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ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ก 

สารบัญ 
 

สารบัญ หน้า 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ช่ือหลักสูตร ๑ 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) ๑ 
๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑ 
๕. รูปแบบของหลักสูตร ๑ 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร ๒ 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ๒ 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ๒ 
๙. ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒ 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ๓ 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ๓ 
๑๒. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาต่อการพัฒนา ๔  

หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน ๕ 

 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๖ 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๖ 

 

หมวดที่ ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา ๙ 
๒. การด าเนินการหลักสูตร ๙ 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ๑๐ 

๓.๑ หลักสูตร ๑๔  
๓.๒ ช่ือสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ๓๓  

     ๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม                ๓๓
       
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ข  

หมวดที่ ๔   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ๓๗ 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ๓๙  

๒.๑ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ในภาพรวม  ๓๙ 
๒.๒ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน  ๓๙ 
ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๑ :  คุณธรรม จริยธรรม ๔๐ 
ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๒ :  ความรู ้ ๔๑ 
ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๓ :  ทักษะทางปัญญา ๔๒ 
ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๔ :  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๔๒ 
ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๕ :  ทักษะการวิเคราะหแ์ละการสื่อสาร ๔๓  
ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๖ :  ทักษะพิสัย ๔๔ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(curriculum mapping)  ๔๕ 

 

หมวดที่ ๕   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ๔๕ 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ๔๕ 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ๔๕ 

 

หมวดที่ ๖   การพัฒนาคณาจารย์ 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่๔๖ 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารยแ์ละบุคลากร ๔๖ 

 

หมวดที่ ๗   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๑. การบริหารหลักสูตร ๔๗ 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ๔๗ 
๓. การบริหารคณาจารย ์๔๘ 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ๔๘ 
๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ๔๙ 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ๔๙ 
๗ ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key performance indicators) ๔๙ 

 

หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ๕๓ 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ๕๓  
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร ๕๓  
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ๕๓ 

 
  
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ๑ รายละเอียดในการเสนอปรับปรุงหลักสูตร 
 (ก) รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ๕๔ 
 (ข) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  ๘๕ 
         กับฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 หน้า ค 

ภาคผนวก ๒ ค าอธิบายรายวิชา  
(ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๙๕  
(ข) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๒  
(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๒๕ 

 

ภาคผนวก ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(curriculum mapping) ๑๒๗ 

 

ภาคผนวก ๔ ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑๓๖ 
 

ภาคผนวก ๕ รายชื่ออาจารย์ 
(ก) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑๔๒ 
(ข) อาจารย์ประจ า ๑๔๓ 

 

ภาคผนวก ๖ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี ๑๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  
(ข) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับ ๑๗๔ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ค)    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี
        พ.ศ. ๒๕๕๖                                ๑๗๔ 
(ง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๗๘ 
(จ) บันทึกข้อความ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย ๑๘๔  
 และการลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ   
(ฉ) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การสอบเพื่อปริญญา ๑๙๐ 
 แพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 



รายละเอียดของหลักสูตร  
 

หลักสูตร   แพทยศาสตรบัณฑิต 
สาขา/สาขาวิชา  แพทยศาสตร ์
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. ชื่อหลักสูตรและรหัส 

ภาษาไทย  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ  Doctor of Medicine Program 

 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. 
ภาษาอังกฤษ Doctor of Medicine M.D. 

 
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

ไม่มี 
 
๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๔๘ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยสัญชาติไทย 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงโดยการจัดการ

เรียนการสอนในช้ันปี ๑ เรียนร่วมกันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี ๒ - ๓ เรียนร่วมกับคณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล ส่วนช้ันปี ๔ -  ๖ จัดการเรียนการสอนช้ันคลินิกที่โรงพยาบาลราชบุรี 

๕.๕ การใหป้ริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรนี้ 

เริ่มใช้กับนักศึกษาแพทย ์รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรับรองในการประชุมครั้งท่ี ... /๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ............................................. 
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมครัง้ที่ ... /๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี .......................... 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ... /๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ….............................. 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๒ | ๑๙๐  

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๖ ปี ) 
 

 
 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
๘.๑ ปีแรก ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข 
๘.๒ ปีท่ี ๒ – ๓ ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนของหน่วยราชการต่างๆ ( กระทรวงสาธารณสุข ) 
๘.๓ หลังจากนั้นสามารถปฏิบัติงานเป็นแพทย์ และสามารถศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง อาจารย์แพทย์  
แพทย์นักวิจัย หรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ 
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปีที่ส าเร็จการศึกษา สังกัด 

๑ ๓ ๑๐๑๘ ๐๑๒๙X XX X  
แพทย์หญิงภัสรา  มะลิทอง 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๔ 

กลุ่มงาน 
กุมารเวชศาสตร ์

๒ ๓ ๑๐๒๐ ๐๐๗๙X XX X 
นายแพทย์สมบตัิ หัชลีฬหา 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๓๕ 

กลุ่มงาน 
กุมารเวชศาสตร ์

๓ ๓ ๑๐๐๖ ๐๒๕๗X XX X 
นายแพทย์นพวัชร์  สมานคติวัฒน์ 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัมหิดล : ๒๕๓๖ 

กลุ่มงาน 
ศัลยศาสตร ์

๔ ๓ ๗๑๐๑ ๐๐๐๓X XX X 
แพทย์หญิงสายพณิ  ศิลางาม 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๓๖ 

กลุ่มงาน 
สูติศาสตร์และนรี

เวชวิทยา 
๕ ๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๗X XX X 

นายแพทย์กฤษดา  รอดประเสริฐ 
- พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร:์ ๒๕๔๒ 

กลุ่มงาน 
อายุรศาสตร ์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

๑๐.๑ วิทยาเขตศาลายา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐.๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐.๓ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี  
๑๐.๔ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
๑๑.๑.๑ ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการเจริญเติบโต ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการก าลังคนใน

การพัฒนาประเทศ  ท าใหวิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันใหมีการแขงขันสูง ซึ่งสงผล กระทบตอโครงสรางครอบครัว  
โดยเฉพาะในชุมชนที่มีปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล  ตลอดจนปญหาต่างๆ ไดแกการใชยาเสพติด ไม่มีการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษาที่ถูกต้อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภไมพึงปรารถนา  ท าให้เกิดเป็นปญหาสังคมมากมาย     
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตองน าปญหาสุขภาพของประชาชนมาพิจารณาอยางรอบดาน และใหความส าคัญที่
สุขภาวะของประชาชนดวย   โดยเฉพาะบริบทของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  จึงต้องเน้นในเรื่องปัญหาที่เกิดใน
ชุมชน 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑๑.๑.๒ การที่ประเทศไทยจะเป็นสว่นหนึ่งของประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็น medical hub ของภูมิภาคนี้ และแพทย์ไทยจะ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยอาจต้องแข่งขันกับแพทย์จากประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่จะหลั่งไหลเข้ามาท างานในประเทศ
ไทย ขณะเดียวกันแพทย์ไทยจ านวนหนึ่งอาจไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมยังประเทศอื่นในภูมิภาคที่ให้อัตราค่าตอบแทนสูง
กว่า  ท าให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นเรื่องของภาษาสากลมากข้ึน 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๑๑.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ของโลก ผลกระทบที่ตามมาจากการเป็นสังคม

ผู้สูงอายุคือปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชากรเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุ 
กลายเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (non-communicable diseases) อาทิ โรคแรงดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆ และโรคมะเร็ง การดูแลสุขภาพและการปูองกันโรคจึงมีความส าคัญมากกว่าจะรอ
ให้ปุวยเสียก่อน  ในหลักสูตรจึงมีเรื่องของการดูแลสุขภาพ  ปูองกันการเจ็บปุวย 

 
๑๑.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง 

โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร  
๑๑.๒.๓ ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศและระดับสติปัญญาของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก

และเยาวชน อาทิ การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การขาดการออกก าลังกาย รวมทั้งการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
การพนัน การติดเกม และการใช้สารเสพติด ฯลฯ  

๑๑.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมและบริโภค
นิยมสูงขึ้นอย่างมาก สังคมให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง คนไทยมุ่งหารายได้เพื่อสนองความ
ต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ขาดความสามัคคี 
ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

๑๑.๒.๕ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษามี
ความสามารถสูงในการใช้เทคโนโลยี ชอบการค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย internet ถนัดในการบริหารจัดการ
ข้อมูลจ านวนมาก ชอบการเรียนในลักษณะ active learning การเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง การลองปฏิบัติ การ
ท างานเป็นทีม การเรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน (project-based learning) การเรียนรู้ผ่านสื่อที่เคลื่อนไหว จับต้องได้ 
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

๑๑.๒.๖ ข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๒ แนะน าให้
สถาบันผลิตแพทย์ด าเนินการปรับปรุงวัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อให้ได้แพทย์ซึ่งสามารถให้การบริบาล
สุขภาพท่ีมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

 
๑๒. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร  
เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เนื้อหาของหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเน้นหลักการของ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะประเด็นการใช้ยาและเทคโนโลยีที่
สมเหตุสมผลในรายวิชาคลินิกต่างๆ การเรียนในหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มย่อยเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
มีน้ าใจช่วยเหลือกัน เพื่อให้ได้บัณฑิตแพทย์และพลเมืองที่มีคุณภาพ เนื้อหาของหลักสูตรนี้เน้นการ“สร้างน าซ่อม” 
สุขภาพ โดยเพิ่มรายวิชาเวชศาสตร์ปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ (Preventive Medicine and Health Promotion) 
ในช้ันปี ๓ รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ในช้ันปี ๔และปี๖ รวมทั้งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้
พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศ โดยให้นักศึกษาทุกคนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๓ 
(English Level 3) และภาษาอังกฤษระดับ ๔ (English Level 4) ในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ของช้ันปี ๑ ตามล าดับ 
เพื่อใหน้ักศึกษาทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดใีนมาตรฐานระดับสูงสุดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เนื้อหาของ
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเน้นหลักการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และเน้นการ



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ในรายวิชาชีวิตมนุษย์ (The Human Life) รายวิชา
อายุรศาสตร์ (Medicine) รายวิชาเวชศาสตร์ปูองกันและสังคม-เวชศาสตร์ครอบครัว (Preventive and Social 
Medicine-Family Medicine) และรายวิชาจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)  

เพือ่ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรื่อง “การบริบาลสุขภาพที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง” และ “การแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” การปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตครั้งนี้จึงยังคงรายวิชาการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (Humanistic 
Medicine) ไว้ และได้เพิ่มรายวิชาที่ไม่เคยมีในหลักสูตรเดิม คือ รายวิชาเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย (Medical Ethics 
and Laws) ด้วย 

เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตอบสนองต่อลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากอดีต หลักสูตร
ฉบับใหม่นี้จะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่เรียกว่า outcome-based curriculum โดย
คณะฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตแพทย์ที่จบใหม่ นักศึกษาแพทย์ปัจจุบัน 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมกันก าหนดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์  

 
 
เนื่องจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้ท าการเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์ของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในช้ันปี๑-๓ หลักสูตร ดังนั้นจึงมีการการปรับปรุง หลักสูตรฉบับพ.ศ. ๒๕๕๗ มีเนื้อหาและ
ก าหนดรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ของช้ันปีท่ี๑-๓ ในระดับปรีคลินิกเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเนื้อหาและการจัดการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง เพิ่มรายวิชาการศึกษาวิชาแพทย์ (Medical Education) และรายวิชาวิชาชีพแพทย์ (Medical 
Profession) ในช้ันปีที่ ๑ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความส าคัญของการเรียนแพทย์และเพื่อเป็นการเช่ือมโยงเนื้อหาตั้งแต่
ระดับช้ันเตรียมแพทย์ เพิ่มรายวิชาอาการวิทยา (Symptomatology) ในช้ันปีที่ ๓ เพื่อเน้นให้มี early clinical 
exposure ในหลักสูตร และเพิ่มหน่วยกิตรวมของรายวิชาเลือกเสรีเป็น ๑๑ หน่วยกิต (จากเดิม ๖ หน่วยกิต)  
 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ตามเกณฑ์

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา มีทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อรับใช้สังคมไทย และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับสากล โดยเน้นให้บัณฑิตมีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ มีความรู้ในการสร้างเสริมสขุภาพ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข และที่ส าคัญ บัณฑิตแพทย์จะยึดถือปฏิบัติตน
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และเป็นไปตามค าสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์
ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง” และ "True success is not in the learning, but in its 
application to the benefit of mankind" ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศ
ทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
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๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑๓.๑ นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ช้ันปีที่ ๑ ได้รับการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย

คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และกองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
๑๓.๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้จัดการศึกษาให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒-๓ ของศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี  
 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี ได้รับความร่วมมือจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทที่ได้ปรับปรุงเมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
พ.ศ.๒๕๕๔  โดยสามารถให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิภายในชุมชนชนบท และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด
ทั้งด้านความรู้ การปฏิบัติและคุณธรรม จริยธรรม  

 
ความส าคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีเปูาหมายเพื่อผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติอันดี
งามให้ออกไปรับใช้สังคม  โดยเฉพาะการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ซึ่งการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการท างานในชุมชนอย่าง
มีความสุขเป็นหัวใจหลักของหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และเจตคติ  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Professional habits, attitudes, moral and  ethics) 
(๒)  มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ (Communication and interpersonal skills)  
(๓)  มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ (Scientific knowledge of medicine)  
(๔)  มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน    การตรวจวินิจฉัย 

และให้การดูแลรักษาผู้ปุวย ตามลักษณะการบริบาลผู้ปุวยท่ีเหมาะสม (Patient care)  
(๕)  มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ ของบุคคล ชุมชน และประชาชน (Health 

promotion and health care system: individual, community and population health) 
(๖)  มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuous professional development) 

เพื่อธ ารงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปุวย สังคม และการเปลี่ยนแปลง  

(๗)  มีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (Life and social skills)  
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
ตารางที่ ๑ แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ล าดับ แผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
๑ แผนพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนการสอน
ให้เป็นแบบ
มาตรฐานสากล  

๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขา
แพทยศาสตร ์ 
๑.๒ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ ์
EdPEx  
๑.๓ การพัฒนางานวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึกษา  
๑.๔ การปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตแบบ 
outcome - based ตาม 

๑.๑ หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร ์ 
๑.๒ คะแนนผลการประเมิน-ตรวจ
เยี่ยม  
๑.๓ จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการ
เผยแพร ่ 
๑.๔ พัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตร
บัณฑิตใหเ้ป็นแบบ outcome-based 
ตามมาตรฐานสากล  
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ล าดับ แผนพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานสากล  

๒ การพัฒนาการจดั
การศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติทางคลินิกในช้ันปี 
๔-๖   
 

ปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันป ี
๔-๖  ในเรื่องความรู้ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
(introduction to clinical 
medicine) 
 
 
 

- อัตราความพึงพอใจต่อโครงการฯ           
 
 

๓ พัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิ
สุขภาพผู้ปุวยกลุ่มเสีย่ง 
ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ัน
คลินิค 
สง่เสริมให้มีการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

หลักสตูรวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
จัดให้มีการบันทึก portfolio ใน
หัตถการที่ต้องและควรท าได้ใน
ข้อก าหนดของแพทยสภา 

