มนุษย์ ชั้นปีที่ ๕ เน้นการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเร่งด่วน และผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจ าเพาะ และชั้นปีที่ ๖ เน้นเสริมทักษะประสบการณ์การดูแล

ผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ  

 ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนระหว่างภาควิชาตลอดทั้งหลักสูตร จึงเป็นที่มาของตารางแสดงการ

เปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือเปรียบเทียบเนื้อหาการเรียนการสอนของภาควิชาหลัก        

๖ ภาควิชาที่มีการบูรณาการ และกระจายเนื้อหาไปแต่ละรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



ตาราง ๑.๑ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๑๔ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมกม ๔๐๓ กุมำรเวชศำสตร์ ๑ 
๑ กำรบันทึกรำยงำนผู้ป่วย

แบบ POMR 
 X               

๒ Infant feeding   X  X            

๓ Nutrient requirement 
and nutritional 
assessment 

  X  X            

๔ Assessment of growth 
and development 

X  X   X X          

๕ PE of neurology   X  
(E-learning) 

             

๖ PE of chest   X  
(E-learning) 

             

๗ PE of cardiology   X  
(E-learning) 

             

๘ Acid-base balance, 
fluid and electrolyte 

  X              

๙ Interview with family X                

๑๐ Acute febrile illness in 
children 

     X  
 

 

         



ตาราง ๑.๑ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๑๕ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๑ Etiologic diagnosis in 
infectious diseases 

            X    

๑๒ Immunization  X               

๑๓ สำธิตกำรวัดไข้ทำงทวำร
หนัก หอ่ตัวเด็ก กำรอุ้มเด็ก 
เช็ดตัวลดไข้ กำรให้อำหำร
ทำงสำยยำง 

  X  X            

๑๔ Pediatric radiology 
(chest, GI) 

  X  
(E-learning) 

             

๑๕ Child psychiatry: 
cognitive and 
psychosocial 
development 

X  X          X    

๑๖ A child with seizure      X  X         

๑๗ Bleeding disorders in 
children 

     X           

๑๘ Psychosocial and 
dimensions in health 

  X              

๑๙ A child with acute 
diarrhea 

  X              

๒๐ A child with anemia      X           
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๒๑๖ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๒๑ Cough, dyspnea, 
cyanosis, wheezing 

  X     X         

๒๒ A child with alteration 
of consciousness 

     X  X         

๒๓ A child with 
generalized edema 

     X           

๒๔ Hematuria and edema      X           

๒๕ A child with urinary 
tract infection 

     X           

๒๖ Heart murmur and 
cyanosis 

     X           

๒๗ Jaundice in infants and 
children 

  X              

๒๘ Bedside teaching   X  X X  X  X   X   X 

๒๙ ฝึกปฏิบัติกบัผู้ป่วยในหอ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เด็กเล็ก 
เด็กโต 

  X  X X  X  X   X   X 

รมกม ๕๐๓ กุมำรเวชศำสตร์ ๒ 

๓๐ Concept of 
ambulatory pediatrics 

X                



ตาราง ๑.๑ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๑๗ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๑ Resuscitation of 
newborn 

    X     X       

๓๒ Drug and prescription X  
(E-learning) 

 X  
(E-learning) 

  X  
(E-learning) 

          

๓๓ Principle of well child 
care and child health 
supervision 

X  X   X X          

๓๔ Low birth weight     X     X       

๓๕ Respiratory distress in 
the newborn 

         X       

๓๖ Common problem in 
newborn 

    X     X       

๓๗ Common allergic 
problem 

     X           

๓๘ Common ambulatory 
GI problem 

            X    

๓๙ Common 
developmental and 
behavioral problem 

  X              

๔๐ Medical genetics     X        X    

๔๑ *Introduction to social 
pediatrics 
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๒๑๘ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๔๒ Common problems in 
pediatric 
endocrinology 

     X       X    

๔๓ *Interdepartmental 
activity 

                

๔๔ Newborn radiological 
learning 

         X  
(E-learning) 

      

๔๕ Common nutritional 
problems 

     X       X    

๔๖ Adolescent health 
promotion 

X     X           

๔๗ Acquired heart disease 
in children 

            X    

๔๘ Pediatric rehabilitation      X           

๔๙ Child rearing X  X              

๕๐ Common child 
psychiatric problems 

          X      

๕๑ Common respiratory 
problem 

  X     X         

๕๒ Communication skill, 
counseling 

X      X          
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๒๑๙ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๕๓ Approach to childhood 
arthritis 

        X        

๕๔ Child health 
supervision in practice 

X  X  X X X          

๕๕ Injury prevention      X           

๕๖ โรคติดเชื้อ HIV ในเด็ก          X       

๕๗ วัณโรคในเด็ก    X             

๕๘ Pediatric respiratory care        X     X    

๕๙ สอนหัตถกำรและสอบ 
formative ที่ ward เด็ก 
๔ 

X    X X    X       

๖๐ ฝึกปฏิบัติที่หนว่ยผู้ปว่ย
สังเกตอำกำรและหอผู้ป่วย
ทำรกแรกเกิด 

  X  X X    X       

๖๑ ฝึกปฏิบัติที่หนว่ยผู้ปว่ย
นอก ผู้ปว่ยเด็กทัว่ไป และ
ผู้ป่วยเฉพำะทำง 

X 
 

 X   X       X    

๖๒ ฝึกปฏิบัติที่หนว่ยผู้ปว่ย
นอก คลินิกสุขภำพเด็กด ี

X  X   X X          
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๒๒๐ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๖๓ *ฝึกปฏบิัติที่หน่วยผู้ป่วย
นอกจิตเวชเด็ก 

                

๖๔ *ฝึกปฏบิัติที่ห้องปฏบิัติกำร
จุลชีววิทยำ 

                

รมกม ๖๐๓ กุมำรเวชศำสตร์ทั่วไป ๓ 

๖๕ Fluid and electrolytes             X    

๖๖ Common pediatric 
practice 

X  X  X X X      X    

๖๗ กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่     X            

๖๘ จริยธรรม   X   X           

๖๙ กำรฝึกปฏิบัติช่วยหำยใจใน
เด็ก (CPR) 

       X      X   

๗๐ EKG        X         

๗๑ Pediatric emergency 
medical simulation 

       X    X   X  

๗๒ Morning conference             X   X 
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๒๒๑ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร ๔๑๓ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๖ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรก 

รมคร ๔๑๗ 
กำรดแูล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยวิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร ๕๒๒ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร ๕๒๓ 
กำรดแูล
มำรดำและ
ทำรกแรก
เกิดกลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร ๕๒๔ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำและ
ภำวะทำง
จิตเวชที ่
พบบ่อย 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมกม๕๐๔  
วิชำเลือก
เฉพำะ 
กุมำรเวช
ศำสตร ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมคร ๖๒๑ 
กำรดแูล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
แบบบูรณำ
กำร 

รมกม ๖๐๕ 
เวชปฏิบัติ
กุมำรเวช
ศำสตร ์

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๗๓ Thursday 
conference/grand 
round, case-based 
core topic/interesting 
case 

            X   X 

๗๔ Noon conference                X 

๗๕ *Free topic                 

๗๖ ฝึกปฏิบัติที่คลินิกสุขภำพ
เด็กด ี

X  X   X X          

๗๗ *ฝึกปฏิบัติที่คลินิกเฉพำะทำง                 

๗๘ กำรเรียนกำรสอนข้ำงเตียง   X   X    X   X    

๗๙ ฝึกปฏิบัติกบัผู้ป่วยที่หอ
ผู้ป่วยสังเกตอำกำร/เด็ก
เล็ก/เด็กโต และทำรกแรก
เกิด/หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช 

  X  X X    X   X   X 

* ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๒๒๒ 

 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมศท 

๑๐๑ สุข

ภาวะ

ร่วมสมัย 

รมวช 

๓๐๒ 

เวช

ศาสตร์

ชุมชน

ข้ันต้น 

รมคร 
๔๐๙
พื้นฐาน
ทาง
คลินิก ๓ 

รมคร 
๔๑๐  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๑ 

รมคร 
๔๑๑ 
บทน า
เวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๒ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๘ การ
ดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร 
๔๒๑ การ
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร 
๕๑๗เวช
ปฏิบัติอิง
หลักฐาน 

รมคร 
๕๑๘  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๒ 

รมคร 
๕๑๙  
การดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ ่

รมคร 
๕๒๑  
การดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
บาดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
การดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหา
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

รมคร 
๕๒๔ 
การดูแล
ผู้ป่วยที่
มีปัญหา
และ
ภาวะ
ทางจิต
เวชที่พบ
ได้บ่อย 

รมวช 
๕๐๑ 
เวช
ศาสตร์
ชุมชน ๑ 

รมวค 
๕๐๑ วิชา
เลือก
เฉพาะ 
เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 

รมคร 
๖๑๘  
การ
จัดการ
โรค
เรื้อรังใน
เวช
ปฏิบัติ
ปฐมภูมิ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมคร ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ 
๑ หลักการประเมิน

สุขภาพองค์รวม 
   X X    X  X       X X 

๒ หลักการดูแลสุขภาพ
ด้านจิตใจและอารมณ์
ของทั้งผู้ป่วยและ
ผู้รักษา 

  X X     X  X    X    X 

๓ กรณีศึกษาปัญหา
สุขภาพพบบ่อยในเวช
ศาสตร์ปฐมภูมิ ๔ ครั้ง 

   X X      X       X  

๔ หลักการเบื้องต้นใน
การท าเวชปฏิบัติด้วย
เวชศาสตร์เชิง
ประจักษ ์

    X     X          

๕ โรคจิตเวชที่พบบ่อยใน
เวชปฏิบัติปฐมภูม ิ

   X     X  X    X   X  

๖ บทน ารังสีวิทยา     X               

๗ บทน าเร่ืองภาพถา่ย
รังสีของปอดและทรวง
อก 

    X               
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๒๒๓ 

 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมศท 

๑๐๑ สุข

ภาวะ

ร่วมสมัย 

รมวช 

๓๐๒ 

เวช

ศาสตร์

ชุมชน

ข้ันต้น 

รมคร 
๔๐๙
พื้นฐาน
ทาง
คลินิก ๓ 

รมคร 
๔๑๐  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๑ 

รมคร 
๔๑๑ 
บทน า
เวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๒ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๘ การ
ดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร 
๔๒๑ การ
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร 
๕๑๗เวช
ปฏิบัติอิง
หลักฐาน 

รมคร 
๕๑๘  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๒ 

รมคร 
๕๑๙  
การดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ ่

รมคร 
๕๒๑  
การดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
บาดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
การดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหา
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

รมคร 
๕๒๔ 
การดูแล
ผู้ป่วยที่
มีปัญหา
และ
ภาวะ
ทางจิต
เวชที่พบ
ได้บ่อย 

รมวช 
๕๐๑ 
เวช
ศาสตร์
ชุมชน ๑ 

รมวค 
๕๐๑ วิชา
เลือก
เฉพาะ 
เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 

รมคร 
๖๑๘  
การ
จัดการ
โรค
เรื้อรังใน
เวช
ปฏิบัติ
ปฐมภูมิ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๘ บทน าเรื่องรังสีวิทยาระบบ
หัวใจและหลอดเลอืด 

     X              

๙ บทน าเรื่องรังสีวิทยาระบบ
ปัสสาวะและสืบพันธุ ์

      X             

๑๐ บทน าเร่ืองรังสีวิทยา
ระบบกระดูกและข้อ 

             X      

๑๑ บทน าเร่ืองรังสีวิทยา
ของช่องท้อง 

    X               

๑๒ การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

X                   

๑๓ ปัญหาที่เกิดจากการ
ขาดการเคลื่อนไหว 
(immobilization) 

        X     X      

๑๔ บทบาทของเวชศาสตร์
ฟื้นฟูกับภาวะทุพพล
ภาพ 

       X            

๑๕ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากเหตุการณ์ส าคัญ
โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสะท้อน
กลับ 

   X X      X       X  
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๒๒๔ 

 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมศท 

๑๐๑ สุข

ภาวะ

ร่วมสมัย 

รมวช 

๓๐๒ 

เวช

ศาสตร์

ชุมชน

ข้ันต้น 

รมคร 
๔๐๙
พื้นฐาน
ทาง
คลินิก ๓ 

รมคร 
๔๑๐  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๑ 

รมคร 
๔๑๑ 
บทน า
เวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๒ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๘ การ
ดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร 
๔๒๑ การ
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร 
๕๑๗เวช
ปฏิบัติอิง
หลักฐาน 

รมคร 
๕๑๘  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๒ 

รมคร 
๕๑๙  
การดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ ่

รมคร 
๕๒๑  
การดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
บาดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
การดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหา
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

รมคร 
๕๒๔ 
การดูแล
ผู้ป่วยที่
มีปัญหา
และ
ภาวะ
ทางจิต
เวชที่พบ
ได้บ่อย 

รมวช 
๕๐๑ 
เวช
ศาสตร์
ชุมชน ๑ 

รมวค 
๕๐๑ วิชา
เลือก
เฉพาะ 
เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 

รมคร 
๖๑๘  
การ
จัดการ
โรค
เรื้อรังใน
เวช
ปฏิบัติ
ปฐมภูมิ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๖ การน างานเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์มาใช้ในเวชปฏิบัต ิ
 

         X          

รมคร ๕๑๕ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๒ 

๑๗ ความรู้พื้นฐานด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว 

    X             X  

๑๘ หลักการประเมินและ
ดูแลปัญหาสุขภาพ
คู่ครอง 

        Working 
with 

family 
of elder 

       X  Working 
with 

family 
of dying 

๑๙ ความรู้พื้นฐานด้านการ
เยี่ยมบ้าน 

    X    X  X      X  X 

๒๐ ความรู้พื้นฐานด้านอา
ชีวเวชศาสตร์ ปัญหา
สุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพ 

    X           X    

๒๑ หลักการถา่ยภาพรังสี
กะโหลกศีรษะ 

       X     X       

๒๒ หลักการถา่ยภาพรังสี
บริเวณศีรษะและคอ 

       X     X       
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๒๒๕ 

 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมศท 

๑๐๑ สุข

ภาวะ

ร่วมสมัย 

รมวช 

๓๐๒ 

เวช

ศาสตร์

ชุมชน

ข้ันต้น 

รมคร 
๔๐๙
พื้นฐาน
ทาง
คลินิก ๓ 

รมคร 
๔๑๐  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๑ 

รมคร 
๔๑๑ 
บทน า
เวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๒ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๘ การ
ดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร 
๔๒๑ การ
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร 
๕๑๗เวช
ปฏิบัติอิง
หลักฐาน 