-ระดับความพึงพอใจต่อหลักสตูรนี้
(หลักสูตรวิชาเวชศาสตร์ครอบครวั) 
- อัตราส่วนของหัตถการที่นักศึกษาท า
ได้ต่อหตัถการทั้งหมดที่ก าหนดโดย
แพทยสภา 

 

หมายเหตุ: *21st century skills หรือทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วยทักษะดังนี ้
1. Learning and Innovation skills 

• Creativity and innovation 
• Critical thinking and problem solving 
• Communication and Collaboration 

2.  Information, media and technology skills  
3. Life and career skills 

• Flexibility and adaptability 
• Initiative and self-direction 
• Social and cross-cultural skills 
• Productivity and accountability 
• Leadership and responsibility 
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี โดย ๑ ปีการศึกษา มี ๒ ภาคการศึกษา
ปกติและภาคฤดูร้อน โดยมีหลักในการคิด หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวคือ 

๑.๑ ภาคทฤษฎี การบรรยาย การอภิปราย หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

๑.๒ ภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๒-๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
ปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐-๔๕ ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 

๑.๓ การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๓-๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕-๙๐ ช่ัวโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา หรือ ๑ สัปดาห์เป็นปริมาณการศึกษา ๑ 
หน่วยกิต  

๑.๔ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในช้ันปีท่ี ๔-๖ (รายวิชาทางคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศึกษาและการ
ฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้หมุนเวียนข้ึนศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และก าหนดให้การศึกษา ๑ สัปดาห์ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต  

๑.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔ ได้ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดหน่วยกิต         
ของรายวิชาตามความเหมาะสม 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ในวันเวลาราชการ ส าหรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิกอาจมีการเรียนในช่วงนอกเวลาร่วมด้วย  
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบ
คัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษท่ีคณะฯ ด าเนินการสอบคัดเลือกเอง และ/หรือระเบียบของ
โครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
๒.๓.๑ การปรับจากวิธีการเรยีนในระดับมัธยมศึกษาเป็นวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
๒.๓.๒ การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู ่นักศึกษาต้องเข้าอยู่หอพักร่วมกับเพื่อนๆ  
๒.๓.๓ ต้องการทุนสนับสนุนทางการศึกษา  
๒.๓.๔ พื้นฐานความรู้ สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐานะของนักศึกษาในโครงการต่างๆ มีความ

หลากหลายที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 
 
๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศกึษาในข้อ ๒.๓  

๒.๔.๑ จัดการปฐมนิเทศแนะแนวด้านเทคนิคการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั้งแนะน าการวางเปูาหมายชีวิตแก่นักศึกษาใหม่  

๒.๔.๒ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อช่วยท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน 
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๒.๔.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา  ได้แก่ 
การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี ๑ และผู้ปกครอง งานสัมพันธ์ฉันศิษย-์ครู ระบบพ่ีนอ้งสายรหัส  

๒.๔.๔ การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริม
ถ้าจ าเป็น  

๒.๔.๕ มีระบบในการเฝูาระวัง ดูแล และติดตามประเมินผลนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนและ
พฤติกรรม มีฐานข้อมูลที่มีระดับช้ันความลับ และมีการส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการ
เรียนและอื่นๆ  

๒.๔.๖ มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญทางเศรษฐานะ 
๒.๔.๗ มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 
 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปี 
 ตารางท่ี ๒ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ชั้นปีที่ ๑ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 
ชั้นปีที่ ๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 
ชั้นปีที่ ๓ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 
ชั้นปีที ่๔ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 
ชั้นปีที ่๕ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 
ชั้นปีที ่๖ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 

รวมจ านวน ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๙๒ ๑๙๒ 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ ๑๖ ๑๕ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๓๒ 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 
ตารางที่ ๓ ต้นทุนต่อคนต่อปี  เฉลี่ย  ๓๐๐,๐๐๐  บาท/คน/ป ี

ชั้นป ี งบประมาณปี57 งบประมาณปี58 งบประมาณปี59 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานที่
ปฎิบัติงาน 

 
๘,๔๐๐,๐๐๐ 10,080,000 10,080,000 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการ
สอน  

9,600,000 10,200,000 10,200,000 

ค่าพัฒนาอาจารย ์ 2,400,000 2,880,000 2,880,000 
ค่าบริหารจัดการและ
โครงการ อื่นๆ 3,600,000 5,640,000 5,640,000 

รวม (บาท) 24,000,000 28,800,000 28,800,000 
หมายเหตุ: รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการผลิตแพทย์ผ่านส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
โดยแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลา ๓ ปี 
 

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา 
๒.๗.๑ จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 
๒.๗.๒ ฝึกปฏิบัติทางคลินิกทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๔๘ หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   

๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยที่ก าหนด ๑๖ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๗ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด ๑๔ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

  (ส่วนท่ีจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป) 
๘ หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๒๐๖ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๓ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาบังคับ ๑๙๓ หน่วยกิต 

๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๒ หน่วยกิต 
 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

การเรียงรายวิชาจะเรียงล าดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ 
ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เช่น  
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๓ (๒–๒–๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอน ภาคทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/
สัปดาห์ และภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/ สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 
ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 

รหัสรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ดังนี ้

ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้ 
• ตัวอักษร  ๒  ตัวแรก เป็นอักษรย่อช่ือคณะ/ สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

มม และ MU  หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) 
วท และ SC  หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) 
ศร และ SI  หมายถึง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital) 
ศศ และ LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) 
สม และ SH  หมายถึง คณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ (Faculty of Social 

Sciences and Humanities) 
รบ และ RB หมายถึง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
 ( Ratchaburi Hospital Medical Education Center ) 

• ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อช่ือรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหน่ึง ดังต่อไปนี ้

◊ ใช้อักษร ๒ ตัวแรกของช่ือรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
◊ ใช้อักษร ๒ ตัว ตามเสียงท่ีเน้นของช่ือรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
◊ ใช้อักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของช่ือรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 

 
รหัสย่อภาษาไทยและรหัสย่อภาษาอังกฤษ 
ตารางที ่๔ รหัสย่อของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
ศท GE ศึกษาทั่วไป/ General Education 
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ตารางที ่๕ รหัสย่อของคณะวิทยาศาสตร์ 
อักษรย่อ                ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ 

ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
คณ MA คณิตศาสตร ์– Mathematics 
คม CH เคม ี– Chemistry 
ชว BI ชีววิทยา – Biology 
ฟส PY ฟิสิกส ์– Physics 

 
ตารางที ่๖ รหัสย่อของคณะศิลปศาสตร์ 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
ภอ EN ภาษาอังกฤษ – English 
ภท TH ภาษาไทย – Thai 

 
ตารางที ่๗ รหัสย่อของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
มน HU มนุษยศาสตร ์– Humanities 
สค SS สังคมศาสตร์ – Social Sciences 

 
ตารางที่ ๘ รหัสย่อของภาควิชาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
กม PD กุมารเวชศาสตร์ – Pediatrics 
กว AN กายวิภาคศาสตร์ – Anatomy 
จช MI จุลชีววิทยา – Microbiology 
จว PC จิตเวชศาสตร์ – Psychiatry 
จษ OP จักษุวิทยา – Ophthalmology 
ชค BC ชีวเคมี – Biochemistry 
ตจ DE ตจวิทยา – Dermatology 
ทศ ET เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร–์ Medical Education Technology 
ธล TM เวชศาสตร์การธนาคารเลือด – Transfusion Medicine 
นต FO นิติเวชศาสตร์ – Forensic Medicine 
ปร PR ปรสิตวิทยา – Parasitology 
พค CP พยาธิวิทยาคลินิก – Clinical Pathology 
พท TT การแพทย์แผนไทยประยุกต์ – Applied Thai Traditional Medicine  
พย PA พยาธิวิทยา – Pathology 
ภส PM เภสัชวิทยา – Pharmacology 
รส RD รังสีวิทยา – Radiology 
วจ RE สถานส่งเสริมการวิจัย – Office of Research and Development 
วช FM เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน – Family & Community Medicine 
วญ AS วิสัญญีวิทยา – Anesthesiology 
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อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ 
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ 
วฟ RM เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู– Rehabilitation Medicine 
วภ IM วิทยาภูมิคุ้มกัน – Immunology 
ศศ SU ศัลยศาสตร ์– Surgery  
สต OG สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – Obstetrics and Gynecology 
สน OT โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา – Otorhinolaryngology  
สร PS สรีรวิทยา – Physiology 
สว ID สหวิทยาการ – Interdisciplinary 
อฉ EM เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  Emergency Medicine 
อธ OR ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด – Orthopedic Surgery 
อย MD อายุรศาสตร์ – Medicine 
รายวิชาที่เป็นการสอนร่วมระหว่างภาควิชา หรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใดโดยตรง  

รหัสย่อ ภาษาไทยใช้ สว (สหวิทยาการ) และรหัสย่อภาษาอังกฤษใช้ ID (Interdisciplinary course) 
 

ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใช้ความหมายตามที่ก าหนดโดย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ความหมายตามที่ก าหนดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาใช้ความหมายตามที่ก าหนดโดยคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนั้นมี
ความหมายดังนี ้

• เลขตัวหน้า (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีท่ีก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้นๆ 
• เลขตัวกลางและเลขตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชาที่ภาควิชาหนึ่งหรือ

โครงการหนึ่งรับผิดชอบ 
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๓.๑.๔ รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต 
 

        กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส่วนทีม่หาวิทยาลัยก าหนด)                                   ๗ หน่วยกิต  
               จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒–๓) 

MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3) 
     

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒–๒–๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) 
     

มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒–๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 

 
กลุ่มวชิาภาษา (ส่วนทีม่หาวิทยาลัยก าหนด)  ๙ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๒–๒–๕) 
LATH 100 Arts of Using Thai  Language for Communication 3 (2-2-5) 
     

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒–๒–๕)  
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5) 
     

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒–๒–๕)  
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5) 

 

 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (กลุ่มวิชาท่ีหลกัสูตรก าหนด) ๘ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔) 
SCMA 181 Statistics for Medical Science 2 (2-0-4) 
     

วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป  ๓ (๓–๐–๖)$๑ 
SCCH 111 General Chemistry 3 (3-0-6) 
     

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓–๐–๖)$๑ 
SCCH 122 Organic Chemistry  3 (3-0-6) 
     

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระส าคัญ ๒ (๒–๐–๔) 
SCBI 113 Essential Biology 2 (2-0-4) 
     

วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔) 
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4) 

 

หมายเหตุ  $๑ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๒ หน่วยกิต   
ดังน้ัน จึงโอนไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ๒ วิชา จ านวน ๔ หน่วยกิต 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (กลุ่มวิชาที่หลกัสูตรก าหนด) ๖ หน่วยกิต 

           จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย ๒ (๒–๐–๔) 
SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society 2 (2-0-4) 
     

สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒–๐–๔) 
SHSS 107 Society and Health 2 (2-0-4) 
     

ศรสว ๒๓๐ ทักษะชีวิตและสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 230 Life and  Social Skills 2 (1-2-3) 
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$ 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ๒๐๖ หน่วยกิต 
 

 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๓ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  ๓ (๓–๐–๖) 
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6) 
     

วทคม  ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐–๓–๑) 
SCCH 119 Chemistry Laboratory  1 (0-3-1) 
     

วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐–๓–๑) 
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) 
     

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐–๓–๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1) 
     

วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓–๐–๖) 
SCPY 154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6) 
หมายเหตุ รับโอนจากรายวิชา วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป  จ านวน ๒ หน่วยกิต และวิชา วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ จ านวน ๒ หน่วย
กิต  รวมเป็น ๔ หน่วยกิต  จากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
กลุ่มวชิาบังคับ  ๑๙๓ หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๑๑๑ การศึกษาวิชาแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 111 Medical Education 1 (1-0-2) 
     

ศรสว ๑๑๒ วิชาชีพแพทย์  ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 112 Medical Profession 1 (1-0-2) 
     

ศรสว ๒๑๒ รากฐานของร่างกายมนุษย์: จากโมเลกุลสู่ร่างกาย ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                    
SIID 212 Foundation of the Human Body: From Molecules  to Body 3 (2-2-5) 
     

ศรสว ๒๑๓ รากฐานของร่างกายมนุษย์: การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  213 Foundation of the Human Body: Neural and Hormonal 

Regulation 
2 (1-2-3) 

     

ศรสว ๒๑๔ รากฐานของร่างกายมนุษย์: พลังงานและเมแทบอลิซึม ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  214 Foundation of the Human Body: Energy and Metabolism 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๒๑๕ ชีวิตมนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 215 The Human Life 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือ และกระดูก ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  216 Integumentary and Musculoskeletal System I 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๒๑๗ ระบบไหลเวียน ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  217 Circulatory System I 2 (1-2-3) 
ศรสว ๒๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑ ๑ (๐-๒-๑) 
SIID  218 Blood and Lymphoid System I 1 (0-2-1)  
     

ศรสว ๒๑๙ ระบบหายใจ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  219 Respiratory System I 2 (1-2-3) 
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ศรสว ๒๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  220 Gastrointestinal and Hepatobiliary System I 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๒๒๒ ระบบปัสสาวะ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  222 Urinary System I 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๒๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  223 Reproductive System I 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๒๒๔ ระบบประสาท ๑ ๔ (๒-๔-๖) 
SIID  224 Nervous System I 4 (2-4-6) 
     

ศรสว ๒๒๕ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๑ (๐-๒-๑) 
SIID  225 Applied Preclinical Knowledge 1 (0-2-1) 
     

ศรสว ๒๒๖ การแพทย์ท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIID  226 Humanistic Medicine 1 (0-2-1) 
     

ศรสว ๒๒๗ วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๑ (๑-๐-๒)  
SIID  227 Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice 1 (1-0-2)  
     

ศรสว ๒๒๘ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
SIID 228 Gross Anatomy Laboratory I 3 (0-6-3)  
     

ศรสว ๒๒๙ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
SIID  229 Gross Anatomy Laboratory II 2 (0-4-2)  
     

ศรสว ๓๑๒ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๓ (๒-๒-๕) 
SIID 312 Immune Responses and Inflammation 3 (2-2-5) 
     

ศรสว ๓๑๓ หลักพันธุศาสตร์และเน้ืองอก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID  313 Principles of Genetics and Neoplasia 1 (1-0-2) 
     

ศรสว ๓๑๔ หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ๔ (๒-๔-๖) 
SIID  314 Principles of Microbiology and Parasitology 4 (2-4-6) 
     

ศรสว ๓๑๕ หลักการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  315 Principles of Therapeutic Medicine 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและกระดูก ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  316 Integumentary and Musculoskeletal System II 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๑๗ ระบบไหลเวียน ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  317 Circulatory System II 2 (1-2-3) 
ศรสว ๓๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
SIID  318 Blood and Lymphoid System II 3 (2-2-5)  
     

ศรสว ๓๑๙ ระบบหายใจ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  319 Respiratory System II 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  320 Gastrointestinal and Hepatobiliary System II 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๒๒ ระบบปัสสาวะ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  322 Urinary System II 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  323 Reproductive System II 2 (1-2-3) 
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ศรสว ๓๒๔ ระบบประสาท ๒ ๓ (๑-๔-๔) 
SIID  324 Nervous System  II 3 (1-4-4) 
     

ศรสว ๓๒๕ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  325 Endocrine and Nutritional Disorders 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๒๖ อาการวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  326 Symptomatology 2 (1-2-3) 
     

ศรสว ๓๒๗ เวชศาสตร์ปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓)  
SIID  327 Preventive Medicine and Health Promotion 2 (1-2-3)  
     