รมคร 
๕๑๘  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๒ 

รมคร 
๕๑๙  
การดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ ่

รมคร 
๕๒๑  
การดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
บาดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
การดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหา
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

รมคร 
๕๒๔ 
การดูแล
ผู้ป่วยที่
มีปัญหา
และ
ภาวะ
ทางจิต
เวชที่พบ
ได้บ่อย 

รมวช 
๕๐๑ 
เวช
ศาสตร์
ชุมชน ๑ 

รมวค 
๕๐๑ วิชา
เลือก
เฉพาะ 
เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 

รมคร 
๖๑๘  
การ
จัดการ
โรค
เรื้อรังใน
เวช
ปฏิบัติ
ปฐมภูมิ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๒๓ แนวทางการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย
อัมพาตจากโรคหลอด
เลือดสมอง 

       X            

๒๔ หลักการประเมินและ
ดูแลปัญหาสุขภาพ
ครอบครัวของผู้สูงอาย ุ

        X           

๒๕ แนวทางการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน 

   X  X     X      X X  

๒๖ เวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ในการบอก
ประสิทธิภาพการ
รักษา 

         X          

๒๗ เวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ในการบอก
พยากรณ์โรค 

         X          

๒๘ หลักการถา่ยภาพรังสี
กระดูกสันหลัง 

             X      

๒๙ หลักการของรังสีรักษา                   X 
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๒๒๖ 

 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมศท 

๑๐๑ สุข

ภาวะ

ร่วมสมัย 

รมวช 

๓๐๒ 

เวช

ศาสตร์

ชุมชน

ข้ันต้น 

รมคร 
๔๐๙
พื้นฐาน
ทาง
คลินิก ๓ 

รมคร 
๔๑๐  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๑ 

รมคร 
๔๑๑ 
บทน า
เวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๒ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๘ การ
ดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร 
๔๒๑ การ
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร 
๕๑๗เวช
ปฏิบัติอิง
หลักฐาน 

รมคร 
๕๑๘  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๒ 

รมคร 
๕๑๙  
การดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ ่

รมคร 
๕๒๑  
การดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
บาดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
การดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหา
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

รมคร 
๕๒๔ 
การดูแล
ผู้ป่วยที่
มีปัญหา
และ
ภาวะ
ทางจิต
เวชที่พบ
ได้บ่อย 

รมวช 
๕๐๑ 
เวช
ศาสตร์
ชุมชน ๑ 

รมวค 
๕๐๑ วิชา
เลือก
เฉพาะ 
เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 

รมคร 
๖๑๘  
การ
จัดการ
โรค
เรื้อรังใน
เวช
ปฏิบัติ
ปฐมภูมิ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๐ การอดบุหรี ่(การใช้ยา
อดบุหรี่) 

     X              

๓๑ แนวทางการดูแลผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
และไขมันผิดปกต ิ

   X  X     X      X X  

๓๒ ความรู้พื้นฐานด้าน
ระบาดวิทยาและสถิติ
ที่ใช้บ่อยในเวชปฏบิัติ
และเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ในการบอก
ความเส่ียง 

 X        X          

๓๓ บทบาทขององค์กร
เอกชนในระบบ
สุขภาพ 

               X  X  

๓๔ หลักการทางรังสี
นิวเคลียร์ 

       X            

๓๕ หลักการประเมินและ
ดูแลปัญหาสุขภาพ
ครอบครัวของผู้ป่วย
ด้วยโรคที่หมดหวัง 

                  X 
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๒๒๗ 

 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมศท 

๑๐๑ สุข

ภาวะ

ร่วมสมัย 

รมวช 

๓๐๒ 

เวช

ศาสตร์

ชุมชน

ข้ันต้น 

รมคร 
๔๐๙
พื้นฐาน
ทาง
คลินิก ๓ 

รมคร 
๔๑๐  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๑ 

รมคร 
๔๑๑ 
บทน า
เวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๒ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ 
เวช
ศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๘ การ
ดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร 
๔๒๑ การ
ดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร 
๕๑๗เวช
ปฏิบัติอิง
หลักฐาน 

รมคร 
๕๑๘  
เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วย
นอก
ต่อเนื่อง 
๒ 

รมคร 
๕๑๙  
การดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ ่

รมคร 
๕๒๑  
การดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
บาดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
การดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหา
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ 

รมคร 
๕๒๔ 
การดูแล
ผู้ป่วยที่
มีปัญหา
และ
ภาวะ
ทางจิต
เวชที่พบ
ได้บ่อย 

รมวช 
๕๐๑ 
เวช
ศาสตร์
ชุมชน ๑ 

รมวค 
๕๐๑ วิชา
เลือก
เฉพาะ 
เวช
ศาสตร์
ครอบครัว 

รมคร 
๖๑๘  
การ
จัดการ
โรค
เรื้อรังใน
เวช
ปฏิบัติ
ปฐมภูมิ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๖ นโยบาลรัฐเร่ือง
สุขภาพและแนวคิด
การสร้างเสริมสุขภาพ 

               X    

๓๗ หลักการถา่ยภาพรังสี
ภาวะฉุกเฉินทางระบบ
ประสาท 

       X            

๓๘ *การอภิปรายสรุปการ
เยี่ยมบ้านของนักศึกษา
แพทย์อย่างต่อเนื่อง ๑ 
ปี 

                   

๓๙ การป้องกันทางรังสี
วิทยา 

    X               

* ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๒๒๘ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมศศ ๔๐๗ ทฤษฎีศัลยศำสตร์ และ รมศศ ๔๐๘ ทักษะศัลยศำสตร์ 

๑ Introduction to surgery 
(lecture) 

       X             

๒ Pre and post operative 
care and surgical 
complication (lecture) 

       X             

๓ Pre-post op. (lecture)        X             

๔ Film teaching X  X    X X    X         

๕ Acute arterial occlusion 
(lecture) 

          X     X    X 

๖ Diagnosis and 
management in 
peripheral arterial 
disease (lecture) 

 X              X     

๗ Surgical oncology 
(lecture) 

                X    

๘ Breast cancer (lecture)     X           X 
 
 

    

๙ Applied physiology in 
surgery (lecture) 

       X             
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๒๒๙ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๐ Organ transplantation 
(lecture) 

       X             

๑๑ Biliary tract disease 
(lecture) 

  X             X     

๑๒ *Salivary gland tumor 
(lecture)  

                    

๑๓ Wound healing (lecture)        X             

๑๔ Common tumor in 
pediatrics (lecture) 

   X  X               

๑๕ Burn (lecture)            X    X     

๑๖ Common problems in 
urology (lecture) 

  X                  

๑๗ Neck mass (lecture) 
 
 
 
 
 
 
 
 

        X            

๑๘ Diagnosis and 
management in venous 
disease (lecture)  
 
 
 
 
 

 X              X     
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๒๓๐ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๙ GU neoplasm (lecture)   X                  

๒๐ Liver disease (lecture)   X             X     

๒๑ Colorectal cancer 
(seminar) 

  X             X     

๒๒ Abdominal wall defect 
in pediatrics (seminar) 

   X                 

๒๓ Pancreatic disease 
(lecture) 

  X             X     

๒๔ Congenital anomalies 
(lecture) 

             X       

๒๕ Common hand problem 
(lecture) 

            X        

๒๖ Facial injury (lecture)            X         

๒๗ Overview of pediatric 
intestinal problems 
(lecture) 

     X               
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๒๓๑ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๒๘ Humanized medicine 
(lecture)  

X                    

๒๙ Acute abdomen 
(lecture) 

  X        X         X 

๓๐ Intraoral lesion (lecture)         X            

๓๑ Urolithiasis (lecture)   X                  

๓๒ Diagnosis and 
management in arterial 
aneurysm (lecture) 

          X     X    X 

๓๓ Common benign 
colorectal disease 
(lecture) 

  X             X     

๓๔ Jaundice (seminar)   X             X     

๓๕ Acute abdominal pain in 
pediatrics (seminar) 

     X               

๓๖ Ambulatory surgical 
problems in pediatrics 
(seminar) 

     X               
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๒๓๒ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๗ Surgical jaundice in 
pediatrics (seminar) 

     X               

๓๘ Diaphragmatic hernia 
and GER (seminar) 

             X       

๓๙ Breast mass (seminar)       X           X     

๔๐ Deep vein thrombosis 
(seminar)  

 X              X     

๔๑ Disease of esophagus 
(seminar) 

  X             X     

๔๒ Upper GI bleeding 
(seminar) 

  X        X     X     

๔๓ Intestinal obstruction in 
pediatrics (seminar) 

     X               

๔๔ Appendix (seminar)   X        X     X     

๔๕ Disease of stomach 
(seminar) 

  X             X     
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๒๓๓ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๔๖ Thyroid disease 
(seminar) 

 X      X             

๔๗ Lower GI bleeding 
(seminar) 

  X             X     

๔๘ Hernia (seminar)   X             X     

๔๙ Teaching round/bedside 
round 

       X        X     

๕๐ Basic skill: aseptic 
technique in operating 
room, wound suture, 
operative room 

X       X       X      

๕๑ Skill (Incision and 
drainage, nail extraction) 

       X       X      

รมศศ ๕๐๕ ศัลยศำสตร์ ๑ 

๕๒ Intravascular study: 
neurointervention 

      X              

๕๓ Primary and secondary 
survey in trauma 

           X      X   

๕๔ Stroke/spinal metastasis       X              
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๒๓๔ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๕๕ Chest drainage system            X   X   X   

๕๖ Upper GI bleeding   X        X     X     

๕๗ Mechanism of injury            X         

๕๘ Intravascular study: 
body intervention 

          X X         

๕๙ Pediatric trauma 
management 

           X         

๖๐ Chest trauma            X         

๖๑ Cancer management                 X    

๖๒ Skill lab: chest drain            X         

๖๓ Spinal injury            X         

๖๔ CNS infection       X              



ตาราง ๑.๓ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาศัลยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๓๕ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๖๕ Resuscitation          X  X      X  X 

๖๖ Cardiopulmonary bypass          X           

๖๗ Back pain             X        

๖๘ Thoracic aortic 
aneurysm and dissection 
(Emergency) 

          X     X     

๖๙ Cardiovascular accident       X              

๗๐ Soft tissue infection        X             

๗๑ Coronary artery disease, 
pleural effusion, 
empyema thoracis 

 X        X           

๗๒ Brain tumor       X              

๗๓ Head injury            X         
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๒๓๖ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๗๔ Nipple discharge     X           X     

๗๕ Congenital heart disease      X        X       

๗๖ Lung and mediastinal 
mass 

         X           

๗๗ Gut obstruction   X        X     X     

๗๘ Case discussion        X             

๗๙ OR        X    X       X  

๘๐ OR minor        X           X  

๘๑ OPD        X           X  

๘๒ Teaching round        X             

๘๓ Live demonstration: 
Neuro 

       X             
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๒๓๗ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๘๔ Live demonstration: CVT        X             

รมศศ ๖๐๗ ศัลยศำสตร์ ๒ 

๘๕ Common plastic surgery                   X  

๘๖ Emergency in vascular 
surgery 

          X        X X 

๘๗ Thoracic emergency           X        X  

๘๘ Practical management in 
neurosurgery 

      X            X  

๘๙ Abdominal trauma            X       X  

๙๐ Appendectomy: how to 
do it  

               X   X  

๙๑ Trauma            X       X X 

๙๒ Surgical emergency in 
pediatric patient 

           X       X X 
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๒๓๘ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ 
รมคร ๔๑๑ 
บทน ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒ 
เวชศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร 
๔๑๓ เวช
ศำสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร 
๔๑๔ 
กุมำรเวช
ศำสตร์
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๕ กำร
ดูแล
สุขภำพ
สตรี
พื้นฐำน 

รมคร 
๔๑๗ 
กำรดูแล
เด็กและ
วัยรุ่น 

รมคร ๔๑๘ 
กำรดูแล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสำท 

รมคร 
๔๑๙ 
กำร
ผ่ำตัด
และกำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๐ กำร
ดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ควำม
ผิดปกติ
ด้ำนจักษุ 
โสต ศอ 
นำสิก 

รมคร 
๕๑๙ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
วิกฤต
เด็กและ
ผู้ใหญ่ 

รมคร 
๕๒๐ กำร
ดูแลผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร 
๕๒๑  กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร ๕๒๒
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหำ
กระดูกและ
กล้ำมเนื้อ 

รมคร 
๕๒๓ 
กำรดูแล
มำรดำ
และ
ทำรก
แรกเกิด
กลุ่ม
เสี่ยง 

รมคร 
๕๒๕ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๑ 

รมศศ ๕๐๖ 
วิชำเลือก
เฉพำะ 
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๑๙ 
มะเร็ง
วิทยำและ
เวชศำสตร์
บริบำล
บรรเทำ 

รมคร 
๖๒๐ 
ทักษะ
ทำง
คลินิก 
๒ 

รมศศ ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
ศัลยศำสตร์ 

รมคร 
๖๒๑ 
กำรดูแล
ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน
แบบ
บูรณำ
กำร  

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๙๓ Pragmatic approach in GI 
and GEN surgery 

  X             X   X  

๙๔ Breast     X           X   X  

๙๕ Common problem in 
urology 

  X                X  

* ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๒๓๙ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมสต ๔๐๕ นรีเวชวิทยาและการวางแผนครอบครัว  
๑ Fundamental to GYN and family 

planning: history taking and 
medical record and feedback 

 X          

๒ Gynecologic checkup and 
cervical cancer screening 

 X          

๓ Abnormal bleeding per vagina  X          

๔ Leukorrhea  X          

๕ Family planning procedure  X          

๖ Abdominal scrubbing, gloves 
and gown 

      X     

๗ Suturing and knots tying       X     

๘ Contraceptive methods  X          

๙ Pelvic organ prolapse    X        

๑๐ **Infertility            
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๒๔๐ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๑ Fractional curettage + 
endometrial biopsy (Manikin) 

 X      X    

๑๒ **Gynecologic malignancy            

๑๓ Cervical polypectomy: cervical 
biopsy and vaginal packing 

 X          

๑๔ Marsupialization procedure  X      X    

๑๕ Bedside learning  X          

๑๖ Pelvic mass  X          

๑๗ **Menopause and 
perimenopause 

X  X  X       

๑๘ Amenorrhea  X          

๑๙ Pelvic pain  X          

๒๐ Infection of genital tract: STD 
and PID 

 X          

๒๑ Ethics in Gynecology  X          



ตาราง ๑.๔ เปรียบเทยีบหลักสูตรของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๔๑ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๒๒ **Benign neoplasm of lower 
genital tract 

           