ศรสว ๓๒๘ เวชศาสตร์อิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) 
SIID  328 Evidence-based Medicine 1 (1-0-2)  
     

ศรสว ๓๒๙ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย ๑ (๑-๐-๒) 
SIID  329 Medical Ethics and Laws 1 (1-0-2) 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 412 Basic Clinical Skills 2  (1-2-3) 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 413 Clinical Problem Solving 2  (1-2-3) 
รบกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร์ ๖  (๓-๙-๙) 
RBPD 401 Pediatrics  6 (3-9-9) 
     

รบกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร์ ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBPD 501 Pediatrics 6 (6-12-8) 
     

รบกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๖ (๐-๑๘-๖) 
RBPD 603 Pediatrics 6 (0-18-6) 
     

รบจว ๕๐๒ จิตเวชศาสตร์ ๓ (๑-๖-๔) 
RBPC 502 Psychiatry 3 (1-6-4) 
     

รบจว ๖๐๑ จิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒) 
RBPC 601 Psychiatry 2 (0-6-2) 
     

รบจษ ๕๐๑ จักษุวิทยา ๓ (๑-๖-๔) 
RBOP 501 Ophthamology 3 (1-6-4) 
รบนต ๕๑๒ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๓-๓) 
RBFO 512 Forensic Medicine 2 (1-3-3) 
     

รบรส ๔๐๑ รังสีวิทยา ๓ (๑–๖-๔) 
RBRD 401 Radiology 3 (1–6-4)  
     

รบวช ๔๐๑ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๖ (๓-๙-๙) 
RBFM 401 Family & Community Medicine 6 (3-9-9) 
     

รบวช ๖๐๒ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๖ (๑-๑๕-๗) 
RBFM 602 Family & Community Medicine 6 (1-15-7) 
     

รบวญ ๕๐๑ วิสัญญีวิทยา ๓ (๑-๖-๔) 
RBAS 501 Anesthesiology 3 (1-6-4) 
     

รบวฟ ๕๐๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ (๑-๓-๓) 
RBRM 501 Rehabilitation Medicine 2 (1-3-3) 
     

รบศศ ๔๐๑ ศัลยศาสตร์ ๖ (๓-๙-๙) 
RBSU 401 Surgery 6 (3-9-9) 
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รบศศ ๕๐๑ ศัลยศาสตร์ ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBSU 501 Surgery 6 (2-12-8) 
     

รบศศ ๖๐๑ ศัลยศาสตร์ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RBSU 601 Surgery 4 (0-12-4) 
     

รบศศ ๖๐๒ ศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒) 
RBSU 602 Surgery 2 (0-6-2) 
     

รบสน ๕๐๑ โสต ศอ นาสิก วิทยา : ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ๓ (๑-๖-๔) 
RBOT 501 Principles & Clerkship in Otorhinolaryngology 3 (1-6-4) 
     

รบสต ๔๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBOG 401 Obstetrics & Gynecology 6 (2-12-8) 
     

รบสต ๕๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBOG 501 Obstetrics & Gynecology 6 (2-12-8) 
     

รบสต ๖๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๖ (๐-๑๘-๖) 
RBOG 601 Obstetrics & Gynecology 6 (0-18-6) 
     

รบสว ๖๐๑ ความรู้เบื้องต้นส าหรับเวชปฏิบัติ ๒ (๑-๓-๓) 
RBID 601 Introduction to Medical Practice 2 (1-3-3) 
     

รบอฉ ๖๐๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ๓ (๑-๖-๔) 
RBEM 603 Emergency Medical & traumatology 3 (1-6-4) 
     

รบอธ ๕๐๑ ออร์โธปิดิคส์ ๔ (๒-๖-๖) 
RBOR 501 Orthopedic 4 (2-6-6) 
     

รบอธ ๖๐๑ ออร์โธปิดิคส์ ๓ (๐-๙-๓) 
RBOR 601 Orthopedic 3 (0-9-3) 
     

รบอย ๔๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBMD 401 Medicine 6 (2-12-8) 
     

รบอย ๕๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBMD 501 Medicine 6 (2-12-8) 
     

รบอย ๖๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๐-๑๘-๖) 
RBMD 601 Medicine 6 (0-18-6) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                    ๑๒  หน่วยกิต 
 
ชั้นปีท่ี ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                                 ๒  

 Electives                                                               2  
 
ชั้นปีท่ี ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๒  

 Electives                                                               2  
 
ชั้นปีท่ี ๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๒  

 Electives                                                               2  
 
ชั้นปีท่ี ๔ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๒  

  Electives                                                               2  
รบตจ ๔๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐-๖-๓) 
RBDE 411 Clinical Experiences in Dermatology 2 (0-6-3) 
รบอฉ ๔๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ (๐-๖-๓) 
RBEM 411 Clinical Experiences in traumatology 2 (0-6-3) 
รบศศ ๔๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๖-๓) 
SISU 411 Clinical Experiences in Surgery 2 (0-6-3) 
รบอย ๔๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ๒ (๐-๖-๓) 
RBMD 411 Clinical Experiences in Medicine 2 (0-6-3) 
รบศศ ๔๑๒ ประสาทศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๖-๓) 
RBSU 
รบทศ 
RBME 
รบทศ 
RBME 
รบทศ 
RBME 
รบอธ 
RBOR 
รบกม 
RBPD 
รบวช 
RBFM 

412 
๔๑๑ 
411 
๔๑๒ 
412 
๔๑๔ 
414 
๔๑๑ 
411 
๔๑๑ 
411 
๔๑๔ 
414 

Understanding Neurosurgery 
คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะน า 
Introduction to Computer in Medicine 
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ 
Computer Applications in Medicine 
เวชนิทัศน์ 
Medical Illustration 
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
Clinical Experience in Orthopedic Surgery 
ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 
Clinical Experience in Pediatrtics 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของลุ่มแม่น้ าแม่กลองและลุ่มน้ าเพชรบุรี 
Historical Background of Mae Klong clans and Petchaburi clans 

2 
๒ 
2 
๒ 
2 
๒ 
2 
๒ 
2 
๒ 
2 
๒ 
2 

(0-6-3) 
(๐-๖-๓) 
(0-6-3) 
(๐-๖-๓)  
(0-6-3) 
(๐-๖-๓)  
(0-6-3) 
(๐-๖-๓)  
(0-6-3) 
(๐-๖-๓)  
(0-6-3) 
(๐-๖-๓) 
(0-6-3) 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๒๑ | ๑๙๐ 

รบสว 
RBID 
 

๔๑๒ 
412 

ประสบการณ์ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย 
Practice in Thai Musics 
 

๒ 
2 

(๐-๖-๓ ) 
(0-6-3) 
 

ชั้นปีท่ี ๖ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๔  

 Electives                                                               4  
รบกม ๖๑๑ ประสบการณ์คลินิกการบริบาลทารกแรกเกิด   ๒ (๐-๖-๒ ) 

RBPD  611 Clinical Experiences in Neonatal Care for  General Practitioner    2 (0-6-2) 

รบกม     ๖๑๒ ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในกุมารเวชศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒) 

RBPD   612 Clinical Experiences in Pediatric Critical Care               2 (0-6-2) 

รบกม ๖๑๓ ประสบการณ์คลินิกโรคระบบประสาท ทางกุมารเวชศาสตร์   ๒ (๐-๖-๒) 

RBPD   613 Clinical Experiences in Pediatric Neurology   2 (0-6-2) 

รบกม ๖๑๖ ประสบการณ์คลินิกโรคไต  ทางกุมารเวชศาสตร์         ๒ (๐-๖-๒) 

RBPD   616 Clinical Experiences in Pediatric Nephrology              2 (0-6-2) 

รบจษ ๖๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 

RBOP   611 Clinical Experiences in Ophthalmology 2 (0-6-2) 

รบตจ ๖๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ราชบุรี   ๒ (๐-๖-๒) 

RBDE   611 Clinical Experiences in Dermatology 2 (0-6-2) 

รบสป      ๖๐๑     เลือกเสริมประสบการณ์ทางคลินิก    ๑                                                  ๒  (๐-๖-๒) 

RBES      601       Clinical Experiental  learning  selective 1                                        2   (0-6-2) 
รบสป      ๖๐๒     เลือกเสริมประสบการณ์ทางคลินิก    ๒                                                  ๒  (๐-๖-๒) 
RBES       602      Clinical Experiental  learning  selective 2                                        2   (0-6-2) 

รบวญ ๖๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา     ๒ (๐-๖-๒) 

RBAS   611 Clinical  Experiences  in  Anesthesiology     2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง        ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 611 Clinical Experiences in Plastic Surgery 2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๒       ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ทางเดินปัสสาวะ ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 612 Clinical Experiences in Urology   2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๓ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 613 Clinical Experiences in Cardio-Thoracic Surgery 2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๔ ประสบการณ์คลินิกทางกุมารศัลยศาสตร์   ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 614 Clinical Experiences in Pediatric Surgery 2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๕ ประสบการณ์คลินิกทางประสาทศัลยศาสตร์     ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 615 Practical Neurosurgery   2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๖ ประสบการณ์คลินิกทางวิกฤตบริบาลในศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 616 Clinical Experiences in Critical Care of Surgery   2 (0-6-2) 

รบศศ ๖๑๗ ประสบการณ์คลินิกการส่องกล้องตรวจ ทางศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 617 Clinical experiences in Surgical Endoscopy 2 (0-6-2) 
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รบสต ๖๑๑ ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา       ๒ (๐-๖-๒) 

RBOG 611 Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology   2 (0-6-2) 

รบอฉ 
RBER 

๖๑๑ 
611 

ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
Clinical Experience in traumatology 

   ๒                                       
   2 

(๐-๖-๒)  
(0-6-2) 

รบอธ  ๖๑๑ ประสบการณ์หัตถการทางออร์โธปิดิคส์       ๒ (๐-๖-๒) 

RBOR   611 Orthopeadic Procedure       2 (0-6-2) 

รบอย ๖๑๑     ประสบการณ์คลินิกการบริบาลคนไข้นอกทางอายุรศาสตร์     ๒ (๐-๖-๒) 

RBMD  611 Clinical Experiences in Outpatient Care of Medicine   2 (0-6-2) 

รบอย ๖๑๔ ประสบการณ์คลินิกโรคระบบเลือด  ทางอายุรศาสตร์ ๒   (๐-๖-๒) 

RBMD  614 Clinical Experiences in Medical Hematology 2 (0-6-2) 

รบอย ๖๑๕ ประสบการณ์คลินิกโรคไตทางอายุรศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒)  

RBMD  615 Clinical Experiences in Medical  Nephrology 2 (0-6-2) 

รบอย ๖๑๖ ประสบการณ์คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดทางอายุรศาสตร์   ๒ (๐-๖-๒) 

RBMD  616 Clinical Experiences in Medical Cardiology 2 (0-6- 2) 

รบอย ๖๑๗ ประสบการณ์คลินิกโรคสมองและระบบประสาททางอายุรศาสตร์ ๒ (๐-๖-๒) 

RBMD  617 Clinical Experiences in Medical Neurology 2 (0-6- 2) 

รบอย  ๖๑๙ ประสบการณ์คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ  ทางอายุรศาสตร์      ๒ (๐-๖-๒) 

RBMD  619 Clinical Experiences in Medical Endocrinology   2 (0-6- 2) 

รบอย  ๖๒๒ ประสบการณ์คลินิกการบริบาลคนไข้โรค ทางอายุรศาสตร์  ๒ (๐-๖-๒) 

RBMD 622 Clinical Experiences in Inpatient Care of Medicine    2 (0-6- 2) 

ศรกม ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ ๒ (๐–๖–๓) 

SIPD 631  Clinical Experiences in Pediatrics 2 (0–6–3) 

ศรจว ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIPC 631  Clinical Experiences in Psychiatry 2 (0-2@–20) 

ศรจษ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIOP 631  Clinical Experiences in Ophthalmology 2 (0-2@–20) 

ศรตจ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIDE 631  Clinical Experiences in Dermatology 2 (0-2@–20) 

ศรรส ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIRD 631 Clinical Experiences in Nuclear Medicine 2 (0-2@–20) 

ศรรส ๖๓๒ ประสบการณ์คลินิกทางรังสีรักษา ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIRD 632 Clinical Experiences in Radiotherapy 2 (0-2@–20) 

ศรวฟ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIRM 631 Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine 2 (0-2@–20) 

ศรวส ๖๓๑ วิสัญญีวิทยา : ระงับปวด ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIAS 631  Anesthesiology : Pain Therapy 2 (0-2@–20) 

ศรวส ๖๓๒ วิสัญญีวิทยา : หออภิบาล (การดูแลผู้ปุวยวิกฤต) ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIAS 632 Anesthesiology : Intensive Care Unit 2 (0-2@–20) 
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ศรศศ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SISU 631  Clinical Experiences in Surgery 2 (0-2@–20) 

ศรสต ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIOG 631 Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology 2 (0-2@–20) 

ศรสน ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางวิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์ ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIOT 631  Clinical Experiences in Oto-Rhino-Laryngology  2 (0-2@–20) 

ศรอธ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIOR 631  Clinical Experiences in Orthopedics Surgery 2 (0-2@–20) 

ศรอย ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ๒ (๐–๒@–๒๐) 

SIMD 631  Clinical Experiences in Medicine 2 (0-2@–20) 
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๓.๑.๕ แผนการศึกษา  
 

ปีที่ ๑  

                              ภาคการศึกษาท่ี ๑  

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๖๔ 
SCMA 164 

แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ 
Calculus and System of Ordinary Differential Equations  

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6)  

วทคม ๑๑๑ 
SCCH 111 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6)  

วทคม ๑๑๙ 
SCCH 119 

ปฏบัิติการเคมี  
Chemistry Laboratory  

๑ (๐-๓-๑)#  
1 (0-3-1) 

วทชว ๑๑๓ 
SCBI 113 

ชีววิทยาสาระส าคัญ 
Essential Biology  

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4)  

วทชว ๑๐๒ 
SCBI 102 

ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ 
Biology Laboratory I  

๑ (๐-๓-๑) 
1 (0-3-1)  

วทฟส ๑๕๓ 
SCPY 153 

ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
Basic Physics for Medical Science  

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4)   

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏิบัติการฟสิิกสท์ั่วไป 
General Physics Laboratory  

๑ (๐-๓-๑) 
1 (0-3-1)  

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
Arts of Using Thai Language for Communication 

๓ (๒-๒-๕) # 

3 (2-2-5)  

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 
English Level 3 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5)  

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพฒันามนุษย์ 
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)# 
2 (1-2-3) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102   

สังคมศึกษาเพือ่การพัฒนามนุษย์ 
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕)# 

3 (2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103   

ศิลปะวิทยาการเพือ่การพฒันามนุษย์ 
Arts and Sciences for Human Development 

๒ (๑-๒-๓)# 
2 (1-2-3) 

  
รวมหน่วยกิต 

 
๒๖ หน่วยกิต # ๑ 
26 credits 

 

 

  หมายเหตุ    #   เป็นรายวิชาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา                                                                                                                                                                                                                        

                    #๑ จ านวนหน่วยกิตน้ีรวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษาไว้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนที่จัดการเรียน
การสอนอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ ประมาณ ๔ หน่วยกิต 

 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๒๕ | ๑๙๐ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๘๑ 
SCMA 181 

สถิติศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
Statistics for Medical Science  

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4)  

วทคม ๑๒๒ 
SCCH 122 

เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry  

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6)  