๒๓ Abnormal bleeding in 1st 
trimester of pregnancy 

 X          

๒๔ *Integration with radiology            

๒๕ *Integration with psychiatry            

๒๖ Emergency in gynecology  X          

๒๗ Cervical cancer  X       X   

๒๘ *Case demonstration            

๒๙ *ดูงานวางแผนครอบครัวที่กระทรวง
สาธารณสุข 

           

๓๐ OR curettage/TL  X          

๓๑ ปฏิบัติงานที่หนว่ยตรวจผู้ป่วยนอก  X          

๓๒ *Colposcopy clinic            



ตาราง ๑.๔ เปรียบเทยีบหลักสูตรของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๔๒ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๓ *Observe OR minor            

๓๔ *Infertile clinic            

๓๕ ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดนรีเวช  X          

๓๖ ปฏิบัติงานที่หอผู้ปว่ยนรีเวช  X          

๓๗ ปฏิบัติงานที่หนว่ยตรวจผู้ป่วยนอกนรี
เวช 

 X          

๓๘ *Postop clinic            

๓๙ *STD clinic            

๔๐ *ปฏิบัติงานในหอ้งผ่าตัดมะเร็งนรีเวช            

๔๑ *ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช            

๔๒ *ฝึกปฏบิัติซักประวัติผู้ปว่ยจ าลอง            



ตาราง ๑.๔ เปรียบเทยีบหลักสูตรของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๔๓ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมสต ๕๐๕ วิชาสูติศาสตร์  

๔๓ How to approach OB patient: 
history taking + medical record 
in ANC 

  X       X  

๔๔ Physical examination of 
pregnant woman 

  X       X  

๔๕ สรีรวิทยาการตั้งครรภ์   X         

๔๖ สรีรวิทยาการคลอดและกลไกการ
คลอด การบริบาลระหวา่งการตั้งครรภ์
และภาวะแทรกซ้อน 

  X         

๔๗ สรีรวิทยาและการบริบาลหลังคลอด   X         

๔๘ การบริบาลการคลอดและ
ภาวะแทรกซ้อน 

  X         

๔๙ Prenatal diagnosis + USG      X      

๕๐ Normal labor and episiotomy 
repair, operative obstetrics 

  X       X  

๕๑ Medical abortion ตรวจรก ล้วงรก      X      

๕๒ Bedside learning   X   X      



ตาราง ๑.๔ เปรียบเทยีบหลักสูตรของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๔๔ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๕๓ Hypertensive disease in 
pregnancy 

  X   X      

๕๔ Antepartum hemorrhage      X      

๕๕ Postpartum hemorrhage   X         

๕๖ *Maternal and child health            

๕๗ พบอาจารย์พี่เล้ียง formative 
evaluation 

  X         

๕๘ Communication skill   X       X  

๕๙ Ethics in obstetrics   X         

๖๐ Manual vacuum aspiration   X         

๖๑ *Integration with psychiatry            

๖๒ GDM, preterm      X      

๖๓ Twin + HIV in pregnancy   X         



ตาราง ๑.๔ เปรียบเทยีบหลักสูตรของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒๔๕ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๖๔ Bedside breast feeding   X         

๖๕ ปฏิบัติงานหอผู้ปว่ยในห้องคลอด   X   X      

๖๖ ปฏิบัติงานที่หอผู้ปว่ยหลังคลอด   X         

๖๗ ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด (ท าหมัน)      X      

๖๘ OPD postpartum clinic   X         

๖๙ OPD HIV clinic   X         

๗๐ **OPD Fetal anomaly clinic            

๗๑ ปฏิบัติงานที่หอผู้ปว่ยสูต-ินรีเวช      X      

๗๒ OPD ANC   X         

๗๓ ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด (observe 
curettage) 

  X         

๗๔ ปฏิบัติงานที่หนว่ยตรวจผู้ป่วยนอก 
(high risk clinic, thalassemia 
clinic 

     X      
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๒๔๖ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมสต ๖๑๓ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑  
๗๕ Common gynecologic problems: 

practical point 

          X 

๗๖ *Practical hormonal use 
throughout women life 

           

๗๗ *Case conference            

๗๘ Hand-on ultrasound (OB)      X     X 

๗๙ *Case analysis            

๘๐ *Morning activity            

๘๑ Management of common 
contraceptive complications 

 X         X 

๘๒ Common OB problems           X 

๘๓ *Formative + พบอาจารย์พี่เล้ียง            

๘๔ ปฏิบัติงานที่หอผู้ปว่ยในห้องคลอด   X   X     X 
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๒๔๗ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๑๐ 

เวชปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๕ 
การดูแล
สุขภาพสตรี
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๖ 
การดูแล
มารดาและ
ทารก 

รมคร ๔๒๑ 
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

รมคร ๕๑๘ 
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๒๓ 
การดูแล
มารดาและ
ทารกแรก
เกิดกลุ่มเสี่ยง 

รมคร ๔๑๙ 
การผ่าตัด
และการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับ
ผ่าตัด 

รมคร ๕๒๕ 
ทักษะทาง
คลินิก ๑ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเร็งวิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมคร ๖๒๐
ทักษะทาง
คลินิก ๒ 

รมสต ๖๑๕ 
เวชปฏิบัติ
สูติศาสตร์
และนรีเวช
วิทยา 

 
 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๘ ปฏิบัติงานที่หอผู้ปว่ยในสูติ-นรีเวช   X   X     X 

๘๖ ปฏิบัติงานที่หนว่ยผู้ปว่ยนอก  X X   X     X 

๘๗ ห้องผ่าตัด  X X   X      

๘๘ ขูดมดลูก  X      X    

๘๙ ปฏิบัติงานที่หอผู้ปว่ยในหลังคลอด   X   X     X 

 

* ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
** มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกทางคลินิก 

 



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๔๘ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมอย ๔๐๔ ทฤษฎีอายุรศาสตร์  

๑ การปฏิบัติงาน
ด้วยความ
ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อ 

  X                

๒ วิธีการบันทึก
รายงานผู้ป่วย 
การเขียนรายงาน 

  X                

๓ Valvular heart 
disease 

   X               

๔ Jaundice  X   X              

๕ Clinical 
hematology 

 X  X           X    

๖ Principle of 
antimicrobial 
therapy 

  X                

๗ Acute kidney 
injury and 
chronic kidney 
disease 

 X   X           X 
(Chronic 
kidney 

disease) 

  

๘ Acid-base and 
electrolyte 
disorder 

          X        



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๔๙ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๙ Alteration of 
consciousness 

      X            

๑๐ Diagnostic 
approach to 
pneumonia in 
adult 

 X         X        

๑๑ Cirrhosis  X   X              

๑๒ Bleeding 
disorder 

 X  X               

๑๓ HIV  X   X          X X   

๑๔ Weakness and 
sensory loss 

 X     X            

๑๕ Airway disease  X X        X     X   

๑๖ Rheumatic 
disease 

 X   X          X    

๑๗ Hypertension  X  X      X      X   

๑๘ Management 
of DM 

 X  X      X     X X   



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๐ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๙ Principle of 
care In elder 

 X      X       X    

๒๐ Viral hepatitis  X   X              

๒๑ Dyspepsia  X   X              

๒๒ CNS infection       X            

๒๓ Seizure  X     X            

๒๔ Diet 
therapy 

 X  X               

๒๕ Hemoptysis   X             X (TB)   

๒๖ Approach to 
skin problems 

 X    X             

๒๗ Common 
allergic 
problems 

 X    X    X         

๒๘ Disorder of 
adrenal gland 

   X       X        



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๑ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๒๙ Approach to 
patient with 
poisoning 

           X       

๓๐ Common 
genetic 
diseases 

   X               

๓๑ Thalassemia 
counseling 

 X  X               

๓๒ Introduction to 
sleep medicine  
 

   X          X     

รมอย ๔๐๕ ทกัษะอายุรศาสตร ์  
๓๓ การฝกึทกัษะทาง

หัตถการ Ward 
work 

   X X  X    X X     X  

๓๔ การท างานใน
ห้องปฏิบัติการ 
Lab 

   X X  X    X X     X  

๓๕ การเรียนรู้จาก
ผู้ป่วยใน Ward 
round 

   X X  X    X X     X  

๓๖ การเรียนรู้จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
Ward 
preceptors 

X   X X  X X   X X     X  



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๒ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๗ การเรียนรู้จาก
ผู้ป่วยใน โดยมี
อาจารย์สอน 
Bedside 
teaching 

X   X X  X X   X X     X  

๓๘ การสรุปประเด็น
ส าคัญ หรอืการ
น าเสนอผลการ
สืบค้น หรืองานที่
ได้รับมอบหมาย 

X   X X  X X   X X     X  

รมอย ๕๐๔ อายุรศาสตร์ ๑  
๓๙ Management 

of common 
arthritis 

 X           X  X    

๔๐ Approach to 
heart failure 

   X       X    X (MI)    

๔๑ Maculopapular 
rash 

 X    X             

๔๒ Endocrine 
emergency 

           X       

๔๓ Emergency in 
gastroenterolog
y and 
hepatology 

           X       



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๓ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๔๔ Hematologic 
problem in 
OPD 

 X  X               

๔๕ Management 
of CVA 

      X            

๔๖ Approach to 
headache 

 X     X            

๔๗ Management 
of metabolic 
syndrome in 
OPD 

 X  X            X   

๔๘ Pulmonary 
emergency 

          X        

๔๙ Adverse drug 
interaction 

        X          

รมอย ๖๐๗ อายุรศาสตร์ ๒  
๕๐ Ward round    X X  X X   X X     X X 

๕๑ Ward 
preceptor 

X   X X  X X   X X     X  

๕๒ Chart round    X X  X X   X X     X X 



ตาราง ๑.๕ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาอายุรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๔ 
 

 หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร ๔๐๙ 

พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๓ 

รมคร ๔๑๐  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๑ 

รมคร ๔๑๑  
บทน าเวช
ศาสตร์
คลินิก 

รมคร ๔๑๒  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๑ 

รมคร ๔๑๓  
เวชศาสตร์
ผู้ใหญ่ ๒ 

รมคร ๔๑๔ 
กุมารเวช
ศาสตร์
พื้นฐาน 

รมคร ๔๑๘ 
การดแูล
ผู้ใหญ่โรค
ระบบ
ประสาท 

รมคร ๔๒๑ 
การดแูล
ผู้สูงอายุ 

รมคร 
๕๑๖ 
พื้นฐาน
ทางคลินกิ 
๔ 

รมคร ๕๑๘  
เวชปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร ๕๑๙ 
การดแูล
ผู้ป่วย
วิกฤตเดก็
และผู้ใหญ ่

รมคร ๕๒๐ 
การดแูล
ผู้ป่วย
เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

รมคร ๕๒๒  
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหากระดูก
และกลา้มเนื้อ 

รมคร ๕๒๔   
การดแูล
ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาและ
ภาวะจิตเวชที่
พบบ่อย 

รมอย ๕๐๕  
วิชาเลือก
เฉพาะ 
อายุรศาสตร ์

รมคร ๖๑๘  
การจดัการโรค
เรื้อรังในเวช
ปฏิบัติปฐม
ภูมิ 

รมคร ๖๑๙ 
มะเรง็วิทยา
และเวช
ศาสตร์
บริบาล
บรรเทา 

รมอย ๖๐๙  
เวชปฏิบัติ
อายุรศาสตร ์

  

 หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๕๓ Ward work    X X  X X   X X     X X 

๕๔ การตรวจผู้ป่วย
นอก 

 X        X      X  X 

๕๕ Noon report    X X  X X   X X     X X 

๕๖ Interesting case    X X  X X   X X     X X 

๕๗ Grand round    X X  X X   X X     X  

๕๘ Mortality 
conference 

        X        X X 

 



ตาราง ๑.๖ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๕ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร 

๔๑๐ เวช

ปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง 

๑ 

รมคร 
๔๑๑ บท
น ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๖ กำร
ดูแล
มำรดำ
และทำรก 

รมคร 
๔๑๗ กำร
ดูแลเด็ก
และวัยรุ่น 

รมคร 
๔๑๙ กำร
ผ่ำตัดและ
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๑ กำร
ดูแล
ผู้สูงอำย ุ

รมคร 
๕๑๘ เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร 
๕๒๑ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร 
๕๒๒ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่มีปัญหำ
กระดูก
และ
กล้ำมเน้ือ 

รมคร 
๕๒๕  
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมอธ ๕๐๓ 
วิชำเลือก
เฉพำะ ออร์
โธปิดิกส ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมอธ ๖๐๒ 

เวชปฏิบัติ
ออร์โธปิ
ดิกส์  

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

รมคร ๕๑๔ ออร์โทพีดกิส์ และเวชศำสตร์ฟื้นฟู ๑ 
๑ Principle and conservative 

management 
        X     

๒ กำรตรวจวินิจฉยัทำงรังสีวิทยำ
ของระบบกระดูกสันหลัง 

        X  X X X 

๓ กำรตรวจวินิจฉยัทำงรังสีวิทยำ
ของระบบโครงสร้ำงและ
กล้ำมเน้ือบริเวณรยำงค์ 

        X X X X X 

๔ Low back pain         X    X 

๕ Therapeutic exercise         X     

๖ Orthopedic emergency        X   X  X 

๗ Degenerative joint disease X     X X      X 

๘ Rehabilitation in 
musculoskeletal system 

        X    X 

๙ Physical modalities         X    X 

๑๐ Common hand problems         X    X 



ตาราง ๑.๖ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๖ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร 

๔๑๐ เวช

ปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง 

๑ 

รมคร 
๔๑๑ บท
น ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๖ กำร
ดูแล
มำรดำ
และทำรก 

รมคร 
๔๑๗ กำร
ดูแลเด็ก
และวัยรุ่น 

รมคร 
๔๑๙ กำร
ผ่ำตัดและ
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๑ กำร
ดูแล
ผู้สูงอำย ุ

รมคร 
๕๑๘ เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร 
๕๒๑ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร 
๕๒๒ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่มีปัญหำ
กระดูก
และ
กล้ำมเน้ือ 

รมคร 
๕๒๕  
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมอธ ๕๐๓ 
วิชำเลือก
เฉพำะ ออร์
โธปิดิกส ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมอธ ๖๐๒ 

เวชปฏิบัติ
ออร์โธปิ
ดิกส์  

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๑๑ Bone and soft tissue 
tumors 

        X  X   

๑๒ Skeletal trauma in children        X      

๑๓ Rehabilitation in peripheral 
nerve injury 

        X     

๑๔ Complications of fracture 
dislocation 

       X      

๑๕ Rehabilitation in spinal 
cord injury 

       X      

๑๖ Congenital and 
developmental problems 

  X      X  X   

๑๗ Case discussion (axial 
skeletal trauma) 

       X   X  X 

๑๘ Case discussion (upper 
extremity injury) 

       X X  X  X 

๑๙ Case discussion (lower 
extremity injury) 

       X X  X  X 

๒๐ Case discussion (common 
hand problems) 

        X    X 



ตาราง ๑.๖ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๗ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร 