วทฟส ๑๕๔ 
SCPY 154 

ฟิสิกส์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
Physics for Medical Science  

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6)  

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ 
English Level 4  

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศรสว ๑๑๑ 
SIID 111 

การศึกษาวิชาแพทย์ 
Medical Education 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) 

ศรสว ๑๑๒ 
SIID 112 

วิชาชพีแพทย์ 
Medical Profession 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) 

 วิชาเลอืกเสรี  
Electives 

๒ 
2 
 

                          รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต# ๒  
15 credits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หมายเหตุ    #๒  จ านวนหน่วยกิตน้ียังไม่รวมหน่วยกิตของรายวิชาทีเ่รียนตลอดปีการศึกษา ซ่ึงจะต้องจัดการเรียนการสอน
อยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ อกีประมาณ ๔ หน่วยกิต   

 
 
                                                                                                                                                                                                                    

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๒๖ | ๑๙๐  

ปีที่ ๒  

                              ภาคการศึกษาท่ี ๑  

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๒๑๒  
SIID 212 

รากฐานของร่างกายมนุษย์: จากโมเลกุลสู่ร่างกาย 
Foundation of the Human Body: From Molecules to Body 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5)                                                                                                                                    

ศรสว ๒๑๓  
SIID 213 

รากฐานของร่างกายมนุษย์: การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน 
Foundation of the Human Body: Neural and Hormonal Regulation 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๑๔  
SIID 214 

รากฐานของร่างกายมนุษย์: พลังงานและเมแทบอลิซึม  
Foundation of the Human Body: Energy and Metabolism 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๑๕  
SIID 215 

ชีวิตมนุษย์ 
The Human Life 

๒ (๑-๒-๓)#ก  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๑๖  
SIID 216 

ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือ และกระดกู ๑ 
Integumentary and Musculoskeletal System I 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๑๗ 
SIID 217 

ระบบไหลเวียน ๑ 
Circulatory System I 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๑๘  
SIID 218 

ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑ 
Blood and Lymphoid System I 

๑ (๐-๒-๑) 
1 (0-2-1) 

ศรสว ๒๒๕   
SIID 225 

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก  
Applied Preclinical Knowledge 

๑ (๐-๒-๑)#ก   
1 (0-2-1) 

ศรสว ๒๒๖  
SIID 226 

การแพทย์ที่มีจิตวญิญาณของความเป็นมนุษย์ 
Humanistic Medicine 

๑ (๐-๒-๑)#ก   
1 (0-2-1) 

ศรสว ๒๒๗  
SIID 227 

วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข 
Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice 

๑ (๑-๐-๒)#ก   

1 (1-0-2) 
ศรสว ๒๒๘  
SIID 228 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๑  
Gross Anatomy Laboratory I 

๓ (๐-๖-๓)  
3 (0-6-3) 

ศรสว ๒๓๐  
SIID 230 

ทักษะชีวิตและสังคม 
Life and  Social Skills 

๒ (๑-๒-๓ #ข   
2 (1-2-3) 

สมสค ๑๐๒ 
SHSS 102 

เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย 
Critical Review of Contemporary Thai Society 

๒ (๒-๐-๔)#ข   
2 (2-0-4) 

  
รวมหน่วยกิต 

 
๒๐ หน่วยกิต #๑

 
20 credits 

 
  หมายเหตุ    #ก เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๑  
                  #ข เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๒ 
                  #๑ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปกีารศึกษาไว้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ใน   
                       ภาคการศึกษาที่ ๒ ประมาณ ๔ หน่วยกิต   

 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๒๗ | ๑๙๐ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
   
ศรสว ๒๑๕  
SIID 215 

ชีวิตมนุษย์ 
The Human Life 

๒ (๑-๒-๓) #ก  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๑๙ 
SIID 219 

ระบบหายใจ ๑  
Respiratory System I 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๒๐ 
SIID 220 

ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๑  
Gastrointestinal and Hepatobiliary System I 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๒๒  
SIID 222 

ระบบปัสสาวะ ๑ 
Urinary System I 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๒๓  
SIID 223 

ระบบสืบพันธุ์ ๑ 
Reproductive System I 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๒๒๔ 
SIID 224 

ระบบประสาท ๑ 
Nervous System I 

๔ (๒-๔-๖)  
4 (2-4-6) 

ศรสว ๒๒๕   
SIID 225 

การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก  
Applied Preclinical Knowledge 

๑ (๐-๒-๑) #ก   
1 (0-2-1) 

ศรสว ๒๒๖  
SIID 226 

การแพทย์ที่มีจิตวญิญาณของความเป็นมนุษย์ 
Humanistic Medicine 

๑ (๐-๒-๑) #ก 
1 (0-2-1) 

ศรสว ๒๒๗  
SIID 227 

วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข 
Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice 

๑ (๑-๐-๒) #ก 

1 (1-0-2) 
ศรสว ๒๒๙  
SIID 229 

ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร ์๒ 
Gross Anatomy Laboratory II 

๒ (๐-๔-๒)  
2 (0-4-2) 

ศรสว ๒๓๐  
SIID 230 

ทักษะชีวิตและสังคม 
Life and  Social Skills 

๒ (๑-๒-๓ #ข   
2 (1-2-3) 

สมสค ๑๐๒ 
SHSS 102 

เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย 
Critical Review of Contemporary Thai Society 

๒ (๒-๐-๔) #ข   
2 (2-0-4) 

 วิชาเลือกเสรี 
Electives 

๒  
2 

 
 
 

 
รวมหน่วยกิต 

 
๒๐ หน่วยกิต # ๒ 
20 credits 

 
 
  หมายเหตุ    #ก เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๑  
                  #ข เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๒ 
                  #๑ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปกีารศึกษาไว้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ใน   
                       ภาคการศึกษาที่ ๒ ประมาณ ๔ หน่วยกิต   
 
 
 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๒๘ | ๑๙๐  

  ปีที่ ๓  

                              ภาคการศึกษาท่ี ๑  

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๓๑๒ 
SIID 312 

การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  
Immune Responses and Inflammation 

๓ (๒-๒-๕)  
3 (2-2-5) 

ศรสว ๓๑๓ 
SIID 313 

หลักพันธุศาสตร์และเน้ืองอก 
Principles of Genetics and Neoplasia 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) 

ศรสว ๓๑๔ 
SIID 314 

หลักจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 
Principles of Microbiology and Parasitology 

๔ (๒-๔-๖) 
4 (2-4-6) 

ศรสว ๓๑๕ 
SIID 315 

หลักการบ าบัดรักษาทางการแพทย์  
Principles of Therapeutic Medicine 

๒ (๑-๒-๓)#ข   
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๑๖  
SIID 316 

ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือ และกระดกู ๒  
Integumentary and Musculoskeletal System II 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๑๗ 
SIID 317 

ระบบไหลเวียน ๒ 
Circulatory System II 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๑๘  
SIID 318 

ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๒ 
Blood and Lymphoid System II 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5)  

ศรสว ๓๒๗  
SIID 327 

เวชศาสตร์ปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ 
Preventive Medicine and Health Promotion 

๒ (๑-๒-๓)#ก   
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๘ 
SIID 328 

เวชศาสตร์อิงหลกัฐาน 
Evidence-based Medicine 

๑ (๑-๐-๒)#ข   
1 (1-0-2) 

ศรสว ๓๒๙ 
SIID 329 

เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย 
Medical Ethics and Laws 

๑ (๑-๐-๒)#ก   
1 (1-0-2) 

สมสค ๑๐๗ 
SHSS 107 

สังคมและสุขภาพ 
Society and Health 

๒ (๒-๐-๔)#ก   
2 (2-0-4) 

  
รวมหน่วยกิต 

 
๒๐ หน่วยกิต # ๑ 
20 credits 

 

 

 
  หมายเหต ุ   #ก เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๑  
                  #ข เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๒ 
                  #๑ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปกีารศึกษาไว้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ใน   
                       ภาคการศึกษาที่ ๒ ประมาณ ๔ หน่วยกิต   
 
 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๒๙ | ๑๙๐ 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

  จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๓๑๕ 
SIID 315 

หลักการบ าบัดรักษาทางการแพทย์  
Principles of Therapeutic Medicine 

๒ (๑-๒-๓)#ข   
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๑๙ 
SIID 319 

ระบบหายใจ ๒ 
Respiratory System II 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๐ 
SIID 320 

ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๒  
Gastrointestinal and Hepatobiliary System II 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๒  
SIID 322 

ระบบปัสสาวะ ๒ 
Urinary System II 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๓  
SIID 323 

ระบบสืบพันธุ์ ๒ 
Reproductive System II 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๔ 
SIID 324 

ระบบประสาท ๒ 
Nervous System II 

๓ (๑-๔-๔)  
3 (1-4-4) 

ศรสว ๓๒๕ 
SIID 325 

ความผิดปกตขิองต่อมไร้ทอ่และโภชนาการ 
Endocrine and Nutritional Disorders 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๖ 
SIID 326 

อาการวทิยา 
Symptomatology 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๗  
SIID 327 

เวชศาสตร์ปูองกันและการส่งเสริมสุขภาพ 
Preventive Medicine and Health Promotion 

๒ (๑-๒-๓)#ก   
2 (1-2-3) 

ศรสว ๓๒๘ 
SIID 328 

เวชศาสตร์อิงหลกัฐาน 
Evidence-based Medicine 

๑ (๑-๐-๒)#ข   
1 (1-0-2) 

ศรสว ๓๒๙ 
SIID 329 

เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย 
Medical Ethics and Laws 

๑ (๑-๐-๒)#ก   
1 (1-0-2) 

สมสค ๑๐๗ 
SHSS 107 

สังคมและสุขภาพ 
Society and Health 

๒ (๒-๐-๔)#ก   
2 (2-0-4) 

 วิชาเลอืกเสรี  
Electives 

๒ 
2 
 

                          รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต# ๒  
20 credits 

 
 
 
 

  หมายเหตุ    #ก เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๑  

                  #ข เป็นรายวิชาลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที ่๑ แต่เรียนตลอดปีการศึกษา นับหนว่ยกิตในภาคเรียนที่ ๒                                                                                                                                            
                  #๒ จ านวนหน่วยกิตนี้รวมหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนตลอดปกีารศึกษาไว้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ใน   
                       ภาคการศึกษาที่ ๒ ประมาณ ๓ หน่วยกิต 
 
 
 
 

 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ปีที่ ๔  

                              ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒#  

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
รบกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร ์ ๖ (๓-๙-๙) 
RBPD 401 Pediatrics 6 (3-9-9) 
รบรส ๔๐๑ รังสีวิทยา ๓ (๑-๖-๔) 
RBRD 401 Radiology 3 (1-6-4) 
รบวช ๔๐๑ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๖ (๓-๙-๙) 
RBFM 401 Family & Community Medicine 6 (3-9-9) 
รบศศ ๔๐๑ ศัลยศาสตร ์ ๖ (๓-๙-๙) 
RBSU 401 Surgery 6 (3-9-9) 
รบสต ๔๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา ๖ (๒-๑๒-๘) 
RBOG 401 Obstertrics & Gynecology 6 (2-12-8) 
รบอย ๔๐๑ อายุรศาสตร ์ ๖ (๒-๑๒-๑๐) 
RBMD 401 Medicine 6 (2-12-10) 
ศรสว ๔๑๒ 
SIID 412 

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 
Basic Clinical Skills  

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

ศรสว ๔๑๓ 
SIID 413 

การแก้ปัญหาทางคลินิก 
Clinical Problem Solving  

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3)  

 วิชาเลอืกเสรี 
Elective  

๒ (๐-๖-๓) 
2 (0-6-3) 

  
รวมหน่วยกิต 

 
๓๙ หน่วยกิต  
39 credits 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ    #  แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียน เพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวยีน (rotation) 
ตลอดปีการศึกษา 
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ปีที่ ๕  

                              ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒#  

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
รบกม ๕๐๑ 
RBPD 501 

กุมารเวชศาสตร ์ 
Pediatrics   

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบจว ๕๐๒ 
RBPC 502 

จิตเวชศาสตร์ 
Psychiary  

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบจษ ๕๐๑ 
RBOP 501 

จักษุวิทยา 
Ophthalmology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบนต ๕๑๒ 
RBFO 512 

นิติเวชศาสตร์ 
Forensic Medicine 

๒ (๑-๓-๓) 
2 (1-3-3) 

รบวญ ๕๐๑ 
RBAS 501 

วิสัญญีวทิยา 
Anesthesiology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบวฟ ๕๐๑ 
RBRM 501 

เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
Rehabilitation Medicine 

๒ (๑-๓-๓) 
2 (1-3-3) 

รบศศ ๕๐๑ 
RBSU 501 

ศัลยศาสตร์ 
Surgery  

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบสต ๕๐๑ 
RBOG 501 

สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 
Obstetrics and Gynecology 

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบสน ๕๐๑ 
RBOT 501 

โสต ศอ นาสิก วทิยา : ภาคทฤษฎแีละปฏิบัต ิ
Principle & Clerkship in Otorhinolaryngology  

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบอธ ๕๐๑ 
RBOR 501 

ออร์โธปิดกิส ์๑ 
Orthopedic I 

๔ (๒-๖-๖) 
4 (2-6-6) 

รบอย ๕๐๑ 
RBMD 501 

อายุรศาสตร ์
Medicine  

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

  
รวมหน่วยกิต 

 
๔๔ หน่วยกิต  
44 credits 

 

 

 

 

  หมายเหตุ    #  แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียน เพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวยีน (rotation) 
ตลอดปีการศึกษา 

                 ## รายวิชา ศรสว ๕๑๖ เวชศาสตร์ชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
พร้อมกันทั้งชั้นปี  
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ปีที่ ๖  

                              ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒#  

จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
รบกม ๖๐๓ 
RBPD 603 

กุมารเวชศาสตร ์
Pediatrics 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

รบจว ๖๐๑ 
RBPC 601 

จิตเวชศาสตร์ 
Psychiary  

๒ (๐-๖-๒) 
2 (0-6-2) 

รบวช ๖๐๒ 
RBFM 602 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
Family & Community Medicine 

๖ (๑-๑๕-๗) 
6 (1-15-7) 

รบศศ ๖๐๑ 
RBSU 601 

ศัลยศาสตร ์
Surgery  

๔ (๐-๑๒-๔) 
4 (0-12-4) 

รบศศ ๖๐๒ 
RBSU 602 

ศัลยศาสตร ์
Surgery  

๒ (๐-๖-๒) 
2 (0-6-2) 

รบสต ๖๐๑ 
RBOG 601 

สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 
Obstetrics and Gynecology 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

รบสว ๖๐๑ 
RBID 601 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวชปฏิบัต ิ 
Introduction to Medical Practice 

๒ (๑-๑-๒.๕) 
2 (1-1-2.5) 

รบอฉ ๖๐๓ 
RBEM 603 

เวชศาสตร์ฉกุเฉินและอุบัติเหต ุ
Emergency Medicine and Traumatology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบอธ ๖๐๒ 
RBOR 602 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
Orthopedic 

๓ (๐-๙-๓) 
3 (0-9-3) 

รบอย ๖๐๑ 
RBMD 601 

อายุรศาสตร ์
Medicine 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

 วิชาเลอืกเสรี 
Electives 

๒ (๐-๖-๓) 
2 (0-6-3) 

 วิชาเลอืกเสรี 
Electives 

๒ (๐-๖-๓) 
2 (0-6-3) 