๔๑๐ เวช

ปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง 

๑ 

รมคร 
๔๑๑ บท
น ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๖ กำร
ดูแล
มำรดำ
และทำรก 

รมคร 
๔๑๗ กำร
ดูแลเด็ก
และวัยรุ่น 

รมคร 
๔๑๙ กำร
ผ่ำตัดและ
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๑ กำร
ดูแล
ผู้สูงอำย ุ

รมคร 
๕๑๘ เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร 
๕๒๑ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร 
๕๒๒ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่มีปัญหำ
กระดูก
และ
กล้ำมเน้ือ 

รมคร 
๕๒๕  
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมอธ ๕๐๓ 
วิชำเลือก
เฉพำะ ออร์
โธปิดิกส ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมอธ ๖๐๒ 

เวชปฏิบัติ
ออร์โธปิ
ดิกส์  

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๒๑ Sport injury         X  X  X 

๒๒ Infection of bone and joint         X    X 

๒๓ Practice: Stump bandage         X     

๒๔ Informed consent     X     X    

๒๕ Practice: Gait aid         X X   X 

๒๖ Metabolic bone         X     

๒๗ กำรฝึกทักษะกำรตรวจผู้ป่วย
นอก 

        X  X  X 

๒๘ กำรฝึกทักษะกำรผ่ำตัด         X  X  X 

๒๙ กำรฝึกทักษะหัตถกำรพันเฝือก         X X  X X 

๓๐ กำรฝึกทักษะฟอกมือ  X   X         



ตาราง ๑.๖ เปรียบเทียบหลักสูตรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๘ 
 

หลักสูตรปี ๒๕๖๒ รมคร 

๔๑๐ เวช

ปฏิบัติ

ผู้ป่วยนอก

ต่อเนื่อง 

๑ 

รมคร 
๔๑๑ บท
น ำเวช
ศำสตร์
คลินิก 

รมคร 
๔๑๖ กำร
ดูแล
มำรดำ
และทำรก 

รมคร 
๔๑๗ กำร
ดูแลเด็ก
และวัยรุ่น 

รมคร 
๔๑๙ กำร
ผ่ำตัดและ
กำรดูแล
ผู้ป่วยที่
ได้รับ
ผ่ำตัด 

รมคร 
๔๒๑ กำร
ดูแล
ผู้สูงอำย ุ

รมคร 
๕๑๘ เวช
ปฏิบัติ
ผู้ป่วยนอก
ต่อเนื่อง ๒ 

รมคร 
๕๒๑ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับ
บำดเจ็บ 

รมคร 
๕๒๒ กำร
ดูแลผู้ป่วย
ที่มีปัญหำ
กระดูก
และ
กล้ำมเน้ือ 

รมคร 
๕๒๕  
ทักษะทำง
คลินิก ๑ 

รมอธ ๕๐๓ 
วิชำเลือก
เฉพำะ ออร์
โธปิดิกส ์

รมคร ๖๒๐ 
ทักษะทำง
คลินิก ๒ 

รมอธ ๖๐๒ 

เวชปฏิบัติ
ออร์โธปิ
ดิกส์  

 

หลักสูตรปี ๒๕๕๔ 

๓๑ กำรฝึกปฏิบัติ Skill lab         X  X   

๓๒ Bedside teaching (open 
fracture) 

       X      

๓๓ Round: common 
musculoskeletal problems 

        X  X  X 

๓๔ Bedside teaching: 
Degenerative joint 

X      X      X 

๓๕ Team meeting         X     

๓๖ Round: Spinal cord injury         X     

 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๕๙ 
 

  

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอียดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  และอาจารย์พิเศษ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๖๐ 
 

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      

• ผลงานวิจัย (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง) 
๑. 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. 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๖๑ 
 

๒. Pornprasertsud N, Niparuck P, Kidkarn R, Puavilai T, Sirachainan N, Pakakasama S, 
Hongeng S, Jootar S, Ungkanont A. The use of hematocrit level for predicting the 
efficiency of peripheral blood CD34(+) cell collection after G-CSF Mobilization in 
Healthy Donors. J Clin Apher 2015;30:329-34. 

๓. Anurathapan U, Pakakasama S, Mekjaruskul P, Sirachainan N, Songdej D, Chuansumrit 
A, Charoenkwan P, Jetsrisuparb A, Sanpakit K, Pongtanakul B, Rujkijyanont P, 
Meekaewkunchorn A, Sruamsiri R, Ungkanont A, Issaragrisil S, Andersson BS, Hongeng S. 
Outcomes of thalassemia patients undergoing hematopoietic stem cell 
transplantation by using a standard myeloablative versus a novel reduced-toxicity 
conditioning regimen according to a new risk stratification. Biol Blood Marrow 
Transplant 2014;20:2066-71. 

๔. Anurathapan U, Pakakasama S, Rujkijyanont P, Sirachainan N, Songdej D, Chuansumrit 
A, Sirireung S, Charoenkwan P, Jetsrisuparb A, Issaragrisil S, Ungkanont A, Sruamsiri R, 
Srisala S, Andersson BS, Hongeng S. Pretransplant immunosuppression followed by 
reduced-toxicity conditioning and stem cell transplantation in high-risk thalassemia: a 
safe approach to disease control. Biol Blood Marrow Transplant 2013;19:1259-62. 

• บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
• หนังสือ /ต ารา 

ไม่มี 
•    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

                   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๖๒ 
 

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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๒๖๓ 
 

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      

• ผลงานวิจัย (รอบ ๕ ปี ย้อนหลัง) 
๑) Anantasit N, Cheeptinnakorntaworn P, Khositseth A, Lertbunrian R, Chantra M. 

Ultrasound Versus Traditional Palpation to Guide Radial Artery Cannulation in 
Critically Ill Children: A Randomized Trial. J Ultrasound Med 2017;36:2495-501. 

๒)  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;35:344-50. 

๓)   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;26:989-95. 
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๒๖๔ 
 

๔)   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. 

๕) 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;83:1242-7. 

๖) 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. 

๗) 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. 

๘) Khositseth A, Pharadornuwat O, Lertbunrian R, Anantasit N, Vaewpanich J. Accuracy 
of bedside glucometry in critically ill children with peripheral hypoperfusion. J Clin 
Monit Comput 2015;29:145-52. 

๙) Wongsirimetheekul T, Khositseth A, Lertbunrian R. Non-invasive cardiac output 
assessment in critically ill paediatric patients. Acta Cardiol 2014;69:167-73. 

๑๐)  Khositseth A, Muangyod N and Nuntnarumit P. Perfusion index as a diagnostic tool 
for patent ductus arteriosus in preterm infants. Neonatology 2013;104:250-4. 

๑๑) Witthayapraphakorn L, Khositseth A, Jiraviwatana T, Siripornpitak S, Pornkul R, 
Anantasit N, et al. Appropriate length and position of the central venous catheter 
insertion via right internal jugular vein in children. Indian Pediatr 2013;50:749-52. 

๑๒) Khositseth A, Chokechuleekorn J, Kuptanon T, Leejakpai A. Rhythm disturbances in 
childhood obstructive sleep apnea during apnea-hypopnea episodes. Ann Pediatr 
Cardiol. 2013;6:39-42. 

• บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
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๒๖๕ 
 

• หนังสือ /ต ารา 
๑) ณัฐชัย อนันตสิทธิ์, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ. Recognition and initial management of shock. หน้า ๖๑-๗๔. 
๒) โรจนี เลิศบุญเหรียญ, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ. Use of extracorporeal membrane oxygenation 

(ECMO). หน้า ๑๗๓-๘๓. 
๓) จรินทร์ แววพานิช, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ. Inotropes and vasoactive agents in pediatric 

critical care. หน้า ๒๑๗-๒๘. 
๔) อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ. นงนุช สิระชัยนันท์, สุเทพ 

วาณิชย์กุล, ธีรเดช คุปตานนท์. Dengue shock syndrome. หน้า ๓๔๓-๕๐. 
๕) อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์.  Critical congenital heart disease. หน้า ๓๙๙-๔๑๖. 
๖) อนันต์ โฆษิตเศรษฐ. Arrhythmia. หน้า ๓๘๓-๙๘ ใน: อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์, 

อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ชัยยศ คงคติธรรม, อุเทน ปานดี, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, บรรณาธิการ. เวชบ าบัด
วิกฤตในเด็ก ส าหรับกุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไป. ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: บริษัทหนังสือ
ดีวัน จ ากัด; ๒๕๕๖.  

๗) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อนันต์  โฆษิตเศรษฐ , นพพร อภิวัฒนากุล, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, อ าไพ
วรรณ จวนสัมฤทธิ์. Dengue shock syndrome. ใน: นงนุช สิระชัยนันท์, นพพร อภิวัฒนากุล, อุ
เทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า ๖.           
พิมพ์ครั้งที ่๑. กรุงเทพฯ: บริษัทบียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๗. หน้า ๓๐๗-๒๕. 

๘) 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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๒๖๖ 
 

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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๒๖๗ 
 

 ๓. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ 
     ๓.๑  ชื่อ-นามสกุล  กาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ 

       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
       สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
       สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ๓.๒ 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 

 
   ๓.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑) Dengue infection 
๒) กุมารเวชศาสตร์โรคไต 
๓) การปลูกถ่ายไต  

 
 ๓.๔   ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• ผลงานทางวิชาการ      
๑) Oliveira M, Lert-Itthiporn W, Cavadas B, Fernandes V, Chuansumrit A, Anunciação O, 

Casademont I, Koeth F, Penova M, Tangnararatchakit K, Khor CC, Paul R, Malasit P, 
Matsuda F, Simon-Lorière E, Suriyaphol P, Pereira L, Sakuntabhai A. Joint ancestry 
and association test indicate two distinct pathogenic pathways involved in classical 
dengue fever and dengue shock syndrome. PLoS Negl Trop Dis 2018;12:e0006202. 

๒) 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 2018;153:455-65. 
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๒๖๘ 
 

๓) 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 2017;49:971-
6.  

๔) 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;26:989-95. 

๕) 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 
2017;32:2261-2. 

๖) 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. 
2017;32:2259-60 

๗) 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. 

๘) Simon-Loriere E, Lin RJ, Kalayanarooj SM, Chuansumrit A, Casademont I, Lin SY, Yu 
HP, Lert-Itthiporn W, Chaiyaratana W, Tangthawornchaikul N, Tangnararatchakit K, 
Vasanawathana S, Chang BL, Suriyaphol P, Yoksan S, Malasit P, Despres P, Paul R, 
Lin YL, Sakuntabhai A. High Anti-Dengue Virus Activity of the OAS Gene Family Is 
Associated With Increased Severity of Dengue. J Infect Dis 2015;212:2011-20. 

๙) Chunhakan S, Butthep P, Yoksan S, Tangnararatchakit K, Chuansumrit A. Vascular 
leakage in dengue hemorrhagic Fever is associated with dengue infected 
monocytes, monocyte activation/exhaustion, and cytokines production. Int J Vasc 
Med 2015;2015:917143. 

๑๐) Rianthavorn P, Kerr SJ, Lumpaopong A, Jiravuttipong A, Pattaragarn A, 
Tangnararatchakit K, Avihingsanon Y, Thirakupt P, Sumethkul V. Outcomes and 
predictive factors of pediatric kidney transplants: an analysis of the Thai 
Transplant Registry. Pediatr Transplant 2013;17:112-8. 

๑๑) Chuansumrit A, Anantasit N, Sasanakul W, Chaiyaratana W, Tangnararatchakit K, 
Butthep P, Chunhakan S, Yoksan S. Tumour necrosis factor gene polymorphism 
in dengue infection: association with risk of bleeding. Paediatr Int Child Health 
2013;33:97-101. 

 บทความทางวิชาการ 

ไม่มี 
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 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, ปว

รี ศรัยสวัสดิ,์ คงกระพัน ศรีสุวรรณ, อังคนีย์ ชะนะกุล, นันทวัน ปิยะภาณี, สุวรรณี วิษณุโยธิน, 

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, เปรม

ฤดี ภูมิถาวร, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ปองทอง ปูรานิธี, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์, 

บรรณาธิการ. Ambulatory Pediatrics ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; 

๒๕๕๙. หน้า ๖๕๑-๙. 
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๘) ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Pyuria. ใน สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, เปรม

ฤดี ภูมิถาวร, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ปองทอง ปูรานิธี, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์, 

บรรณาธิการ. Ambulatory Pediatrics ๔. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; 

๒๕๕๙. หน้า ๙๔๖-๕๓. 

๙) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, วันดี วราวิทย์. Hypokalemia. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ คงคติ

ธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี ก่อวุฒิ

กุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งท่ี ๖. กรุงเทพฯ: บริษัท บี

ยอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๔๒๙-๓๕. 

๑๐) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, วันดี วราวิทย์. Hyperkalemia. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ คงคติ

ธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี ก่อวุฒิ

กุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งท่ี ๖. กรุงเทพฯ: บริษัท บี

ยอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๔๓๖-๔๔. 

๑๑) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, นพพร อภิวัฒนกุล, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, อ าไพ

วรรณ จวนสัมฤทธิ์. Dengue hemorrhagic fever. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ คงคติธรรม, 

ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, 

บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ 

เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๗๖๕-๘๕. 

๑๒) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, วิวัฒน์ ตบนียโอฬาร. Hematuria. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ คงคติ

ธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี ก่อวุฒิ

กุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งท่ี ๖. กรุงเทพฯ: บริษัท บี

ยอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๙๒๐-๕. 

๑๓) ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Hyponatremia. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ 

คงคติธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี 

ก่อวุฒิกุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: 

บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๔๑๗-๒๒. 

๑๔) ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Hypernatremia. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ 

คงคติธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี 

ก่อวุฒิกุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: 

บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๔๒๓-๘. 
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๑๕) ปวรี ศรัยสวัสดิ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Metabolic acidosis. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, ชัยยศ 

คงคติธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, มนัสวี 

ก่อวุฒิกุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: 

บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๔๖๒-๙. 

๑๖) ปวรี ศรัยสวัสดิ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Acute Glomerulonephritis. ใน: อลิสา ลิ้มสุวรรณ, 

ชัยยศ คงคติธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ,์ อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ, พรเทพ ตันเผ่าพงษ์, 

มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ ๖. 

กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๙๒๖-๓๔. 

๑๗) ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Acute hypertensive crisis. ใน: อลิสา ลิ้ม

สุวรรณ, ชัยยศ คงคติธรรม, ปวรี ศรัยสวัสดิ,์ อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตัน

เผ่าพงษ์, มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี, บรรณาธิการ. คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 

๖. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๙๓๕-๔๘. 

๑๘) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, นพพร อภิวัฒนากุล, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, อ าไพ

วรรณ จวนสัมฤทธิ์. Dengue shock syndrome. ใน: นงนุช สิระชัยนันท์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, 

นพพร อภิวัฒนากุล, อุเทน ปานดี, อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์, พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์, บรรณาธิการ. 

กุมารเวชศาสตร์ก้าวหน้า ๖. กรุงเทพฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; ๒๕๕๗. หน้า 

๓๐๗-๒๕. 

๑๙) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Hypertensive emergency and urgency. ใน: กาญจนา ตั้งนรา

รัชชกิจ, อนิรุธ ภัทรากาญจน์, คงกระพัน ศรีสุวรรณ, อังคนีย์ ชะนะกุล, ปวรี ศรัยสวัสดิ์, 

บรรณาธิการ. ต าราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก. กรุงเทพฯ: บริษัท เนติกุล

การพิมพ์ จ ากัด; ๒๕๕๗. หนา้ ๘๒-๙๗. 

๒๐) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Renal replacement therapy. ใน: อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, อรุณวรรณ 

พฤทธิพันธุ์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ชัยยศ คงคติธรรม, อุเทน ปานดี, โรจนี เลิศบุญเหรียญ, 

บรรณาธิการ. Pediatric critical care เวชบ าบัดวิกฤตในเด็ก. กรุงเทพฯ: บริษัท หนังสือดีวัน 

จ ากัด; ๒๕๕๖. หน้า ๒๕๕-๗๘. 
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๒๑) อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, นงนุช ศิริชัยนันท์, สุ

เทพ วาณิชย์กุล, ธีรเดช คุปตานนท์. Dengue shock syndrome. ใน: อนันต์ โฆษิตเศรษฐ, 

อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ชัยยศ คงคติธรรม, อุเทน ปานดี, โรจนี เลิศบุญ

เหรียญ, บรรณาธิการ. Pediatric critical care เวชบ าบัดวกิฤตในเด็ก. กรุงเทพฯ: บริษัท 

หนังสือดีวัน จ ากัด; ๒๕๕๖. หน้า ๓๔๓-๕๐. 

๒๒) กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ. Electrolyte disturbance in critically children. ใน: อนันต์ โฆษิต

เศรษฐ, อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, ชัยยศ คงคติธรรม, อุเทน ปานดี, โรจนี เลิศ

บุญเหรียญ, บรรณาธิการ. Pediatric critical care เวชบ าบัดวิกฤตในเด็ก. กรุงเทพฯ: บริษัท 

หนังสือดีวัน จ ากัด; ๒๕๕๖. หน้า ๕๓๕-๕๖. 

 
๓.๕ ภาระงานสอน 
 ๓.๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่ รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. 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. รมรร ๔๐๓ บทน าเวชศาสตร์คลินิก ๔ (๗-๒-๓) 

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) 

 
๓.๕ อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………… 
  

 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๓ 
 

๔.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สามารถ  ภคกษมา 
๔.๑   ชื่อ-นามสกุล  สามารถ ภคกษมา  

  ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
  สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

๔.๒  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 

 
๔. ๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  Supportive care in children undergoing hematopoietic stem cell transplantation 
๒)  Molecular genetics in childhood leukemia 
 

๔.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
•  ผลงานทางวิชาการ      

  ไม่มี 
  •  ผลงานวิจัย 

 ๑)  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. 

๒)   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. 

๓)   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. 

๔)   Pongstaporn W, Pakakasama S, Chaksangchaichote P, Pongtheerat T, Hongeng S, 
Permitr S.  MDR1 C3435T and C1236T polymorphisms: association with high-risk 
childhood acute lymphoblastic leukemia.  Asian Pac J Cancer Prev 2015;16:2839-43. 

๕)   Pakakasama S, Wattanatitan S, Techasaensiri C, Yoksan S, Sirireung S, Hongeng S.  
Immunogenicity of a live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in children and 
adolescents after hematopoietic stem cell transplantation.  Bone Marrow Transplant 
2014;49:1307-9. 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๔ 
 

• บทความทางวิชาการ 
           ไม่มี 
       •   หนังสือ / ต ารา  
      ไม่มี 
       •   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 
๔.๕  ภาระงานสอน 

๔.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา  
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมกม ๔๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑ ๕ (๒-๓-๗) 

๒. รมกม ๕๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๒ ๕ (๒-๓-๗) 
 
      ๔.๕.๒  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) 

 
๔.๖ อ่ืน ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๕ 
 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสินิจธร  รุจิระบรรเจิด 
๕.๑  ชื่อ-นามสกุล   สินิจธร รุจิระบรรเจิด  

             ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง 
             สังกัด โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
                      โรงพยาบาลรามาธิบดี 
              สถานที่ท างาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 

๕.๒  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วุฒิบัตร  Human Genetics Virginia commonwealth University ๒๕๔๖ 
อนุมัติบัตร พยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา ๒๕๕๔ 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๓๙ 
 
     ๕.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  Molecular diagnosis of genetic diseases 
๒) Genetics of Learning disability 

 
  ๕.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

•   ผลงานทางวิชาการ      
๑)  Rujirabanjerd S, Plong-on O, Sripo T, Limprasert P. Subtelomeric Aberrations in patients 

with Idiopathic Mental Retardation and Autism Detected by Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification (MLPA): A report from Thailand. Asian Biomedicine 
2015;9:501-9. 

๒) Sananpanichkul P, Rujirabanjerd S. Association between maternal body mass index and 
weight gain with low birth weight in Eastern Thailand. Southeast Asian J Trop Med 
Public Health 2015;46:1085-91. 

๓) Sananpanichkul P, Rujirabanjerd S. Maternal Body Mass Index and Weight Gain in Relation 
to Low Birth Weight: A Study from Eastern Thailand. J Womens Health Issues Care 
2015;4:5. 

๔) Pruksanusak N, Rujirabanjerd S, Kanjanapradit K, Kor-anantakul O, Suntharasaj T, Suwanrath 
C, Hanprasertpong T, Pranpanus S. Prenatal diagnosis of complete trisomy 9 with a novel 
sonographic finding of heart calcification. J Ultrasound Med 2014;33:1871-3. 

• ผลงานวิจัย 
 ไม่มี 
 
• บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๖ 
 

• หนังสือ / ต ารา  
๑) สินิจธร รุจิระบรรเจิด. ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นทางห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์. กรุงเทพฯ: สหมิตร

พัฒนาการพิมพ์; ๒๕๕๘. 
 

• ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
      ไม่มี  
 
 ๕.๕  ภาระงานสอน 

๕.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
 

๕.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
๒. รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๐.๕-๑.๕-๑.๗๕) 

 
๕.๖  อ่ืนๆ................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๗ 
 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน  อวิรุธท์วรกุล 
๖.๑  ชื่อ-นามสกุล  ทานตะวัน   อวิรุธท์วรกุล 
       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
       สังกัด โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
               คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
       สถานที่ท างาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖.๒ ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
อนุมัติบัตร จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ แพทยสภา ๒๕๖๐ 

วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๗ 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒๕๔๓ 

 
   ๖.๓  งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)  จิตเวชศาสตร์ 
๒)  จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ 

 
  ๖.๔   ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

• ผลงานทางวิชาการ      
๑) Gaewlai P, Vallibhakara S, Gaewlai  , Vallibhakara S, Perkins K, Chantra M, jaitieng N, 

Sephu S, Wisajun P, jullagate S. Awirutworakul T. Comparative Effectiveness of 
Active Group Music Therapy in Major Depressive Disorder Compared to Standard 
Group Psychotherapy: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai 
2018;101:529-35. 

๒) Siritienthong J, Awirutworakul T, Vallibhakara S. Comparative Effectiveness of 
Mindfulness-Based Therapy in Sleep Quality of Chronic Insomnia Compared to 
Standard Cognitive Behavioral Therapy [CBT-I]: A Randomized Controlled Trial. J 
Med Assoc Thai 2018;101:269-73. 

๓) Tiensuntisook S, Awirutworakul T. Correlation between Severity of Obstructive 
Sleep Apnea and Depression. J Psychiatr Assoc Thailand 2016;61:63-74. 
 

• บทความทางวิชาการ 
                   ไม่มี 

• หนังสือ / ต ารา  
 ไม่มี 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๘ 
 

• ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
๑. Tantawan Awirutworakul, KevanBrott, Terence Kwong and Harvey Moldofsky. Primary 

Sleep Disorders and EEG Anomalies in Patients with Chronic Difficulties Initiating and/or 
Maintaining Sleep, and Non-restorative sleep (poster presentation). Sleep  2013, the 
27th Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies , June 1-5, 2013, at 
the Baltimore Convention Center in Baltimore, Maryland. 

๒. KevanBrott, Tantawan Awirutworakul, Terence Kwong and Harvey Moldofsky. 
Polysomnographic and Clinical features distinguish Non-restorative Sleep from Insomnia 
(oral presentation). Sleep  2013, the 27th Annual Meeting of the Associated 
Professional Sleep Societies , June 1-5, 2013, at the Baltimore Convention Center in 
Baltimore, Maryland. 

๓. Tantawan Awirutworakul, KevanBrott, Terence Kwong and Harvey Moldofsky. Patients 
with Unrefreshing or Non-restorative Sleep (NRS) Have More Somatic and Fatigue 
Symptoms But Show No Differences in Depression Than Those With Chronic Difficulties 
Initiating Sleep (DIMS) (poster presentation). 2nd ASEAN Sleep Congress in Bangkok, 
Thailand.  

๔. Tantawan Awirutworakul. Sleep problems. In: Lotrakul M, Sukanich P, eds. Ramathibodi 
Handbook of Psychiatry, 4thed. Bangkok, Department of Psychiatry, Ramathibodi 
Hospital Faculty of Medicine, 2015: 281-299. 

 
 ๖.๕  ภาระงานสอน 

๖.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๐๖ จิตเวชศาสตร์ ๓ (๒-๒-๕) 
  

- โครงการ mentorship นักศึกษาแพทย์ปี 2 และ 3 เรื่อง Doctor patient communication I 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๗๙ 
 

๖.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 
 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๒๐๒ พ้ืนฐานทางคลินิก ๑ ๑ )๑-๐-๒(  

๒. รมคร ๓๐๖ พ้ืนฐานทางคลินิก ๒ ๑ )๑-๐-๒(  

๓. รมคร ๔๐๙ พ้ืนฐานทางคลินิก ๓ ๑ )๑-๐-๒(  

๔. รมคร ๕๑๖ พ้ืนฐานทางคลินิก ๔ ๑ )๑-๐-๒(  

๕. รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น 

๑ )๑-๐-๒(  

๖. รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร
  

๑ )๑-๐-๒(  

๗. รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและ
ภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย 

๒ (๑-๒-๓) 

 
  ๖.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๘๐ 
 

๗.  อาจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา  สัมฤทธิ์   
๗.๑  ชื่อ-นามสกุล   สุธิดา  สัมฤทธิ์  
        ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
        สังกัด โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรนฤบดินทร์  
                คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
        สถานที่ท างาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

๗.๒  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๒๕๓๒ 

 
      ๗.๓  งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   

๑)   เวชศาสตร์ครอบครัว 
๒)   แพทยศาสตรศึกษา 

 ๗.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• ผลงานทางวิชาการ      

๑) Sukhato K, Sumrithe S, Wongrathanandha C, Hathirat S, Leelapattana W, Dellow A. To be 
or not to be a facilitator of reflective learning for medical students? a case study of 
medical teachers’ perceptions of introducing a reflective writing exercise to an 
undergraduate curriculum. BMC Med Educ 2016;16:102.  
 

• บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
 
• หนังสือ / ต ารา  
    ไม่มี  
 
• ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๘๑ 
 

๗.๕  ภาระงานสอน 
๗.๕.๑  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๐๘ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑ ๔ (๒-๔-๖) 

๒. รมคร ๕๑๕ เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๒ ๕ (๒-๖-๗) 
๓. รมคร ๒๐๑ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

 
   ๗.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑* ๒ (๐-๔-๒) 
๒. รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอายุ ๔ (๒-๔-๖) 

๓. รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒ ๑ )๐-๒-๑(  

๔. รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ๓ )๑-๔-๔(  
 
๗.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๘๒ 
 

๘.  อาจารย์ ดร.นายแพทย์สิรวัฒน์  ศรีฉัตรภิมุข 
๘.๑  ชื่อ-นามสกุล สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข 
       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ ดร. 
        สังกัด   โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
        สถานที่ท างาน  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

      ๘.๒  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 
 

๘.๓ งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑. โรคติดเชื้อ  
๒. การติดเชื้อไวรัสและเอชไอวี 
 

๘.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
•   ผลงานทางวิชาการ 

                  ไม่มี 
 

•   ผลงานวิจัย 
๑) Srichatrapimuk S, Sungkanuparph S. Integrated therapy for HIV and cryptococcosis. 

AIDS Res Ther 2016;13:42. 
๒) 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 
 
•   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
      ไม่มี 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๘๓ 
 

   ๘.๕  ภาระงานสอน 
๘.๕.๑  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) 
 

  ๘.๕.๒  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) 

 
 ๘.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๘๔ 
 

๙.  อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์  เลิศธรรมเกียรติ 
๙.๑  ชื่อ-นามสกุล สุรพงศ ์ เลิศธรรมเกียรติ 
       ยศ. / ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
        สังกัด   โรงเรียนแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
                   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
        สถานที่ท างาน  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

      ๙.๒  ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ  สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงล าดับจาก  
   คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี) 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

วุฒิบัตร โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก แพทยสภา ๒๕๕๘ 
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๕๖ 

ปริญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๒๕๕๓ 
 

๙.๓ งานวิจัยท่ีสนใจ หรือมีความช านาญการ   
๑. กุมารเวชศาสตร์ 
๒. กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็ง 
 

๙.๔  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
•   ผลงานทางวิชาการ 

                  ไม่มี 
 

•   ผลงานวิจัย 
๑. Lertthammakiat S, Anantasit N, Anurathapan U, Sirachainan N, Kadegasem P, 

Chuansumrit A. Low plasma FVII:C and activated FVII as predictive markers for overt 
disseminated intravascular coagulation. Thromb Haemost 2017;117:1471-7. 

๒. Lertthammakiat S, Anurathapan U, Sirachainan N, Wongwerawattanakoon P, 
Kadegasem P, Chuansumrit A. Case report: management of an infant with hemophilia 
and inhibitor. J Hematol Transfus Med 2015;25:339-46. 