  
รวมหน่วยกิต 

 
๔๔ หน่วยกิต  
44 credits 

 

 

 

 

  หมายเหตุ    #  แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคเรียน เพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวยีน (rotation) 
ตลอดปีการศึกษา 
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๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา  

 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๒) 
 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๔) 
๓.๒.๒ อาจารย์ประจ า (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๔) 
๓.๒.๓ อาจารย์จากคณะต่างๆ 

(๑) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
(๒) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๓) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาลสมทบและหน่วยงานภายนอก (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๔) 
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ 
(๒) ผู้อ านวยการและแพทย์ประจ าโรงพยาบาลศูนยห์รือโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม 
(๓) ผู้อ านวยการและแพทย์ประจ าโรงพยาบาลชุมชน 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ ๔ ถึงช้ันปีที่ ๖ ศึกษาและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ 
ในสถานที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ปุวยจริง ได้แก่ ตึกผู้ปุวยนอก ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ปุวย  และหออภิบาล
ผู้ปุวยวิกฤต ในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบ ภายใต้การดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์แพทย์ 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มีความคาดหวังในการสร้างบัณฑิตแพทย์และพลเมืองที่มี

คุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถและเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพแพทย์ ค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง น าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความเป็นผู้น า มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ 
และเน้นคุณสมบัติดังนี้ 

๑. Soul: หมายถึง จิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อยสามประการ ได้แก่ 
ก. มีคุณธรรมแห่งวิชาชีพ 
ข. ค านึงถึงผู้ปุวย 
ค. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒. Knowledge: หมายถึง มีความรู้ทางวิชาชีพ (professional knowledge) ประกอบด้วยคุณลักษณะยอ่ย
สองประการ ได้แก ่

ก. ความรู้ในการดูแลผู้ปุวย (Clinical knowledge) 
ข. ความรู้ในการวิจยั (Research knowledge) 

๓. Information : หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี (information, media, technology 
skills) ประกอบด้วยคณุลักษณะยอ่ยสามประการได้แก ่

ก. Information literacy: การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้
ถูกต้อง และ น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้และน าเสนอข้อมูลบน
พื้นฐานของจริยธรรม 

ข. Media literacy: การเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมี
วิจารณญาณ และมีประสิทธิภาพ 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๓๔ | ๑๙๐  

ค. Technology literacy: สามารถใช้งานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ 
รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ระบบดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า และอยู่บนพ้ืนฐานทางจริยธรรม 

๔. Learning: หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (learning and innovation skills) 
ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อยสี่ประการได้แก่ 

ก. Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ 
ข. Critical thinking skills: มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ปัญหาด้วย

หลักของเหตุและผล 
ค. Communication skills:  มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งโดยการรับฟัง การพูด การ

อ่าน และ การเขียน รวมถึงการแสดงออกถึงแนวคิดในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ง. Collaboration: การร่วมมือกับผู้อื่นในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับผู้ร่วมงานที่มี

แนวคิดเหมือนกันหรือต่างกัน น าไปสู่ทีมงานที่ผู้ร่วมงานเคารพ ให้เกียรติกัน และรับผิดชอบ
ร่วมกัน 

๕. Leader: หมายถึง ทักษะความเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ชีวิต (leadership and life 
skills) ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อยสองประการ ได้แก่ 

ก. Leadership: ความเป็นผู้น า ได้แก่ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความ
หลากหลาย สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน และ 
สามารถชักน าผู้อื่นให้ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 

ข. Life skills: ทักษะการใช้ชีวิต ได้แก่ flexibility (ความยืดหยุ่น), self-sufficiency (ความรู้จัก
พอเพียง), และ self-direction (การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย) 

๖. Skills: หมายถึง มีทักษะทางวิชาชีพ (professional skills) ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อยสี่ประการ ได้แก่ 
ก. ทักษะการดูแลรักษาผู้ปุวย (clinical skills) 
ข. ทักษะการสืบค้นเพิ่มเติมทางการแพทย์ (medical investigative skills) 
ค. ทักษะการท าหัตถการทางการแพทย์ (procedural skills) 
ง. ทักษะการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (health promotion and disease prevention 

skills) 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๓๕ | ๑๙๐ 

๔.๒ ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
ตารางที่ ๘ ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

 จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๔๑๒ 
SIID 412 

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 
Basic Clinical Skills  

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

ศรสว ๔๑๓ 
SIID 413 

การแก้ปัญหาทางคลินิก 
Clinical Problem Solving  

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

รบกม ๔๐๑ 
RBPD 401 

กุมารเวชศาสตร ์
Pediatrics 

๖ (๓-๙-๙) 
6 (3-9-9) 

รบรส ๔๐๑ 
RBRD 401 

รังสีวิทยา 
Radiology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบวช ๔๐๑ 
RBFM 401 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
Family & Community Medicine 

๖ (๓-๙-๙) 
6 (3-9-9) 

รบศศ ๔๐๑ 
RBSU 401 

ศัลยศาสตร ์
Surgery 

๖ (๓-๙-๙) 
6 (3-9-9) 

รบสต ๔๐๑ 
RBOG 401 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
Obstertrics & Gynecology 

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบอย ๔๐๑ 
RBMD 401 

อายุรศาสตร ์
Medicine 

๖ (๒-๑๒-๑๐) 
6 (2-12-10) 

รบกม ๕๐๑ 
RBPD 501 

กุมารเวชศาสตร ์ 
Pediatrics   

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบจว ๕๐๒ 
RBPC 502 

จิตเวชศาสตร ์
Psychiary  

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบจษ ๕๐๑ 
RBOP 501 

จักษุวิทยา 
Ophthalmology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบนต ๕๑๒ 
RBFO 512 

นิติเวชศาสตร ์
Forensic Medicine 

๒ (๑-๓-๓) 
2 (1-3-3) 

รบวญ ๕๐๑ 
RBAS 501 

วิสัญญีวิทยา 
Anesthesiology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบวฟ ๕๐๑ 
RBRM 501 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
Rehabilitation Medicine 

๒ (๑-๓-๓) 
2 (1-3-3) 

รบศศ ๕๐๑ 
RBSU 501 

ศัลยศาสตร ์
Surgery  

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบสต ๕๐๑ 
RBOG 501 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
Obstetrics and Gynecology 

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบสน ๕๐๑ 
RBOT 501 

โสต ศอ นาสิก วิทยา : ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
Principle & Clerkship in Otorhinolaryngology  

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบอธ ๕๐๑ 
RBOR 501 

ออร์โธปิดิกส ์๑ 
Orthopedic I 

๔ (๒-๖-๖) 
4 (2-6-6) 

รบอย ๕๐๑ 
RBMD 501 

อายุรศาสตร ์
Medicine  

๖ (๒-๑๒-๘) 
6 (2-12-8) 

รบกม ๖๐๓ 
RBPD 603 

กุมารเวชศาสตร ์
Pediatrics 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

รบจว ๖๐๑ จิตเวชศาสตร ์ ๒ (๐-๖-๒) 
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 จ านวนหนว่ยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
RBPC 601 Psychiary  2 (0-6-2) 
รบวช ๖๐๒ 
RBFM 602 

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
Family & Community Medicine 

๖ (๑-๑๕-๗) 
6 (1-15-7) 

รบศศ ๖๐๑ 
RBSU 601 

ศัลยศาสตร ์
Surgery  

๔ (๐-๑๒-๔) 
4 (0-12-4) 

รบศศ ๖๐๒ 
RBSU 602 

ศัลยศาสตร ์
Surgery  

๒ (๐-๖-๒) 
2 (0-6-2) 

รบสต ๖๐๑ 
RBOG 601 

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
Obstetrics and Gynecology 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

รบสว ๖๐๑ 
SIID 614 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวชปฏิบตั ิ 
Introduction to Medical Practice 

๒ (๑-๑-๒.๕) 
2 (1-1-2.5) 

รบอฉ ๖๐๓ 
RBEM 603 

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหต ุ
Emergency Medicine and Traumatology 

๓ (๑-๖-๔) 
3 (1-6-4) 

รบอธ ๖๐๒ 
RBOR 602 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
Orthopedic 

๓ (๐-๙-๓) 
3 (0-9-3) 

รบอย ๖๐๑ 
RBMD 601 

อายุรศาสตร ์
Medicine 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 
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หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ตารางที่ ๙ คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
ด ี ๑. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม       

ทั้งด้านของความเป็นมนุษย์และของความเป็นแพทย์ เช่น การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ความตรงต่อเวลา รวมทั้งการมีบุคลิกภาพที่น่าศรัทธา การปลูกฝังให้มีจริยธรรม
ทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังต่อคนไข้ เพื่อนแพทย์ และต่อสังคม ซึ่งคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีจุดแข็งในเรื่องนี้อยู่มากท้ังอาจารย์และบุคลากรที่
สามารถเป็นบุคคลต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร (SIRIRAJ Culture) ที่เข้มแข็ง  

๒. มอบหมายให้นักศึกษาท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก  

เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความเก่งท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะ
ที่จ าเป็นของวิชาชีพ รวมทั้งทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
การส่งนักศึกษาไปเรียนรู้และฝึกทักษะที่โรงพยาบาลร่วมสอน โรงพยาบาลชุมชน 

๒. สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สร้างความตระหนักว่า
การเรียนมิใช่เรียนเพียงเพื่อให้ส าเร็จการศึกษา แต่ต้องเรียนเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถมากพอท่ีจะน าไปช่วยดูแลรักษาคนไข้และเพื่อนมนุษย์  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความใฝุรู้ อยากเรียนรู้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่
อยู่ในศิริราชและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว เพื่อให้ศิษย์ศิริราชสามารถปฏิบัติงานใน
โลกยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น 

๔. จัดการเรียนการสอนให้เป็นบูรณาการ (integration) ทั้ง horizontal และ vertical 
จัดรายวิชาให้มีการประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฎีให้น าไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
ประยุกต์ความรู้เตรียมแพทย์ให้น าไปใช้ทางปรีคลินิกและคลินิก ประยุกต์ความรู้
ทางปรีคลินิกให้น าไปใช้ในคลินิก จัดให้มีการสอนที่อิงปัญหาของผู้ปุวยเป็นฐานแบบ 
early clinical exposure มากข้ึน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาผู้ปุวยได้ดีขึ้น 

๕. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง อาจารย์สอนลูก
ศิษย์ จัดสอนเสริมพิเศษให้นักศึกษากลุ่มพิเศษ 

๖. จัดสื่อทีเ่อื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ มีกล้องจุลทรรศน์ มี computer มี specimen 
เพียงพอ เปิดหอสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าท้ังในและนอกเวลาราชการ 

๗. ประกาศเกียรติคุณยกย่องและให้รางวัลนักศึกษาที่เรียนเก่ง เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการเรียน 

มีความสุข ๑. จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ตามความสนใจ การท ากิจกรรม การท างานเป็นทีม ซึ่งเหมาะสมกับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน มีความใฝุรู้ และมีเจต
คติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๒. รายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (General Education for 
Human Development) รายวิชาทักษะชีวิตและสังคม (Life and Social 
Skills) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งรายวิชาต่างๆ ในช้ันคลินิก โดยอาจารย์
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจประเด็น “ความสุขใน
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 
ชีวิต” ว่ามิใช่เกิดจากวัตถุนอกกายหรือทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้จักพอเพียง การให้ การเสียสละเพื่อผู้อื่น และการดูแลรักษาผู้ปุวย 

มีปัญญา ๑. จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นทีผ่ลลัพท์การเรียนรู ้(outcome-based) 
- ปรับปรุงหลักสูตรทั้งในด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษา และ

วิธีการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และปัจจยัเกื้อหนุนให้เอื้อต่อการจัด

และปรับหลักสูตรตามวตัถุประสงค์แบบ Learning Center 
- โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจบการศึกษา 

๒. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร ใหส้อดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความ
ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล 

- ปรับโครงสร้าง และบริหารจดัการในการประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
หลักสตูรและการจัดท าหลักสตูรใหม ่

- มีโครงสร้าง และระบบการประกันคุณภาพด้านการศึกษาทั้งภายใน 
และภายนอก 

มีหัวใจความเป็นมนุษย ์ ๑. น้อมน าพระราชด ารัสของพระบรมราชชนกฯท่ีว่า “I don’t want you to be   
    only a doctor , but I also want you to be a man.” เป็นหลักปฏิบตัิในการ  
    ดูแลผู้ปุวยของนักศึกษา เพื่อให้แพทย์ รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีความสุข 
    เป็นมนุษย์ที่จะเห็นอกเห็นใจแลเข้าใจความเป็นมนุษยด์้วยกัน 
๒. สอนนักศึกษาแพทญ์เพื่อให้ทราบ “สุขภาวะ” ประกอบด้วย กาย จิตใจ สังคมและ 
    จิตวิญญาณ มองให้เห็นความเป็นองค์รวมมากว่าแยกส่วน ดูแลรกัษาคนไข้และ  
    ญาติ โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง รักษาทั้ง “คน” และ “ไข”้ เข้าใจท้ังโรค    
    (disease) ความเจ็บปุวย (illness) และความทุกข์ (Suffering) ของคนไข้และญาต ิ
 

ความเป็นผู้น า และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

๑. จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning เรียนแบบกลุ่มย่อย 
ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ในกลุ่ม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 

๒. กิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจ ช่วยให้นักศึกษาท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ๑. มอบหมายงาน/โครงงานให้นักศึกษาไปค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และ 
   น าเสนอผลงาน 
๒. มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนและเน้นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่ การเรียนโดยใช้ปัญหาของผู้ปุวยเป็นฐาน tutorial 
,group discussion, individual report การสัมมนาการฝึกภาคสนาม การ
ท าโครงการต่าง ๆ และการปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย 
๓. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองได้สะดวก 
๔. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ความสามารถในการ
ท างานในชนบท 

๑. เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงพยาบาลชุมชน 
๒. มีการคัดเลือกนักศึกษาจากชุมชนที่ต้องกลับปฏิบัติงานในอนาคต 
3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้       
  ๒.๑.๑ กลยุทธ์การสอน 
 เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนให้ใช้
หลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (student-centered learning) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (active 
participation) มีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ (integrated learning) มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (critical 
thinking) การให้เหตุผล (reasoning) และการแก้ไขปัญหา (problem solving) เพื่อให้บรรลุเปูาหมายได้บัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ท้ัง ๖ ด้าน โดยเลือกจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสม เช่น  

(๑) การบรรยาย (lecture) 
(๒) การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) 
(๓) การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง (self-directed learning)  
(๔) การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study) 
(๕) การฝึกท าโครงการ/วิจัย (project) 
(๖) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (simulated situation) 
(๗) การฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวย (clinical practice) 
(๘) การสอนข้างเตียง (bedside teaching) 
(๙) การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (community experience) 
(๑๐) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (role model) 

 ส าหรับกลยุทธ์การสอนระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ควรเลือกจัดรูปแบบการเรียนที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ การฝึกท า
โครงการ/วิจัย การมอบหมายงานบุคคล และการเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง เป็นต้น โดยผู้สอนควรก าหนดสัดส่วนและ
ล าดับของการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาให้มีความเหมาะสม  
 ส าหรับกลยุทธ์การสอนระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกนั้น ต้องเน้นการเรียนรู้จากผู้ปุวยจริงเป็นหลัก โดย
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งจากผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก ผู้ปุวยฉุกเฉิน และการฝึกประสบการณ์ในชุมชน ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ทั้งนี้ อาจจัดการสอนแบบบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบอื่นๆ ร่วมด้วยตามความเหมาะสม  

 ๒.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
การประเมินผลการเรียนรู้ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน มีการ

ประเมินผลทั้งในด้านการประเมินความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (formative assessment) และการ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (summative assessment) โดยมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการวัดผลและ
เกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า  

สามารถเลือกใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย แต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยพิจารณาเลือกเครื่องมือวัดผลในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม ดังน้ี  

(๑) การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้วยข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ข้อสอบแบบ
อัตนัยดัดแปลง และ/หรือการสอบปากเปล่า เป็นต้น 

(๒) การประเมินสมรรถนะ ด้วยการสอบ objective structured clinical examination (OSCE) 
การสอบรายสั้นและรายยาว การสอบหลายสถานีทางคลินิก และ/หรือวิธีการประเมินใน
สถานการณ์จ าลองอื่นๆ  

(๓) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
ตลอดจนการประเมินงานท่ีได้รับมอบหมาย 

การประเมินผลการเรียนรู้ อาจด าเนินการโดยเลือกใช้เครื่องมือตามความเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
๑) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันเรียน

หรือกลุ่มงาน และการประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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๒) ด้านความรู้ ใช้การสอบแบบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ และการประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบแบบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการ
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และการประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายซึ่งต้องใช้การประมวลความรู้ของผู้เรียน 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน และการประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสอบข้อเขียน การ
สอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็น การประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย และ
การน าเสนอ 

๖) ด้านทักษะพิสัย ใช้การสอบปฏิบัติ การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน การ
สังเกตพฤติกรรม และประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก 
 
ผลการเรียนรู ด้านที่ ๑ : คุณธรรมจริยธรรม  

(๑) ผลการเรียนรดูานคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ 
(๒) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปุวยและสังคม 
(๓) แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นท่ีน่าเชื่อถือ  
(๔) มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย  
(๕) มีความรับผิดชอบต่อผู้ปุวย และงานท่ีได้รับมอบหมาย  
(๖) เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ 

และเศรษฐฐานะ 
(๗) เคารพในสิทธิของผู้ปุวย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ และค านึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคัญ 
(๘) มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรดูานคุณธรรมและจริยธรรม 
ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในการสอน รวมทั้งมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น 

(๑) ไม่ทุจริตในการสอบลอกการบ้าน 
(๒) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การเข้าช้ันเรียน การตรงต่อเวลา 
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมเน้นการเรียนรูจากสถานการณจริง  

บทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการ
ด ารงชีวิต 

(๔) การแต่งกายท่ีไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
(๕) มีความรับผิดชอบ การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น าและเป็น 

สมาชิกกลุ่ม 
 (๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธีท้ังการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและภายหลังส าเร็จการศึกษา 

(๑) ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุมเพื่อน อาจารย  
อาจารย  พี่เลี้ยงในแหลงฝก ผูใชบริการ และชุมชน โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ การสังเกต ใช
แบบสอบถาม สนทนากลุม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ 

(๒) ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน 
จากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม 
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ผลการเรียนรู ด้านที่ ๒ : ดานความรู 
(๑) ผลการเรียนรดูานความรู้ความเข้าใจ 

มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  
๑) วิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับพ้ืนฐาน (ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย

สภา พ.ศ. ..... ภาคผนวก ก)  
๒) วิชาชีพและทักษะทางคลินิก (ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. 

..... ภาคผนวก ข)  
๓) การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม แพทยสภา พ.ศ. ..... ภาคผนวก ค) 
๔) เวชจริยศาสตร์ (ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. ..... 

ภาคผนวก ง) 
๕) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. ..... ภาคผนวก จ) 
๖) การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความคุ้มค่าใน

เศรษฐศาสตร์คลินิก 
๗) หลักการด้านวิทยาการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
๘) หลักการด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ที่จ าเป็นส าหรับสร้างเสริมเจตคติ 

และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม  
๙) หลักการด้านบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข  
๑๐)  หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรดูานความรู 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนการสอนโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเอง และ

การเรียนรูแบบมีสวนรวม การใชปญหาเปนพื้นฐาน เรียนรูจากสถานการณจริง ทั้งการเรียนรูในช้ันเรียน แหลงฝก และ
ชุมชน โดยใชกลวิธีสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย การคนควา การวิเคราะห และท ากรณีศึกษา
ตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่ผู เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู รวมกันของกลุม เน้นการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายงานวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ เช่น 

๑) การบรรยายภายในช้ันเรยีน และการถาม-ตอบ 
๒) มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและท ารายงานท้ังเดี่ยวและกลมุ 
๓) ท ารายงานเปรียบเทียบความรจูากหองเรียนกับการท างานจริง ภาคปฏิบัต ิ
๔) อภิปรายเปนกลุม  
๕) การศึกษานอกสถานท่ีและท ารายงาน 
๖) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 

(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรดูานความรู 
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุมการประเมินผลดานความรู

ทั้งการเรียนในหองเรียนและการเรยีนดวยตนเอง เชน การสอบวัดความรูโดยใช  ขอสอบ แบบปรนัย อัตนัย การสอบปาก
เปล่า การสอบปฏิบัติ การรายงานการศึกษาคนควา              การวิเคราะหกรณี การท าโครงการ และการน าเสนอปาก
เปลา  และการประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมาย เปนตน 
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ผลการเรียนรู ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปญญา 
(๑) ผลการเรียนรดูานทักษะทางปญญา 

มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังน้ี  
๑) ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนา

ของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น  
๒) สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสรา้งและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม 
๓) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๔) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก  ไปใช้ในการ

อ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ 
๕) สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
๖) เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป 
๗) เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย

ค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม  
๘) เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพ่ือเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม  
๙) เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

สามารถสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานประจ าวัน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการความรู้ 
๑๐) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรดูานทักษะทางปญญา 
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุมในสถานการณทั่วไป 

โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การท ากรณีศึกษา จัดประสบการณ์คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ เพื่อตอบค าถามหรือแก้ไขโจทย์ปัญหา เปนตน 

(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไขปญหา  เชน การสอบ

วัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา การประเมินจากผลงานท่ีเกิดจากการใชกระบวนการแกไขป
ญหา การศึกษาคนคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวิจารณ เชน รายงานการวิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การสัมมนา 
 
ผลการเรียนรู ด้านที ่๔ : ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) ผลการเรียนรดูานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ 
รับผิดชอบ มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้  

๑) สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อืน่ 
๒) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของ

ระบบบริการสาธารณสุข ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรบัผดิชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม  
๔) สามารถส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล สร้างเสรมิ 
    สุขภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม  
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 (๒) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๑) กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผเูรียนกับผูสอนผูเรียน 
กับผูใชบริการ และผูรวมทีมสุขภาพ 

๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเปนทีมเพื่อสงเสริมบทบาทของการเปนผูน าและผูตาม 
๓) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหท างานเปนทีมและการแสดงออกของภาวะผูน า

หลากหลายสถานการณทั้งในคลินิกและในชุมชน 
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความส าคัญที่กลยุทธ ดังนี ้

๑) การประเมินผเูรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผนู าและผตูาม ในสถานการณการ 
เรียนรตูามวตัถุประสงค 

๒) การประเมินทักษะที ่แสดงออกถึงภาวะผนู าตามสถานการณ การเรยีนรทูี่หลากหลาย 
๓) การประเมินความสามารถในการท างานรวมกับกลมุเพื่อน และทีมงานอยางมี 

ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
๔) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรยีนรูตาม 

ประสบการณ์การเรียนรู และความ สนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางต่อเนื่อง 
 
 
ผลการเรียนรู ด้านที ่๕ : ทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 

(๑) ผลลัพธการเรียนรดูานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม  
๒) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การน าและอวัจนภาษาหรือ

ภาษาท่าทาง (non-verbal communication) รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสารภาษาอังกฤษได้
อย่างเข้าใจ 

๓) สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ปุวย รวมทั้งสร้างความมั่นใจเรื่องการคงความลับของ
ผู้ปุวย  

๔) มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว 
ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง  

๕) มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ปุวยและญาติ อีกทั้งสามารถ
ตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

๖) สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณในการ
ประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  

๗) มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ  

๘) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  

๙) สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล 

๑๐) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 (๒) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรดูานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 

๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการพูด 
การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย 
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๒) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

๓) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝ
กทักษะการน าเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาท่ีน าเสนอ 

(๓) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรดูานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร 
ใหความส าคัญที่กลยุทธ ดังนี ้

๑) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด 
การเขียน 

๒) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
๓) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การท ารายงานกรณี และการวิเคราะห  ข้อมูลผลการ

ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 
 
ผลการเรียนรู ด้านที ่๖ : ทักษะพิสัย 

(๑) ผลการเรียนรดูานทักษะพิสัย 
๑) มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ปุวยและญาติ 
๒) มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ปุวยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
๓) มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่

จ าเป็นได้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 
๔) มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และท าหัตถการที่จ าเป็น (ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕) 
 (๒) กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะพิสัย 
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนท่ีขั้นตอนการ 

พัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิต การฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะน า 
ของผสูอน จนถึงการปฏิบัติอยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนน 

๑) การสาธิต 
๒) การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
๓) การแสดงบทบาทสมมติ 
๔) การฝกปฏิบัติในสถานการณจ าลอง 
๕) การฝกปฏิบัติกับคนไขจ าลอง 
๖) การสอนขางเตียง 
๗) การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  

  (๓) กลยุทธการประเมินทักษะพิสัย 
เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการ เชน 
๑) การประเมินทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ สถานการณจ าลอง คนไขจ าลองสถานบริการสุขภาพ

และชุมชน 
๒) การสังเกตการณปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
๓) การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (feedback) จากคนไขจ าลอง ผูใชบริการอาจารย อาจารย์พี่

เลี้ยง บุคลากร 
๔) การสอบปฏิบัติการ 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสรูายวิชา 
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ๓) 

 
 
 
 
 

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ.๒๕๕๒  ( ภาคผนวก ๖ ) 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๑.๑  ก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  ๒.๑.๒  การทวนสอบในรายวิชา ด าเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการ
สอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา 
  ๒.๑.๓  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการจัดประชุมหลักสูตร 
 ๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตร โดยการประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๒.๑  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ๒.๒.๒  รางวัล หรือ ค าชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย 
 
๓. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๑. เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ๒. สอบผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร 
 ๓. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 ๔. ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (comprehensive examination) ดังนี ้
   ๔.๑ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับปรีคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท multiple choice question (MCQ) 
   ๔.๒ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท multiple choice question (MCQ)  
   ๔.๓ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท  modified essay question (MEQ)  
   ๔.๔ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคปฏิบัติ ประเภท objective structured clinical 
examination (OSCE)  

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารยใหม 

๑.๑ อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาที่จัดโดย สบพช.ทุกปี เกี่ยวกับความรู้
ทางด้าน medical  education  ที่ประกอบดวย วิธีการสอน   การประเมินผล เป็นต้นเพื่อให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเรียนรู
และปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารย์แพทย์ที่สมบูรณ์ 

๑.๒ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  โรงพยาบาลราชบุรี  ได้มอบนโยบายให้หัวหน้ากลุ่มงานมีหนาที ่
๑.๒.๑ ใหค าแนะน าและเป็นที่ปรกึษาในเรื่องการจดัการเรยีนการสอน 
๑.๒.๒ ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบตัิงานของอาจารยใหม 
 

อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการเรียนการสอน และความรูที่ทันสมัยในการแพทย์ 
ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในโรงพยาบาลและสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี ้

๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในโรงพยาบาล 
๒) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกเช่น การประชุมราชวิทยาลัย 
๓) ศึกษาดูงานและประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาในตางประเทศ 
๔) สนับสนุนงานด้านวิจัยทั้งทางการแพทย์และทางด้านแพทยศาสตรศึกษา 

 
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหว่าง 

ผสูอน ผบูริหาร และผูเรียน 
๒.๑.๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าป โดยเน

นที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา  (course 
specification) 

๒.๑.๓ จัดอบรมประจ าปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในหองเรียนและใน
คลินิกท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 

๒.๑.๔ สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

๒.๑.๕ พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation) 
๒.๑.๖ พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น การใช้สื่อต่างๆ  

การใช้ผู้ปุวยจ าลองในการสอนและการประเมินผล  เป็นต้น 
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

๒.๒.๑. ใหอาจารยเขารับการอบรมทักษะอื่นพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพอ่ืนๆเช่น ทักษะใน 
การผลิตสื่อทางการสอน   ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  ๒.๒.๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ( เช่ียวชาญเฉพาะ ) 
  ๒.๒.๓. ส่งเสริมให้อาจารย์รวบรวมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
 
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน 

๒.๓.๑ ก าหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 
๒.๓.๒ จัดอบรมประจ าปเพื่อทบทวน/ประเมินผลการท างานในคณะ 
๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการท างานท่ีทันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน 
๒.๓.๔ ใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะต าแหนง 

๒.๓.๕ จัดกลุมบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู 
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑.การบริหารหลักสูตร 

๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษา ซึ่งประกอบดว้ยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิก กรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก และอาจารย์ประจ ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรยีนการสอน  

๑.๒ มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหกลมุงานตามตารางเรยีนที่ก าหนด
ในหลักสูตร 

๑.๓ หัวหนา้กลมุงานจะควบคุมการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผดิชอบและเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๑.๔ คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรการศึกษามีการประชุมกันทุกเดือน  เพื่อการติดตามและควบคุมคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลและด าเนินการประเมนิผลการสอนของอาจารย 

๑.๕ แตงตั้งกรรมการทบทวน/ประเมินผลการด าเนินการโดยมผีทูรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อ
สิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดอุดหนุนการเรียนการ

สอนเป็นรายปี  ตามจ านวนนักศึกษาแพทย์จ านวน  ๓๐๐๐๐๐ ต่อคนต่อปีเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนใหได
ตามเกณฑมาตรฐานสากลและเกณฑองคกรวิชาชีพ 

  ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอย ู
 คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ได้จดัให้มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง  โดยมี 

  - ห้องเรียนขนาด บรรจุ ๓๐๐-๔๐๐ คน    จ านวน ๒ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ์ขนาด บรรจุ ๓๐๐ คน  จ านวน ๑ ห้อง 
  - ห้องปฏิบัติการรวม ส าหรับการเรียนการสอนช้ันปรีคลินิก 
                      ขนาดบรรจุ ๓๐๐ คน               จ านวน ๒ ห้อง 
ซึ่งภายในห้อง นักศึกษาแต่ละคนจะมีกล้องจลุทรรศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์คนละ  เครื่อง ซึ่งสามารถต่อเข้าสู่ internet 
เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล และสามารถเข้ามาใช้งานได้วันละ ๑๒ ช่ัวโมง 
- หน่วยโสต ทัศนูปกรณ์ทางการศกึษา ซึ่งให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และการจัดท าสื่อ ตา่งๆ 
- สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ซึ่งให้บริการด้านการผลติและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี/คณาจารย์ในการผลิตสื่อ
ทางการศึกษา  
           ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุร ีได้จดัให้มีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง โดยม ี
          ห้องเรียนขนาด บรรจุ ๒๐๐ คน              จ านวน ๑ ห้อง 