• บทความทางวิชาการ 
       ไม่มี 
 

• หนังสือ / ต ารา  
       ไม่มี 
 

• ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
      ไม่มี 
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๒๘๕ 
 

   ๙.๕  ภาระงานสอน 
๙.๕.๑  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) 
 

  ๙.๕.๒  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 
 

ที ่
รหัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ชื่อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

๑. รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑ ๒ )๐-๔-๒(  

๒. รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน  ๒ (๑-๒-๓) 

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

๙.๖  อ่ืน ๆ .......................................................................... 
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๒๘๖ 
 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 

๑ รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. อติพร อิงค์สาธิต กลุ่มสาขาวชิาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ กลุ่มสาขาวชิา 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวชิาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ กลุ่มสาขาวชิา 
๓ นพ. ปวิน น าธวัช กลุ่มสาขาวชิาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ กลุ่มสาขาวชิา 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน ์ กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตรป์ริวรรต กลุ่มสาขาวชิา 
๕ ดร.นพ. ดลนิภัทร เดชสพุงศ ์ กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตรป์ริวรรต กลุ่มสาขาวชิา 

๖ ดร.พญ. นวลกันยา สถิรพงษะสทุธิ กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตรป์ริวรรต กลุ่มสาขาวชิา 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๘ ศาสตราจารย ์พญ. เปรมฤดี ภูมิถาวร สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๙ ศาสตราจารย ์นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๐ พญ. มนัสว ีก่อวุฒิกุลรังษี สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๑ ศาสตราจารย ์พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๒ รองศาสตราจารย ์นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๔ ศาสตราจารย ์นพ. ประชา นนัท์นฤมิต สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๕ รองศาสตราจารย ์นพ. สรายทุธ สุภาพรรณชาต ิ สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ ์ สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พฤหัส พงษ์ม ี สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๑๙ พญ. บูรณ ีเศวตสุทธิพันธ ์ สาขาวชิาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๐ ศาสตราจารย ์นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๓ รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. นลิน ีจงวิริยะพันธุ ์ สาขาวชิาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๔ รองศาสตราจารย ์พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒ ิ สาขาวชิาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. อรพร ด ารงวงศ์ศิริ สาขาวชิาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๖ รองศาสตราจารย ์พญ. นิชรา เรืองดารกานนท ์ สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. จริยา จุฑาภิสิทธิ ์ สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย ์ สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. วิลาวัณย์ เชิดเกียรติก าจาย สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. โสมรัชช์ วไิลยุค สาขาวชิาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
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๒๘๗ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 

๓๑ พญ. บุษบง ฤกษ์วลีกุล สาขาวชิาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๒ พญ. ศิริสุชา โศภนคณาภรณ ์ สาขาวชิาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๔ ดร.นพ. นพพร อภิวัฒนากุล สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๕ ดร.พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๖ พญ. โสภิดา บุญสาธร สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๗ รองศาสตราจารย ์พญ. กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๓๘ รองศาสตราจารย ์นพ. วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ขวัญชยั ไพโรจนส์กุล สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๐ นพ. ทรงเกียรติ ฉันทโรจน ์ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๑ พญ. ปวร ีศรัยสวัสดิ ์ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๒ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพทิักษ์ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พญ. วิภารัตน์ มนุญากร สาขาวชิาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๔ ศาสตราจารย ์พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ ์ สาขาวชิาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธีรเดช คุปตานนท์ สาขาวชิาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๖ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พงษ์ศกัดิ์ โค้วสถิตย ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๗ ศาสตราจารย ์น.อ. นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๔๘ ศาสตราจารย ์พญ. อลิสา ลิ้มสวุรรณ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๔๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๐ นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๑ ศาสตราจารย ์นพ. สุรเดช หงสอิ์ง สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๒ ศาสตราจารย ์พญ. อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๓ รองศาสตราจารย ์พญ. นงนชุ สริะชัยนนัท์ สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๔ รองศาสตราจารย ์นพ. สามารถ ภคกษมา สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๖ พญ. เดือนธิดา ทรงเดช สาขาวชิาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ณัฐชัย อนันตสิทธิ ์ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๕๘ นพ. จรินทร์ แววพานิช สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๕๙ นพ. มารุต จันทรา สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๖๐ พญ. โรจน ีเลิศบุญเหรียญ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๖๑ ศาสตราจารย ์พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล สาขาวชิาเวชพันธุศาสตร ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
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๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ สาขาวชิาเวชพันธุศาสตร ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๖๓ ศาสตราจารย ์พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๖๔ รองศาสตราจารย ์นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. อุเทน ปานด ี สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๖๖ พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๖๗ พญ. ณิชา ทัศน์ชาญชัย สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๖๘ พญ. ปองทอง ปูรานิธ ี สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๖๙ พญ. รัชนีวรรณ สินทิธ์กุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๗๐ พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๗๑ พญ. สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป้่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๗๒ ดร.นพ. พริษฐ์ วงศ์กิตติโชต ิ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๗๓ ดร.นพ. วัชรุตม์ กันจงกิตติพร  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๗๔ ดร.นพ. สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๗๕ นพ. พงศ์ภัค พงศ์พิชชา  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์
๗๖ พญ. สิรินภา ศิวารมณ ์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

๗๗ รองศาสตราจารย ์พญ. เกวลิน เลขานนท์ สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 
๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พญ. วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.) สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตาฯ ภาควิชาจักษุวิทยา 

๗๙ พญ. ภัศรา จงขจรพงษ ์ สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตดัแก้ไขสายตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 
๘๐ รองศาสตราจารย ์พญ. อาภัทรสา เล็กสกุล สาขาวชิากลา้มเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษวุิทยา 

๘๑ พญ. วฎาการ วุฒิศิริ สาขาวชิากลา้มเนื้อตาและโรคตาในเด็ก ภาควิชาจักษวุิทยา 
๘๒ ศาสตราจารย ์นพ. พรชัย สิมะโรจน์ สาขาวชิาจักษปุระสาทวิทยา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๘๓ รองศาสตราจารย ์นพ. อนุชิต ปญุญทลังค ์ สาขาวชิาจักษปุระสาทวิทยา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๘๔ นพ. กวิน วณิเกียรติ สาขาวชิาจักษปุระสาทวิทยา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๘๕ ศาสตราจารย ์นพ. ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย ์ สาขาวชิาต้อหิน ภาควิชาจักษวุิทยา 

๘๖ พญ. ญาณิน สุวรรณ สาขาวชิาต้อหิน ภาควิชาจักษวุิทยา 
๘๗ นพ. วส ุศุภกรธนสาร สาขาวชิาต้อหิน ภาควิชาจักษวุิทยา 

๘๘ รองศาสตราจารย ์นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๘๙ รองศาสตราจารย ์นพ. วิชัย ประสาทฤทธา สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๙๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. กิติกุล ลีละวงศ์ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๙๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร ์ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 

๙๒ พญ. ดวงเนตร โรจนาภรณ์ สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 
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๙๓ พญ. ธาริกานต์ สุจิระกุล สาขาวชิาน้ าวุน้ตาและจอประสาทตา ภาควิชาจักษวุิทยา 
๙๔ นพ. พรชัย มไหสวริยะ สาขาวชิาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 

๙๕ พญ. วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ สาขาวชิาศัลยกรรมกระดูกเบ้าตาฯ ภาควิชาจักษวุิทยา 
๙๖ พญ. บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร  ภาควิชาจักษวุิทยา 

๙๗ พญ. บุญยดา พุทธิรังษีวงศ ์  ภาควิชาจักษวุิทยา 
๙๘ ศาสตราจารย ์นพ. มาโนช หล่อตระกูล สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๙๙ ศาสตราจารย ์นพ. รณชัย คงสกนธ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๐๐ รองศาสตราจารย ์นพ. จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๐๑ รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๐๒ รองศาสตราจารย ์นพ. พิชัย อฏิฐสกุล สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๐๓ รองศาสตราจารย ์พญ. รัตนา สายพานิชย ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ดาวชมพู นาคะวโิร สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๐๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๐๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ปัญจภรณ์ วาลีประโคน สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๐๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ภาพันธ์ ไทยพิสทุธิกุล สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๐๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สัญชัย กุลาด ี สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๑๐ นพ. กานต ์จ ารูญโรจน ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๑๑ ดร.พญ. ธนาวดี ประชาสันติ ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๑๒ พญ. พิชญวดี จิตตโรภาส สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๑๓ พญ. พิชญา กุศลารักษ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๑๔ พญ. อัมพร ปิติธรรมภรณ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๑๕ รองศาสตราจารย ์นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๑๖ รองศาสตราจารย ์น.ท. นพ. มนทั สูงประสิทธิ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๑๗ รองศาสตราจารย ์ร.อ. นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๑๘ รองศาสตราจารย ์พญ. สุวรรณี พุทธิศรี สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พลิศรา ธรรมโชต ิ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 
๑๒๒ ดร.นพ. มษฐา ทองปาน สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจติเวชศาสตร์ 

๑๒๓ รองศาสตราจารย ์พล.อ.ต. นพ. วิชาญ เปี้ยวนิ่ม สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 
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๑๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. วิศาล วรสุวรรณรักษ์ สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สมิทธิ ์ศรีสนธิ ์ สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๖ พญ. จิตตา อุดหนุน สาขาวชิานิติเวชศาสตร ์ ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๒๗ รองศาสตราจารย ์พญ. ศันสนยี ์วงศ์ไวศยวรรณ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๒๘ รองศาสตราจารย ์นพ. นพดล ลาภเจริญทรัพย ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. จริยา ไวศยารัทธ ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พัฒนา ศรมยุรา สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พิมพิณ อินเจริญ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ยิ่งลักษม์ วิเศษศิริ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. รังสิมา อรุณโรจน ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ไพศาล บุญสะกันต ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. อัจฉราพร พงษ์ทิพพนัธ ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๗ นพ. จิตชัย ขยันการนาว ี สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๓๘ นพ. ณภัทร อังคธัญกุล สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๓๙ พญ. ดวงกมล วัฒนตรานนท ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๔๐ พญ. ธรินธร จันทร์สูรย ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๔๑ พญ. นภารัฐ เร่ิมลึก สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๔๒ พญ. วิภาว ีคล้ายสุบรรณ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๔๓ พญ. วิริยา พิพัฒน์สกุลโรจน ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๔๔ พญ. วาสนา กนกศิลป ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๔๕ นพ. สิริเทพ ปลื้มวรสวัสดิ ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๔๖ พญ. อรุณี สิงห์เสน่ห์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๔๗ ดร.นพ. อาทิตย์ จินาวัฒน ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๔๘ รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๔๙ รองศาสตราจารย ์นพ. ธีรพงษ์ กระแจะจันทร ์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๕๐ รองศาสตราจารย ์นพ. มงคล คณุากร สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพ. ถกล เจริญศิริสุทธิกุล สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๕๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๕๓ นพ. การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๕๔ พญ. จตุพร ครองวรกุล สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
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๑๕๕ พญ. พสุพร โพธิ์เงินนาค สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 
๑๕๖ ดร.นพ. อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์ สาขาวชิาพยาธิวิทยาคลนิิก ภาควิชาพยาธิวทิยา 

๑๕๗ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๑ นพ. มังกร อภิรักษ์กานต์ สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๒ นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค สาขาวชิารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๓ รองศาสตราจารย ์พญ. พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๔ รองศาสตราจารย ์พ.ท. นพ. ธิต ิสว่างศิลป ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๕ รองศาสตราจารย ์พญ. มัณฑนา ธนะไชย สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ชมพร สีตะธน ี สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สมใจ แดงประเสริฐ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๖๘ พญ. กีรติกานต์ บุญญาวรรณ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๖๙ นพ. ชัยรัตน์ โล่วณชิเกียรติกุล สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๐ พญ. ชุลีพร เจียรพินิจนันท ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๑ นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๒ นพ. รว ีเรืองกาญจนเศรษฐ์ สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๓ นพ. ราศิน วรวงศากุล สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๔ ศาสตราจารย ์น.ต.หญิง พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๕ รองศาสตราจารย ์น.ต.หญิง พญ. จันทร์จิรา ชัชวาลา สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๖ รองศาสตราจารย ์พญ. เจียมจิตร ตปนียากร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๗ รองศาสตราจารย ์พญ. ชลทิพย ์วิรัตกพันธ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๗๘ รองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ. ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๗๙ รองศาสตราจารย ์นพ. สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๐ รองศาสตราจารย ์นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๑ รองศาสตราจารย ์พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๒ รองศาสตราจารย ์พญ. ศศิเลขา พลจันทร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. นิยตา จิตรภาษย ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. วิบูลย ์สุริยจักรยุทธนา สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
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๑๘๖ พญ. ชญานิน นิติวรางกูร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๗ นพ. ชินรัตน์ บัวงาม สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๘๘ พญ. ดวงกมล ประพฤติธรรม สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๘๙ พญ. ทิพารมณ์ สนั่นเมือง สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๐ พญ. ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๙๑ พญ. ธันวา สุดแสง สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๒ นพ. ธีรพล ปัญญาปงิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๙๓ นพ. ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๔ พญ. ธรินทร ตรีสิทธิ ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๕ นพ. บรรจงศักดิ์ เวชศาสตร์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๙๖ นพ. ปิยพล ชี้เจริญ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๗ นพ. ประมาณ เฟื่องฟ้า สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๑๙๘ นพ. วราวุฒิ สุขเกษม สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๑๙๙ พญ. วราพัฒน์ วิระยะวานชิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๐๐ ดร.นพ. วิทยา สงัขรัตน ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๐๑ พญ. เพ็ญอ าไพ ตันนาภัย สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๐๒ พญ. พินพร เจนจิตรานันท ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๐๓ พญ. พัชลิน พาทพทุธิพงศ ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๐๔ พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสรฐิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๐๕ พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวฒัน ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๐๖ พญ. นิชนนัท์ เรืองวัฒนไพศาล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๐๗ พญ. เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๐๘ นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๐๙ พญ. ศศิประภา รงค์ทอง สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๑๐ พญ. ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชต ิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๑๑ พญ. อรพิณ ชาญสนัต ิ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๑๒ พญ. อรนันท์ ไตรตานนท ์ สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๑๓ พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากุล สาขาวชิารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๑๔ รองศาสตราจารย ์พญ. ชนิกา ศรีธรา สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. คนึงนจิ ธรรมนิรัต สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. จิรวัฒน์ อุตตมะกุล สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
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๒๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. วิชชนา จ ารูญรัตน ์ สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