ห้องเรียนขนาด บรรจุ ๖๐ คน              จ านวน ๑ ห้อง 
ห้องเรียนขนาด บรรจุ ๓๐ คน              จ านวน ๔ ห้อง 

           ห้องปฏิบัติการ internet ขนาดบรรจุ ๑๖-๓๒ คน             จ านวน ๑ ห้อง 
           ห้องปฏิบัติการฝึกหัตถการ ขนาดบรรจุ  ๑๐-๑๖ คน        จ านวน ๑ ห้อง 
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๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ๒.๓.๑ มีคณะกรรมการศูนย์แพทย์และคณะกรรมการห้องสมุดวางแผนจัดหาและติดตามการใช
ทรัพยากรการเรียนการสอน  สื่อและต ารา 
   ๒.๓.๒ ใหอาจารยผสูอนและผเูรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบตอ 
คณะกรรมการศูนย์แพทยฯ์ 

๒.๓.๓ คณะกรรมการศูนย์แพทยจ์ัดสรรงบประมาณประจ าปและจดัซื้อต าราและสื่อตาง ๆ 
            ๒.๓.๔ ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
๒.๔.๑ คณะกรรมการศูนย์แพทย์ วางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผสูอน ผใูช และ 

บุคลากรทีร่ับผดิชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ 
๒.๔.๒ ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารย และผเูรียน และใหได 

มาตรฐานทุกปการศึกษา 
๒.๔.๓ จัดท าระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งต าราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสม 

กับสถานการณของคณะ และน าผลมาใชในการบริหารทรัพยากร 
๓. การบริหารคณาจารย 
๓.๑ การรับอาจารยใหม 

๓.๑.๑ ก าหนดคุณสมบตัิอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑ์ในสาขาท่ีจ าเปน โดย 
ค านึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ การปฏิบตัิในสาขาทีต่องการและมีประสบการณการสอนในสถาบันการ   
ศึกษา นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใช สารสนเทศ การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและ
โปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 

๓.๑.๒ สืบคนประวัต ิและคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอย่างเปนระบบ  
๓.๑.๓ เสนอแตงตั้งเป็นอาจารย์ประจ า 
 

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารยผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานมีการประชุมรวมกับอาจารยผ์ุ้สอนเป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นสุดรายวชิา เพื่อ

ประเมินการจดัการเรียนการสอนและก าหนดประเด็นท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง 
๓.๓ การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุร ี ได้ก าหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์พเิศษดังนี้  

๑.  ไม่มีอาจารย์แพทย์ประจ า  ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับหัวขอ้การสอนนั้น 
๒. เป็นการสอนหัวข้อท่ีต้องการให้นกัศึกษาได้มโีอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ที่หลากหลาย

มากขึ้น  เช่นการสอนในภาคปฏิบตัิโดยอาจารย์อาวโุส 
๓. เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม นอกโรงพยาบาลราชบุรี ที่จ าเป็นต้องมีอาจารย์

พิเศษท่ีปฏิบัติงานประจ าในสถานพยาบาลแห่งน้ันดูแลก ากับการปฏบิัติงานของนักศึกษา 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงใหเปนไปตามความตองการของศูนย์แพทย์  โดยควรมี

ความรู้ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
๔.๒.๑ จัดใหมีการทัศนศึกษาดูงานภายนอกปละ ๑ ครั้ง 
๔.๒.๒ ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผน 

ประจ าปเพื่อใหคณะกรรมการศูนย์แพทย์สนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม 
๕. การสนับสนุนและการใหค าแนะน านักศึกษา 

๕.๑ การใหค าปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 
๕.๑.๑ จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาแพทย์ทุกคนพรอมก าหนดบทบาทหนาที ่
๕.๑.๒ จัดให้มีการประชุมพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเป็นประจ าทุก 

เดือน  เพื่อพูดคุยและปรึกษาปัญหาให้นักศึกษา 
๕.๑.๓ มีแฟมนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความกาวหนาและพฤติกรรมของนักศึกษาส่ง 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบเป็นระยะๆ 
๕.๑.๔ คณะกรรมการศูนย์แพทย์จะเปนท่ีปรึกษาใหอาจารยและนักศึกษาท่ีมี 

ปญหาเกินกวาความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจ าช้ันป 
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไปหรือเรื่องประเมินผล   สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

หรืออาจารย์ที่ท าหน้าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

๖.๑ อัตราการไดงานท า/การศึกษาตอของบัณฑิตใน ๖ เดือน หลังส าเร็จการศึกษาเทากับรอยละ ๑๐๐ 
๖.๒ จากการส ารวจของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี พบว่าผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิต ในภาพรวมเท่ากับ  ๔ ± ๐.๒๘  ด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไป  เท่ากับ ๓.๙๓ ± ๐,๓๒ ด้านความสามารถทางวิชาการ / วิชาชีพ เท่ากับ ๓.๘๘ ± ๐.๓๒ ด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม เท่ากับ ๔.๑๖ ± ๐.๓๑  จากตามมาตรประมาณค่าน้อยที่สุดถึงมากที่สุดเท่ากับ ๑ – ๕ 
๗. ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบงช้ีผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม  ประเมิน  และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี  ที่ระบุไว้ใน
หมวด ๑-๖  และสอดคล้องกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมีดังนี้ 
ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน 
เปูาหมาย สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพ 
ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร  ทุกปี
การศึกษา 

มากกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

                

๒ มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
แพทยศาสตร์ในทุก
ประเด็นเป็นอย่างน้อย 

มี                 

๓ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
รายวิ ช า  และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ร้อยละ ๑๐๐                 
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ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
ก่อนการเปิดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชาหลัก 

๔ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐                 

 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เปูาหมาย สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๕ จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
 

ร้อยละ ๑๐๐                 

๖ มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.๓ และมคอ.๔ 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

มากกว่า 
ร้อยละ ๒๕ 

                

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่
ผ่านมา 
 

ร้อยละ ๑๐๐                 

๘ อาจารย์ประจ าทุกคนมี
คุณ สม บั ติ ค ร บ ต า ม
ก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา

ร้อยละ ๑๐๐                 
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ตรี สาขาแพทยศาสตร์
เป็นอย่างน้อย หรือ
สัดส่วนของอาจารย์
ประจ า ต้องเป็นไปตาม
ก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี  

     
     
     
     

ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เปูาหมาย สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๙ อาจารย์ใหม่ทุกคน

ต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี 
และผ่านการ
ฝึกอบรมด้าน

แพทยศาสตรศึกษา
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

ภายใน ๓ ป ี
หลังจากเร่ิมปฏิบัติ

หน้าที่ต าแหน่ง
อาจารย ์

ร้อยละ 
๑๐๐ 

                

๑๐ อาจารย์ประจ าทุก
คนได้รับการพัฒนา
ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกวา่ 
๑๕ ชั่วโมงต่อปี

การศึกษา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

                

๑๑ บุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน

ได้รับการพัฒนาตรง
ตามงานที่

รับผิดชอบทุกคนใน
แต่ละปีไม่น้อยกว่า
คนละ ๑๐ ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา 

มากกว่า 
ร้อยละ 

๕๐ 

                

๑๒ ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปี

สุดท้ายหรือบัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร คะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป จากคะแนน

เต็ม ๕.๐๐ 

มีค่า
มากกว่า

๓.๕ 

                

๑๓ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

มีค่า
มากกว่า
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ต่อบัณฑิตใหม่ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
๓.๕๑ ขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

๓.๕ 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

เปูาหมาย สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ 

ปีการศึกษา 

ภายใน ภายนอก ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๑๔ ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของ

อาจารย์แพทย์ คะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้น
ไป จากคะแนนเต็ม 

๕.๐๐ 

มีค่ามากกว่า
๓.๕ 

                

๑๕ ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ

ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
๓.๕๑ ขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

มีค่ามากกว่า
๓.๕ 
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
๑.๑.๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จัดใหมีการประเมินรายวิชา ประเมิน

การสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรจะพิจารณาโดย
เปรียบเทียบกับตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิ   รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

๑.๑.๒ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จัดให มี peer evaluation โดยทีมผูร
วมสอนในกลุมวิชาเดียวกันและตางกลุมวิชา เพื่อประเมินการสอนตาม แบบการประเมินที่อางอิงกระบวนการ 
Clinical supervision ซึ่งจะตองประกาศใหอาจารยทุกคนทราบ 
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

๑.๒.๑ ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารย เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และสงตรงตอ     
ให้นักวิชาการโดยใชแบบประเมินการสอนตามที่ก าหนด 

๑.๒.๒ ผลการประเมิน ( feedback) สงตรงตออาจารยและหัวหนากลุมวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป 
๑.๒.๓ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี รวบรวมผลการประเมินที่เปน 

ความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือ ปรับปรุง          กลยุทธ์การ
สอนให เหมาะสมกับรายวิชา  
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
๒.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา  
๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสตูรอยางเปนระบบ 
๒.๑.๓ ด าเนินการส ารวจขอมูลเพือ่ประกอบการประเมินหลักสูตรจากผเูรียนปจจุบันทุก 

ช้ันปและจากผสู าเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรนุ 
๒.๒ โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผปูระเมินภายนอก 
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูลยอน กลับของผู

เรียน ผสู าเร็จการศึกษา ผใูชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 
๒.๓ โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

๒.๓.๑ ติดตามบัณฑิตใหมโดยส ารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดย 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ 

๒.๓.๒ ติดตามกับผูใช อื่น เชน ผใูชบริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการ 
ทุกระดับ 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง  นอย ๓ 
คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน) 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- คณะกรรมการประเมินหลักสตูรของคณะจัดท ารายงานการประเมนิผล และเสนอประเด็นท่ีจ าเปนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสตูร 
- เชิญผทูรงคุณวุฒิอานหลักสตูรและใหขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ๑ รายละเอียดในการเสนอปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ๒ ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(curriculum mapping) 
ภาคผนวก ๔ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ๕ รายชื่ออาจารย์ 
ภาคผนวก ๖ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก ๑ 
 

รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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รายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
--------------------------------------  

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ................................. 
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว ในคราวประชุมคร้ังท่ี ... / ๒๕๕๘  
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ต้ังแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
..................................................................................................................................................................... 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

หลังจากท่ีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวโน้มของทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของแพทยศาสตรศึกษา (medical education) ของโลก ลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปจากอดีต (21st 
century learners) นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนจากภายใน 
(transformative education) รวมทั้งเพื่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ Basic Medical 
Education World Federation for Medical Education Global Standards ค.ศ. ๒๐๑๒ คณะฯ จึงเห็นควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยให้หลักสูตรฉบับปรับปรุงมีลักษณะที่มุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิต ที่
เรียกว่า outcome-based curriculum โดยคณะฯ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต
แพทย์ท่ีจบใหม่ นักศึกษาแพทย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมกันก าหนดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตแพทย์ศิริราช จากน้ันจึงก าหนดเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาและของหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตดังกล่าว 

ศูนย์แพทย์ฯ ได้ก าหนดให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเนื้อหาและการจัดการ
เรียนการสอนที่เช่ือมโยงตั้งแต่ระดับเตรียมแพทย์ ปรีคลินิก และคลินิก การจัดหลักสูตรให้เป็นแบบบูรณาการ 
(integration) ทั้งในระดับเดียวกัน (horizontal integration) และต่างระดับ (vertical integration) ให้มากท่ีสุด โดย
หลักสูตรระดับปรีคลินิกเป็นแบบอิงระบบ (system-based)  การจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ active learning ที่
มากขึ้น เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ตอบสนองต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนจากภายใน เน้นการเรียนรู้โดยอิงปัญหาของผู้ป่วยตั้งแต่ระดับปรีคลินิก เพื่อให้มี early 
clinical exposure และให้เพิ่มรายวิชาเลือกเสรีตลอดหลักสูตร 
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๕.  สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

๕.๑ หลักสูตรนีม้ีการปรับปรุงแก้ไขช่ือของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. นายแพทย์ธนะบุญ  ประสานนาม ๑. แพทย์หญิงภัสรา มะลิทอง 
๒. แพทย์หญิงนิตยา ภิญโญตระกูล ๒. นายแพทย์สมบัติ หัชลีฬหา 
๓. นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้  ๓. แพทย์หญิงสายพิณ ศิลางาม 
๔. แพทย์หญิงสุนีย์ ม้ามานะศิริ ๔. นายแพทย์นพวัชร์ สมานคติวัฒน์  
๕. นายแพทย์เทียนชัย ตั้งสุจริตธรรม ๕. นายแพทย์กฤษดา รอดประเสริฐ 

 
๕.๒ หลักสูตรนีม้ีการปรับปรุงแก้ไขปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี ้

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปรัชญาของหลักสูตร สร้างบัณฑิตท่ีเป็นท้ังแพทย์และพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศ 
โดยเสริมสร้างความรู้ความสามารถและ
เจตคติอันดีงามท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การประกอบวิชาชีพแพทย์  และท่ีเป็น
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มี
คุณประโยชน์ต่อสังคม  
 

เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบทท่ีได้ปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.
๒๕๕๔  โดยสามารถให้บริการการแพทย์
ปฐมภูมิภายในชุมชนชนบท และมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด
ท้ังด้านความรู้ การปฏิบัติและคุณธรรม 
จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ  ทักษะ และเจตคติ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน      ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภาและเน้น
คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
๑. มีพฤตินิสัย  เจตคติ คุณธรรม  และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
๒. มีทักษะในการสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพ  
๓. มีความรู้พื้นฐานทางการแพทย์  
๔. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูล ก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วาง
แผนการตรวจวินิจฉัย  และให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยตามลักษณะการบริบาล
ผู้ป่วยที่เหมาะสม  
๕. มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และ
ประชาชน 
๖. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อธ ารง และพัฒนา
ความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคต ิและ

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถ  ทักษะ และเจตคติ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ศิริราช 
ดังต่อไปน้ี 
Soul หมายถึง มีจิตวิญญาณของความเป็น
แพทย์ ประกอบด้วย คุณธรรมแห่งวิชาชีพ 
การค านึงถึงผู้ป่วย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
Knowledge หมายถึง มีความรู้ทาง
วิชาชีพ (professional knowledge)  
Information หมายถึง ทักษะท่ีเกี่ยวข้อง
กับข้อมูล สื่อ เทคโนโลยี ( information, 
media, technology skills)  
Learning หมายถึง ทักษะการเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (learning and 
innovation skills)  
Leader หมายถึง ทักษะความเป็นผู้น า 
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พฤติกรรม ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ป่วย  สังคม และการ
เปลี่ยนแปลง 
๗. มีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นสุข 

การท างานร่วมกับผู้อื่น และการใช้ชีวิต  
(leadership and life skills)  
Skills หมายถึง มีทักษะทางวิชาชีพ 
(professional skills) 

 
๕.๓ หลักสูตรนีม้ีการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี ้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑. เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต 
๒. สอบผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร 
๓. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๔ .  ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ( comprehensive 
examination) เป็นไป ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลเรื่องแนวทางปฏิบัติส าหรับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