๒๑๙ นพ. ยชญ ์อนงค์พรยศกุล สาขาวชิาเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 
๒๒๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๑ รองศาสตราจารย ์พญ. โฉมชบา สิรินนัทน ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๒ รองศาสตราจารย ์พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๓ รองศาสตราจารย ์พญ. วราภรณ์ ไวคกุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. กนกพร คุณาวิศรุต สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. กรวีร์ พสุธารชาต ิ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธนิต วรีังคบุตร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. นุช ตนัติศิรินทร ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. นรุตม์ เรือนอนุกูล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ยุทธพล ปัญญาค าเลิศ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร.อ. นพ. วรสรวง ทองสุข สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. วรินี เล็กประเสริฐ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. รัฐพล แสงรุ้ง สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สมชาย เวียงธีรวัฒน ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๓๖ นพ. กุลวัฒน์ จีระแพทย ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๓๗ พญ. จิตติยา วชัโรทยางกูร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๓๘ นพ. ชูศักดิ์ ตันประสิทธิ ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๓๙ นพ. ชูทิศ กี่สกุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๔๐ นพ. เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๔๑ พญ. ณิชาวรรณ วิรัชพสิิฐ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๔๒ นพ. ธนิศร์ ประวิตรางกูร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๔๓ พญ. ธัญลักษณ์ ธรรมจ ารัสศรี สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๔๔ พญ. นฤมล ประจันพาณิชย ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๔๕ นพ. นคนนัท์ แสงด ี สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๔๖ พญ. ปุณยนชุ เจริญคุปต ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๔๗ พญ. ปัญชิกา ลือตระกูล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒๙๔ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา สังกัด/ภาควิชา 

๒๔๘ พญ. พิมพ์วัฒนา ปิน่เสม สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๔๙ พญ. พัฒนรินทร์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๕๐ พญ. พรภัทรา อารีรักษ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๕๑ พญ. ภัทธิกา ทรัพย์สนุทร สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๕๒ นพ. มโนชา เสงี่ยมศักดิ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๕๓ พญ. ลิษา สังฆ์คุ้ม สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๕๔ นพ. วรพจน ์อภิญญาชน สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๕๕ พญ. วิชญา ศุภโอภาสพันธุ ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๕๖ พญ. วัลภา อานันทศุภกุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๕๗ พญ. ศิวพร เติมพรเลิศ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๕๘ พญ. ศศิมา ดุสิตเกษม สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๕๙ พญ. สุนันทา พฤฒธิาดา สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๖๐ นพ. สัณฐิติ โมรากุล สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๖๑ พญ. อาภา ชุติพงศ์ธเนศ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๖๒ พญ. อมรรัตน์ ตั้งจิตบ าเพ็ญบุญ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๖๓ นพ. อมร วิจิตพาวรรณ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๖๔ นพ. อภิเดช แซ่เล้า สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 

๒๖๕ พญ. อินทุอร สง่าศิลป ์ สาขาวชิาวสิัญญีวิทยา ภาควิชาวสิัญญีวิทยา 
๒๖๖ รองศาสตราจารย ์พญ. ปราณี พลังวชิรา สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. กนกพร สุขโต สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๖๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. กิติพล นาควิโรจน ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. จิตติมา บุญเกิด สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ประสทิธิ์ กี่สุขพันธ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. แสงศุลี ธรรมไกรสร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สายพณิ หัตถีรัตน์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๔ นพ. จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๕ พญ. จิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๖ พญ. ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนนัท ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๗ พญ. ด ารงรัตน์ เลิศรัตนานนท ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๗๘ นพ. ธเนศ แก่นสาร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
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๒๗๙ พญ. ปณิธ ีพูนเพชรรัตน ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๐ พญ. ภัควิภา เร่ิมยินดี สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๑ นพ. พรพจน ์หอสุวรรณศักดิ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๒ พญ. วสากร เกตุประยูร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๓ พญ. วัจนา ลีละพฒันะ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๔ พญ. สุธิดา สัมฤทธิ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๕ นพ. โสฬส ปลอดภัย สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๖ พญ. อัญญพร สุทัศน์วรวุฒ ิ สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๗ นพ. อิทธิพล วงษพ์รหม สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๘ นพ. อาทิตย์ ชยัธนสาร สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๘๙ นพ. เอกชัย เพชรล่อเหลียน สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๙๐ นพ. วีรชัย สัจจเทพ  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

๒๙๑ พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณชิย ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๙๒ พญ. ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๙๓ พญ. ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๙๔ รองศาสตราจารย ์พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๙๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ไชยพร ยุกเซ็น  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๙๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ปุงควะ ศรีเจริญ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๙๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สาทรยิา ตระกูลศรีชัย  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๒๙๘ พญ. ณัชชา โกศัลยวัตร  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๒๙๙ พญ. ณัฐภา สว่างศรี  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๐ นพ. ทศพร ตันพิพฒัน ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๑ พญ. ธาวิน ีไตรณรงค์สกุล  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓๐๒ พญ. ธิดาทิต ประชานุกูล  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๓ พญ. พรรณอร เฉลิมด าริชัย  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓๐๔ พญ. พรรณวิไล ตั้งกุลพานชิย ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๕ นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๖ พญ. พิชญ์สชุา สงวนวทิย ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๗ นพ. ภัทร ์วงศ์จารุพรรณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓๐๘ นพ. สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓๐๙ นพ. อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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๓๑๐ ศาสตราจารย ์นพ. วิชัย เอกพลากร สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๓๑๑ ศาสตราจารย ์นพ. ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๓๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ ์ สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๓๑๓ นพ. ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๓๑๔ ดร.นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๓๑๕ พญ. เริงฤดี ปธานวนิช สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๓๑๖ ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย ์ สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๓๑๗ นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๓๑๘ นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ ์ สาขาวชิาเวชศาสตรช์ุมชน ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 

๓๑๙ ดร.นพ. จักรกฤษณ์ เอ้ือสุนทรวัฒนา  ภาควิชาเวชศาสตรช์ุมชน 
๓๒๐ รองศาสตราจารย ์พญ. วารี จิรอดิศัย สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๒๔ พญ. ชมพูนุช รัตนสุธีรานนท์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๒๕ พญ. ฐิติพร ภักดีพิบูลย ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๒๖ พญ. ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๒๗ นพ. ธนิษฐ ์วีระพงษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๒๘ ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๒๙ พญ. พรรณเพชร ศิริรัตน์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๓๐ นพ. พัฒน ์สวรรค์พิทักษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๓๑ พญ. พิมพ์ชนก สุขสมพร สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๓๒ พญ. พีรยา รุธิรพงษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๓๓ นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๓๔ พญ. ศิวพร วงศ์พิพัฒน ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
๓๓๕ พญ.อภิพรรณ เอ่ียมชัยมงคล สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

๓๓๖ รองศาสตราจารย ์นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๓๘ นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ ์ สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๓๙ พญ. ศนิ มลกุล สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
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๓๔๐ นพ. สาธิต กรเณศ สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๑ พญ. อ าไพพรรณ บุญไทย สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๒ รองศาสตราจารย ์นพ. อาทิ เครือวิทย์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร.อ. นพ. คชินท์ วฒันะวงษ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ณรงค์ บุณยะโหตระ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. อัจฉริย สาโรวาท สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๘ นพ. กิดากร กิระนันทวฒัน ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๔๙ พญ. งามเฉิด สิตภาหุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๕๐ นพ. ฐิต ิตันติธรรม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๕๑ นพ. สรายุทธ ด ารงวงศ์ศิริ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๕๒ นพ. สุรเวช น้ าหอม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตกแต่งฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ปรมินทร์ ม่วงแก้ว สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๕๔ นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๕๕ นพ. พงศธร ตั้งทว ี สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๕๖ พญ. วธู วาสนสิร ิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๕๗ นพ. วิกรานต์ สุรกุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๕๘ นพ. สมคิด มิ่งพฤฒิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ตบั ตับอ่อนฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๕๙ รองศาสตราจารย ์นพ. ภาณุวฒัน์ เลิศสิทธชิัย สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๖๐ รองศาสตราจารย ์พญ. เยาวนชุ คงด่าน สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ประกาศิต จิรัปปภา สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๖๓ นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๖๔ นพ. มนต์ชยั ลีสมบัติไพบูลย ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๖๕ นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๖๖ ศาสตราจารย ์ร.ท. นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ร.น. สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๖๗ รองศาสตราจารย ์นพ. จักรพันธ์ เอ้ือนรเศรษฐ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๖๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๗๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
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๓๗๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สิโรจน ์กาญจนปญัจพล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๗๒ นพ. จักรพันธ์ จิรสิริธรรม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๗๓ รองศาสตราจารย ์นพ. อัตถพร บุญเกิด สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๗๔ รองศาสตราจารย ์นพ. เอก หังสสูต สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๗๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๗๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น.ท. นพ. สรยุทธ ช านาญเวช สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๗๗ พ.ท. นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานชุิต สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๗๙ นพ. พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ ์ สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๘๐ นพ. วัฒนา มหัทธนกุล สาขาวชิาประสาทศัลยศาสตร ์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๘๑ ศาสตราจารย ์นพ. วชิร คชการ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๘๒ ศาสตราจารย ์น.ท. ดร.นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๘๓ รองศาสตราจารย ์นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๘๔ รองศาสตราจารย ์นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัต ิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๘๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. เจริญ ลีนานุพันธุ ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. วิทย์ วเิศษสินธุ ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๘๗ พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๘๘ นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๘๙ นพ. พชรพงศ์ เจนจิตรานนัท์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๙๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. โสภณ จิรสิริธรรม สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๙๑ รองศาสตราจารย ์นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลปิ ิ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๙๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ปิยนุช พูตระกูล สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๙๓ ดร.นพ. กรกช เกษประเสริฐ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๙๔ นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๙๕ พญ. ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๙๖ นพ. บัณฑิต สกุลชยัรุ่งเรือง สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๙๗ นพ. วิวัฒน์ ถิระพานิช สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๓๙๘ นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๓๙๙ นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์หลอดเลือดฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๔๐๐ รองศาสตราจารย ์นพ. ปิยะ สมานคติวฒัน์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๐๑ รองศาสตราจารย ์นพ. มณเฑียร งดงามทวสีุข สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
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๔๐๒ รองศาสตราจารย ์นพ. สุกษม อตันวานิช สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๔๐๓ รองศาสตราจารย ์นพ. สุชาต ไชยโรจน ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๐๔ ร.ท. นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๔๐๕ พญ. ชวัลนชุ เรืองศรี สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๐๖ นพ. ปริญญา ลีลายนะ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๔๐๗ นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๐๘ นพ. สยาม ค้าเจริญ สาขาวชิาศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๔๐๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๑๐ พญ. ชลลดา ครุฑศรี สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๑๑ นพ. ธาริน ธรรมพงษา สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
๔๑๒ นพ. พงศศิษฏ์ สิงหทัศน ์ สาขาวชิาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบดัฯ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

๔๑๓ ศาสตราจารย ์พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๑๔ รองศาสตราจารย ์พญ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น.ต.หญิง พญ. ชื่นกมล ชรากร 
(ร.น.) 

สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณฐัพงศ ์อิศรางกูร ณ 
อยุธยา 

สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๑๗ นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพนัธ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๑๘ พญ. นวมลล ์เล็กสกุล สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๑๙ นพ. ภุชงค ์ลิขิตธนสมบัต ิ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๐ พญ. ลัคนา พร้อมวัฒนาพนัธุ ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๑ พญ. สุวิชา จิตติถาวร สาขาวชิามะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๒ ศาสตราจารย ์นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๓ ศาสตราจารย ์นพ. อร่าม โรจนสกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๔ รองศาสตราจารย ์นพ. ชาติชัย ศรีสมบัต ิ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๕ รองศาสตราจารย ์นพ. ชาญชัย สุชาตวิัฒนชัย สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๖ รองศาสตราจารย ์นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ชลธิชา สถิระพจน์ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ญาดา ติงธนาธิกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ศรีเธียร เลิศวิกูล สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
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๔๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พญ. อารีย์พรรณ 
โสภณสฤษฎ์สุข 

สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๒ พญ. ชนัญญา ตันติธรรม สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๓ พญ. ชุติมา โตพิพัฒน ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๔ นพ. วรเดช หงษ์สาคร สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๕ พญ. อรวิน วัลลิภากร สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๖ รองศาสตราจารย ์นพ. พัญญู พนัธ์บูรณะ สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธวัช เจตน์สวา่งศร ี สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๓๙ พญ. ชยดา ตั้งชีวนิศิริกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๐ พญ. วิรดา ดุลยพชัร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๑ พญ. วิรดา หรรษาหิรัญวดี สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๒ นพ. สมมาตร บ ารุงพชื สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนดิ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๓ ศาสตราจารย ์พญ. จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท ์ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๔ ศาสตราจารย ์นพ. ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๕ ศาสตราจารย ์นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สมเกียรติ สีตวาริน สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สัญญา ภัทราชัย สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๔๙ นพ. คมกฤช เอ่ียมจิรกุล สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๕๐ พญ. อรวี ฉินทกานันท ์ สาขาวชิาอนามัยการเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๔๕๑ รองศาสตราจารย ์นพ. จันทรช์ยั เจรียงประเสริฐ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๔๕๒ รองศาสตราจารย ์นพ. เฉลิมชัย ชินตระการ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๕๓ รองศาสตราจารย ์พญ. ลลิดา เกษมสุวรรณ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๕๔ รองศาสตราจารย ์พญ. สุภาวดี ประคุณหังสิต สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๔๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. จ ารูญ ตั้งกีรติชัย สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชัย อยู่สวัสดิ ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๕๘ พญ. กังสดาล ตนัจรารักษ ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๕๙ พญ. ทศพร วิศุภกาญจน ์ สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๖๐ พญ. นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
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๔๖๑ พญ. เนาวรัตน์ ตั้งบ ารุงธรรม สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
๔๖๒ นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๖๓ นพ. พนัส บิณศิรวานิช สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๖๔ นพ. ภูริช ประณีตวตกุล สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๖๕ พญ. ศิวะพร เกียรติธนะบ ารุง สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

๔๖๖ ศาสตราจารย์ นพ. วิวฒัน์ วจนะวิศิษฐ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๖๗ รองศาสตราจารย ์นพ. ชัยวฒัน ์ไกรวัฒนพงศ์ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๖๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. กันต์ แก้วโรจน์ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พงศธร ฉันท์พลากร สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๗๐ นพ. ธ ารง เลิศอุดมผลวณิช สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๗๑ นพ. พิทวัส ลีละพฒันะ สาขาวชิากระดูกสนัหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๗๒ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วิโรจน์ กวินวงศ์โกวทิ สาขาวชิาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๗๓ นพ. ธนพจน ์จันทร์นุ่ม สาขาวชิาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๗๔ นพ. ศิวดล วงค์ศักดิ์ สาขาวชิาข้อสะโพกและข้อเข่า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๗๕ รองศาสตราจารย ์นพ. อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๗๖ ดร.นพ. ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิร์ักษ์ สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๗๗ นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สรศักดิ์ ศุภผล สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๗๙ นพ. อิทธิรัตน์ วัชรานานนัท์ สาขาวชิาจลุศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๘๐ นพ. จักรพงษ์ อรพินท ์ สาขาวชิาเทา้และข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๘๑ นพ. สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ สาขาวชิาเทา้และข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๘๒ รองศาสตราจารย ์นพ. ธันย์ สุภทัรพันธุ ์ สาขาวชิาเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๘๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง สาขาวชิาเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๘๔ นพ. สรัณ สุภัทรพันธุ ์ สาขาวชิาเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๘๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๘๗ นพ. ณัฐพร แสงเพชร สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๘๘ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์ สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๘๙ รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน ์ สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๙๐ พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๙๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. นรเทพ กุลโชติ สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
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๔๙๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ปพน สง่าสงูส่ง สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๙๓ นพ. ชวรัฐ จรุงวิทยากร สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์

๔๙๔ นพ. นรชาต ิศิริศรีตรีรักษ์ สาขาวชิาอุบัติเหต ุ ภาควิชาออร์โธปิดิกส ์
๔๙๕ ศาสตราจารย ์พญ. ดิษยา รัตนากร สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๖ ศาสตราจารย ์ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๙๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สุพจน ์ตุลยาเดชานนท์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๔๙๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๔๙๙ นพ. จรุงไทย เดชเทวพร สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๐ นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร ์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๑ พญ. ปนิษฐา จินดาหรา สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๒ พญ. พิรดา วิทูรพณิชย ์ สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๓ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๔ นพ. อภิสิทธิ์ บุญเกิด สาขาวชิาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๕ ศาสตราจารย ์นพ. วินัย วนานุกลู สาขาวชิาเภสชัวิทยาและพษิวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๖ นพ. สหภูม ิศรีสุมะ สาขาวชิาเภสชัวิทยาและพษิวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๐๘ พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกลูชัย สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๐๙ นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๐ รองศาสตราจารย ์นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ธิติยา เดชเทวพร สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร.อ. นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๕ นพ. ธัช อธิวิทวัส สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๖ นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ ์ สาขาวชิามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๗ ศาสตราจารย ์นพ. ชัชลิต รัตรสาร สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๑๘ ศาสตราจารย ์นพ. บุญส่ง องคพ์ิพัฒนกุล สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๑๙ รองศาสตราจารย ์พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๒๐ รองศาสตราจารย ์พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ชุตินธร ศรีพระประแดง สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พงศ์อมร บุนนาค สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์
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๕๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๒๔ พญ. ช่อทิพย์ นาถสุภา พฒันะศรี สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๒๕ ศาสตราจารย ์พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๒๖ ศาสตราจารย ์นพ. สมนึก สังฆานุภาพ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ก าธร มาลาธรรม สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. อังสนา ภู่เผือกรัตน์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๓๐ นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร ์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๓๑ พญ. ดรุณ ีโชติประสิทธิส์กุล สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๓๒ นพ. พอพล โรจนพันธุ ์ สาขาวชิาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๓๓ ศาสตราจารย ์นพ. บรรยง ภักดีกิจเจริญ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๓๔ ศาสตราจารย ์นพ. วสันต์ สุเมธกุล สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๓๕ ศาสตราจารย ์นพ. สมนึก ด ารงกิจชัยพร สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๓๖ ศาสตราจารย ์พญ. สินี ดิษฐบรรจง สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๓๗ รองศาสตราจารย ์นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิร ิ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. อาคม นงนชุ สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๔๐ พญ. มณฑิรา อัศนธรรม สาขาวชิาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๔๑ รองศาสตราจารย ์พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวฒัน์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๔๒ รองศาสตราจารย ์พญ. อาภัสณ ีโสภณสฤษฏ์สุข สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ม.ล. ทยา กิติยากร สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๔๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๔๖ นพ. นรินทร์ อจละนนัท ์ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๔๗ พญ. ศุภมาส เชิญอักษร สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๔๘ นพ. อัครวิทย์ พูลสมบตั ิ สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๔๙ ศาสตราจารย ์นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๕๐ รองศาสตราจารย ์นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๕๑ รองศาสตราจารย ์นพ. สรณ บญุใบชัยพฤกษ ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๕๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัต ิ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ธารินี ตั้งเจริญ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
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๕๕๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น.ท. นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น. สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๕๗ นพ. กฤษฎา มีมุข สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๕๘ นพ. ถวาย เงินศรีตระกูล สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๕๙ นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๖๐ นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๖๑ นพ. ปริญญ ์วาทีสาธกกิจ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๖๒ นพ. แมน จันทวิมล สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๖๓ นพ. สุกิจ แย้มวงษ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๖๔ พญ. อรพร สีห ์ สาขาวชิาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๖๕ รองศาสตราจารย ์พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง พญ. เพ็ญพรรณ วัฒนไกร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๖๗ รองศาสตราจารย ์นพ. วาสนภ วชิรมน สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๖๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. พลอยทราย รัตนเขมากร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๗๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๗๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สุธินี รัตนิน สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๗๒ นพ. กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๗๓ พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาต ิ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๗๔ พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป ์ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๗๕ พญ. วิไล ธนสารอักษร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๗๖ นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๗๗ นพ. สุเทพ จิระสุทัศน ์ สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๗๘ พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา สาขาวชิาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๗๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. กิตติ โตเต็มโชคชัยการ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๘๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพพิัฒน์ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๘๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๘๒ พญ. ประภาพร พิสษิฐ์กุล สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๘๓ พญ. พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๘๔ พญ. วรรณดา ไลส้วน สาขาวชิาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
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๕๘๕ รองศาสตราจารย ์พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๘๖ รองศาสตราจารย ์นพ. วิบลูย์ บญุสร้างสุข สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๘๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. พงศ์เทพ ธีระวิทย ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๙๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. ยุดา สุธีรศานต ์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๙๑ นพ. เดชอาจิณ ชณุหสวัสดิกุล สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๙๒ นพ. ธนัญชัย เพชรนาค สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๙๓ พญ. นภารัตน์ อมรพุฒสิถาพร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๙๔ นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๙๕ พญ. วิสาข์สิริ ตันตระกูล สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวกิฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๙๖ ศาสตราจารย ์นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๙๗ รองศาสตราจารย ์พญ. พิมพ์ใจ นิภารักษ ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๕๙๘ รองศาสตราจารย ์นพ. สุภร จันท์จารุณ ี สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๕๙๙ รองศาสตราจารย ์นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๐๐ พญ. กชวรรณ บุญญวัฒน ์ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๐๑ พญ. พิจิกา จันทราธรรมชาต ิ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๐๒ พญ. ธีรยา พัววิไล สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๐๓ พญ. สุลดา ภู่เกียรติ สาขาวชิาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. รัชนี แซ่ลี้ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๐๕ นพ. ปริญญา คุณาวุฒ ิ สาขาวชิาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๐๖ พญ. อัจฉรา ธัญธีรธรรม สาขาวชิาเวชพันธุศาสตร ์ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๐๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๐๘ นพ. ทวีวัฒน์ อัศวโภค ี สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๐๙ พญ. ลิลลี ่ชัยสมพงษ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๑๐ พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๑๑ พญ. อรพิชญา ไกรฤทธิ ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพ. โอบจุฬ ตราช ู สาขาวชิาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร ์

๖๑๓ นพ. ประวฒัน์ จนัทฤทธิ ์ สาขาวชิาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร ์
๖๑๔ รองศาสตราจารย ์นพ. จิตติวฒัน์ สุประสงค์สนิ งานสนบัสนนุการวิจัยทางคลินกิ ส านักงานวจิัย วิชาการฯ 

๖๑๕ ศาสตราจารย ์พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
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๖๑๖ ศาสตราจารย์คลินิก นพ. พงษ์ศกัดิ์ โค้วสถิตย ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๑๗ ศาสตราจารย ์นพ. สมนึก สังฆานุภาพ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๑๘ รองศาสตราจารย ์นพ. ทวีกิจ นิม่วรพันธุ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๑๙ รองศาสตราจารย ์นพ. ธันยชัย สุระ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๒๐ รองศาสตราจารย ์พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ทนันชยั บุญบูรพงศ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพ. ประสทิธิ์ กี่สุขพันธ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พญ. สินิจธร รุจิระบรรเจิด โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๒๔ นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๒๕ นพ. กุลพัชร จุลส าล ี โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๒๖ นพ. ชญาน์ทัต เรืองกิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๒๗ นพ. ธนิษฐ ์วีระพงษ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๒๘ ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๒๙ นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๓๐ นพ. ปณิธาน ตันติยาทร โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๓๑ พญ. พรชนก วันทนากร โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๓๒ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๓๓ พญ. วินิทรา แก้วพิลา โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๓๔ พญ. ศศิชล พฤกษวิวัฒน ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๓๕ พญ. ศศิวิมล สุ่นสวัสดิ ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๓๖ นพ. สรวุฒ ิธรรมยงค์กิจ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๓๗ นพ. สิทธาคม ผู้สนัต ิ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๓๘ นพ. สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๓๙ ดร.นพ. สุทธิพงษ์ สวัสดิ์วโิรจวงศ์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

๖๔๐ นพ. สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
๖๔๑ นพ. สุรภัทร อัศววิรุฬหการ โรงเรียนแพทย์รามาธิบด ี สถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 
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๓๐๗ 
 

ข.  รายชื่ออาจารย์พิเศษ 
 

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  เอ่ียมเพ็ญแข ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๔ อาจารย์ นายแพทย์ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง ภาควิชาพยาธิวิทยา 

๒๕ อาจารย์ นายแพทย์ธนิยะ  ศรีจรุณรัตน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
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๓๐๘ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

๒๖ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ศรีวาณิชรักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา 

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  วิสุทธิพันธ ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๔๙ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวันดี   วราวิทย ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุภรี  สุวรรณจูฑะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนันต์  เตชะเวช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๒ ศาสตราจารย์สุรางค์  เจียมจรรยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

๕๓ รองศาสตราจารย์ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
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๓๐๙ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

๕๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุธิดา เรชตานันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

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.วลัยภรณ ์ กิจอารีวรรณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

๘๐ นางสุมาลี  วรรณปิยะรัตน์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

๘๑ นายกิตติกาญจน์  อิทธิสาร กลุ่มงานศัลยกรรม 

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 
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๑๐๖ นายยศ เขียวอมร กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

๑๐๗ นายวโรดม ลิ้มศรีเจริญ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

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 ธีรวีร ์ 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 
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๑๓๐ นางวรวรรณ จิรธรรมภิญโญ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๑ น.ส. วนิดา สมบูรณ์ศิลป์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๒ นายวิทยา นันทิยกุล สาขาอายุรกรรม 

๑๓๓ น.ส.วิรัญญา  รื่นรมย์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๔ น.ส.วิไลพร  สกุลพิพัฒน์ศิลป์ สาขาอายุรกรรม 

๑๓๕ น.ส. ศันสนีย ์ พงษ์วิริยะธรรม          สาขาอายุรกรรม 

๑๓๖ น.ส.สภุาวด ี 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 นายวรวุฒ ิ โอฬารวาณิช กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
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๑๕๓ นางแสงดาว มยุระสาคร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๔ นางอรพรรณ อ่ืนสุวรรณ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

๑๕๕ นายธนิต ศิริเลขอนันต์ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๕๖ นายนิธิดล อารยะสกุลวงศ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๕๗ นางสาวปวีณนุช กาญจนการุณ กลุ่มงานจักษุวิทยา 

๑๕๘ นางสาวเพชรลดา อึ้งอร่าม กลุ่มงานจักษุวิทยา 

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 
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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  

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 
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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  

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  
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๓๑๖ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด/ภาควิชา 

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  

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  
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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  

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 
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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  

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  
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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  

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  
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๓๒๐ 
 

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  

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  
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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  

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 - นรเีวชวิทยา  
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๓๒๒ 
 

๓๘๗ นางสาวพัทธวรรณ์ นาคาภรณ์ธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๘ นางสาวราตรี วรุณปิติกุล ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๘๙ นางสาววีรพร โรจน์ลัคนาวงศ ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๐ นางสาวสิรยา กิติโยดม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  

๓๙๑ นางสาวอมรรัตน์ ปาริจฉัตต ์ 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  

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  
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๓๒๓ 
 

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  

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  



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓๒๔ 
 

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 นายณัฐวรรธน ์นัดพบสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๖๘ นายถิรชาติ เสวตานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

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  



 
 

ระดับปริญญา   ตร ี   ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓๒๕ 
 

๔๗๗ นายพินิจ อนันตะเศรษฐกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๗๘ นายพินิศจัย คงแป้น ภาควิชาอายุรศาสตร์  
๔๗๙ นายฤทธิ์ทา เหลืองจารุ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๐ นายวทัญญู พาราพิบูลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  

๔๘๑ นายวีรพันธ์ วิวัฒน์วรพันธ ์ 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  
 

 

 

 



 
 

ระดับปริญญา   ตรี    ป.บัณฑิต   โท  ป.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                      คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๓๒๖ 

 

 

 

 

  

 

 
ภาคผนวก ๗ 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 

ของมหาวิทยาลัย และประกาศ/ขอบังคับเก่ียวกับการศึกษาของสวนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 
 
 
 

 

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   
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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.บัณฑิตช้ันสงู   เอก                      คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๓๒๗ 

 

 

 

 

  

 

 
 

ภาคผนวก ๘ 

 

คําสั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ 

หรือผูรับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของสวนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มุ่งเรยีนรู ้คู่คุณธรรม นาํสู่คุณภาพ 

 

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� 
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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   
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 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.บัณฑิตชั้นสงู   เอก                      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มคอ.๒   หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓๒๘ 
 

 

 

 

 

  

 

 
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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