๑. เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต 
๒. สอบผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร 
๓. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๔ .  ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ ( comprehensive 
examination) ดังน้ี 
  ๔.๑ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับปรีคลินิก ภาคทฤษฎี 
ประเภท multiple choice question (MCQ) 
  ๔.๒ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคทฤษฎี 
ประเภท multiple choice question (MCQ)  
  ๔.๓ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคทฤษฎี 
ประเภท  modified essay question (MEQ)  
  ๔.๔ การสอบประมวลความรอบรู้ระดับคลินิก ภาคปฏิบัติ 
ประเภท objective structured clinical examination 
(OSCE)  
ท้ังนี้ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เรื่องการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 
 
๕.๔ หลักสูตรนีม้ีการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
      ๕.๔.๑ รายวิชาที่เปิดใหม ่
      ๕.๔.๒ รายวิชาที่ยกเลิก 
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     ๕.๔.๑ รายวิชาท่ีเปิดใหม่   
        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 107 Society and Health 2 (2-0-4) 

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    
ความหมายของสุขภาพและความเจ็บป่วย สุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยมกับธุรกิจความงาม เพศสภาวะกับสุขภาพ 

ความเจ็บป่วยเรื้อรังและความพิการ วัฒนธรรมการแพทย์กับสุขภาพ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย สุขภาพในสังคมความเสี่ยง 
ตัวก าหนดทางสังคมกับสุขภาพ สารเสพติดกับการเรียนรู้ทางสังคม รูปแบบความเชื่อสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพผู้หญิง 
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย บทบาทวิชาชีพแพทย์ในระบบสุขภาพ น าเสนอ: สุขภาพกับสังคม มุมมองสังคมศาสตร์ 

Social meanings of health and illness, health and illness in globalization, beauty and capitalism, 
genders and health, chronic illness and disability, culture, medical system and health, aging in Thai society, 
health in risk society, social determinants of health, addiction and social learning, health belief in health 
promotion, women’s health, genders in Thai society, medical profession in health system, panel: health and 
society 

 
ศรสว   ๒๓๐ ทักษะชีวิตและสังคม 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   230 Life and  Social Skills 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :   - 

Prerequisite: - 
 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การด าเนินชีวิต การบริหารจัดการบทบาทในสังคม การเป็นผู้น า 

การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตท่ีมีความสุข  
Development of life and social skills; survival skills, management of social roles, leadership, 

teamwork, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, ethics, the way of 
life with happiness  
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       ข. หมวดวิชาเฉพาะ   กลุ่มวิชาบังคับ                                                                      
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว   ๑๑๑ การศึกษาวิชาแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID   111 Medical Education 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :   - 
Prerequisite: - 
             หลักการการจดัการศึกษาโดยท่ัวไป และการศึกษาวิชาแพทย ์จติวิทยาการเรยีนรู ้วิธีเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพใน
โรงเรียนแพทย์ วิธีการประเมินผลในโรงเรียนแพทย์ การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
             Principles of general education and medical education; psychology of learning; effective learning 
methods in a medical school; assessment methods in a medical school; continuing medical education 

 
ศรสว   ๑๑๒ วิชาชีพแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID   112 Medical Profession 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :   - 
Prerequisite: - 

ความหมายและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
            Definitions and factors related to health; history and evolution of medicine; role of medical 
profession in health promotion, disease prevention and solving personal, family and community health 
problems 

 

 
ศรสว   ๒๑๒ รากฐานของร่างกายมนุษย์: จากโมเลกุลสู่ร่างกาย ๓ (๒-๒-๕)  
SIID   212 Foundation of the Human Body : From Molecules to Body 3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล หลักการถ่ายทอดและแสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรม  การเคลื่อนย้าย
และสลายโปรตีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์และเน้ือเยื่อ  วัฏจักรของเซลล์ การเจริญทดแทนและการ
ซ่อมแซมของเซลล์ ความคิดรวบยอดของการปฏิสนธิ การพัฒนาของเอ็มบริโอในระยะต้น 

Structures and functions of biomolecules; principles of the transmission and expression of 
genetic information; protein trafficking and degradation; molecular biology techniques; cell and tissue 
structures; cell cycle; cell regeneration and repair;  concepts of fertilization; early embryonic development 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว   ๒๑๓ รากฐานของร่างกายมนุษย์: การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน ๒ (๑-๒-๓)  

SIID   213 Foundation of the Human Body : Neural and Hormonal 
Regulation 

2 (1-2-3) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
Prerequisite:  Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

บทน าการควบคุมภาวะธ ารงดุลด้วยระบบประสาท ความต่างศักดิ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ขณะพัก ความต่างศักดิ์ของเยื่อ
หุ้มเซลล์ขณะท างาน การขนส่งสารผ่านแกนประสาท การสื่อสารระหว่างเซลล์ ระบบประสาทอัตโนวัติ บทน าระบบต่อมไร้ท่อ 
การควบคุมป้อนกลับ การสร้าง การหลั่ง การออกฤทธิ์ และเมแทบอลิซึมของฮอร์โมน การส่งทอดสัญญาณ ตัวรับของฮอร์โมน 
ตัวส่งสัญญาณล าดับท่ีสอง โครงสร้างของฮัยโพทาลามัส ต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ต่อมไพเนียล ฮอร์โมนควบคุมจาก
ฮัยโพทาลามัส ฮอร์โมนต้านการสร้างปัสสาวะ ออกซิโทซิน ฮอร์โมนไพเนียล ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของตัวอ่อน เด็ก และปัจจัยการเจริญเติบโต โพรแลกติน โครงสร้างของต่อมพาราไทรอยด์ 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๖๑ | ๑๙๐ 

และระบบพาราแกงเกลียน ฮอร์โมนควบคุมสารน้ า ระบบเรนิน แองจิโอเทนซิน อัลโดสเตอโรน แอนตี้เนทริยูรีติกเป็ปไทด์ และ
โพรสตาแกลนดินส์ ฮอร์โมนของเปลือกต่อมหมวกไต  กลูโคคอร์ติคอยด์ ฮอร์โมนเพศของเปลือกต่อมหมวกไต ฮอร์โมนของ
ต่อมหมวกไตส่วนใน ฮอร์โมนควบคุมดุลแคลเซียม โรคท่ีเกี่ยวข้อง  

Introduction to neural control of homeostasis, resting membrane potential, action potential, axonal 
transport, synaptic transmission, autonomic nervous system; introduction to endocrine system, feedback 
regulation, hormone synthesis, secretion, action and metabolism, signal transduction, hormone receptor, 
second messengers, structures of hypothalamus, anterior and posterior pituitary and pineal glands, 
hypothalamic regulatory hormones: antidiuretic hormone, oxytocin, pineal hormone, hormone control growth 
and development: hormone control fetus, child growth and growth factor, prolactin, structures of parathyroid 
gland and paraganglion system, hormone control fluid: renin-angiotensin-aldosterone system, antinatriuretic 
peptide and prostaglandins, adrenocortical hormones: glucocorticoids, adrenal sex hormones, hormone of 
adrenal medulla, hormone control calcium homeostasis; correlated diseases 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศรสว   ๒๑๔ รากฐานของร่างกายมนุษย์: พลังงานและเมแทบอลิซึม ๒ (๑-๒-๓) 

SIID    214 Foundation of the Human Body: Energy and Metabolism 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite:  Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

หลักการของชีวพลังงานศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ วิถีเมแทบอลิซึม คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  (ไกลโคไลซิส กลูโคนีโอเจเนซิส การสังเคราะห์และสลายไกลโคเจน วิถีของน้ าตาลเพน
โตสฟอสเฟต) เมแทบอลิซึมของโปรตีน (วิถีการสลายกรดอะมิโน การสังเคราะห์กรดอะมิโนชนิดไม่จ าเป็น การสังเคราะห์สารท่ี
มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบท่ีมีส าคัญ) การเปลี่ยนแปลงโปรตีน โรคท่ีเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิ
โน เมแทบอลิซึมของไขมัน (การสังเคราะห์และการสลายกรดไขมัน การสังเคราะห์คอเลสเทอรอล) เมแทบอลิซึมของลิโพโปรตีน 
เมแทบอลิซึมของพลังงานและวิถีเมแทบอลิซึมร่วม  (วัฏจักรเครบส์ , ออกซิเดทิฟฟอสโฟรีเลชั่น ) โครงสร้างของต่อมไทรอยด์ 
ต่อมหมวกไตชั้นนอก ไอส์เล็ตส์ตับอ่อน และเนื้อเยื่อไขมัน การควบคุมเมแทบอลิซึมด้วยฮอร์โมน ฮอร์โมนไทรอยด์ กลูโคคอร์ติ
คอยด์ ฮอร์โมนจากตับอ่อน ฮอร์โมนควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด อะดิโพไคน์ การตอบสนองทางฮอร์โมนต่อภาวะเครียดและ
การออกก าลังกาย โรคซ่ึงเกิดจากการท างานผิดปกติของฮอร์โมนท่ีพบบ่อย 

Principles of bioenergetics and thermodynamics; metabolic pathways; chemical properties of 
carbohydrate and lipid; metabolism of carbohydrate (glycolysis, gluconeogenesis, glycogen synthesis and 
degradation, pentose phosphate pathway); metabolism of protein (common pathway of amino acid 
degradation, biosynthesis of non-essential amino acid); protein turnover; diseases associated with amino 
acid metabolism abnormality; metabolism of lipid (fatty acid synthesis and degradation, cholesterol 
synthesis); metabolism of lipoprotein; metabolism of energy and common metabolic pathway (Krebs’s 
cycle and  oxidative phosphorylation); structures of thyroid gland, adrenal cortex, pancreatic islets and 
adipose tissue; hormonal regulation of metabolism including thyroid hormones, glucocorticoids, pancreatic 
hormones; regulatory and counter-regulatory hormones; adipokines; hormonal responses during stress and 
exercise; common disorders of hormonal dysregulation 

 
ศรสว   ๒๑๕ ชีวิตมนุษย์ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   215 The Human Life 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โภชนาการ การนอน การออกก าลัง การควบคุมอุณหภูมิ การเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย ปัญญา  และจิตสังคม
ตามวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิ ทารกแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน  เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ การส่งเสริมและ



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๖๒ | ๑๙๐ 

การรักษาสุขภาพในแต่ละช่วงของชีวิต 
Nutritions; sleep; exercise; temperature regulation; physical, cognitive, psychosocial growth and 

development of embryo, newborn babies, children of pre-school age, children of school age, teenagers, 
adults, pregnant women, and older people; health promotion and health maintenance for people in each 
stage of life 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว   ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID    216 Integumentary and Musculoskeletal System I 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้างปกติ หน้าท่ี และการเจริญของผิวหนัง สิ่งท่ีเจริญจากผิวหนัง ได้แก่ ขน ผม เล็บ ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน 

และ ต่อมนม เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ได้แก่ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นตื้น และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นลึก โครงสร้างปกติและการเจริญของ
กล้ามเน้ือ กระดูก ข้อต่อ เอ็นและเอ็นยึด ศึกษาโดยการช าแหละและใช้กล้องจุลทรรศน์  

Normal structures, functions and development of skin and skin derivatives such as hair, nail, 
sweat gland, sebaceous gland and mammary gland; hypodermal fascia such as superficial fascia and deep 
fascia; the normal structures, functions and development of muscle, bone, joint, tendon and ligament; by 
dissection and light microscopic study 

 
ศรสว   ๒๑๗ ระบบไหลเวียน ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID   217 Circulatory System I 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้าง การเจริญ การท างาน และการควบคุมหัวใจ หลอดเลือด และหลอดน้ าเหลือง คลินิกสัมพันธ์ 

Structure, development, function and regulation of the heart, blood vessels and lymphatics; 
clinical correlation 

 
ศรสว   ๒๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑ 

 
๑ (๐-๒-๑)  

SIID   218 Blood and Lymphoid System I 
 

1 (0-2-1) 
 
 
 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โครงสร้างปกติและหน้าท่ีของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด การสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ
เกล็ดเลือด โครงสร้างปกติและหน้าท่ีของเซลล์ลิมฟอยด์ เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ และอวัยวะลิมฟอยด์ ได้แก่ ต่อมน้ าเหลือง ทอนซิล 
ต่อมไทมัส และม้าม โดยศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  การแข็งตัวของเลือด บูรณภาพของหลอดเลือด หน้าท่ีของเกล็ดเลือด 
ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด สารต้านการแข็งตัวของเลือด  การละลายลิ่มเลือด  เมแทบอลิซึมของ ฮีมและฮีโมโกลบิน โปรตีนท่ี
ส าคัญในพลาสมา 

Normal structures and functions of erythrocytes, leukocytes and platelets; production of 
erythrocytes, leukocytes and platelets; normal structures and functions of lymphoid cells, lymphoid tissue 
and lymphoid organs such as lymph node, tonsil, thymus and spleen by light microscopic study; 
hemostasis, vascular integrity, platelet function, coagulation factors, anticoagulants, fibrinolysis; heme and 
hemoglobin metabolism; important plasma proteins 

 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๖๓ | ๑๙๐ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศกษาด้วยตนเอง) 
 ศรสว
 
๒๑๙ 

 ๒๑๙ ระบบหายใจ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID   219 Respiratory System I 
 

2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้าง ความสัมพันธ์ หน้าท่ี และ พัฒนาการของทางเดินหายใจ ผนังอก เยื่อหุ้มปอด ระบบประสาทและระบบ

ไหลเวียนท่ีเกี่ยวข้อง แก๊สในอากาศหายใจและการขนส่งแก๊สในเลือด กลศาสตร์ของการหายใจ ความสัมพันธ์ของปริมาณ
อากาศและเลือดไหลเวียนท่ีปอด การวัดสมรรถภาพปอด การควบคุมระบบหายใจ บทน ารังสีวิทยาระบบหายใจ คลินิกสัมพันธ์ 

Structures, relations, functions and development of respiratory tract, thoracic wall, pleura, 
related nervous and circulatory system; respired gas and blood gas transport; mechanics of breathing; 
ventilation and perfusion relationships; pulmonary function measurements; control of the respiratory 
system; introduction to radiology of respiratory system; clinical correlations 

 
ศรสว   ๒๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๑  

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID    220 Gastrointestinal and Hepatobiliary System I 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 รูปร่าง โครงสร้าง ต าแหน่ง ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง ลักษณะทางจุลกายวิภาค  พัฒนาการ ความผิดปกติแต่

ก าเนิด หน้าท่ีของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ผนังช่องท้อง การประยุกต์ความรู้สู่คลินิก 
Shape, structure, location, relation, histology, development, congenital malformation, functions 

of organs in gastrointestinal and hepatobiliary system; abdominal wall; applied knowledge to clinic 
 
ศรสว   ๒๒๒ ระบบปัสสาวะ ๑ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   222 Urinary System I 
 

2  (1-2-3) 
 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้าง ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง ลักษณะทางจุลกายวิภาค การเจริญและพัฒนาการ ความผิดปกติแต่

ก าเนิดของอวัยวะต่างๆ ในระบบปัสสาวะ หน้าท่ีของไตท่ีเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายและหน้าท่ีอื่นๆ โครงสร้างและหน้าท่ีของ
หน่วยไต ระบบหลอดเลือดของไตและการกรองท่ีโกลเมอรูลัส การขนส่งที่หลอดไตของอิเล็กโทรไลต์และสารอินทรีย์ท่ีส าคัญ 
การก าจัดสารท่ีไต การสร้างและการขับถ่ายปัสสาวะ หน้าท่ีของไตในการรักษาดุลโซเดียม ดุลน้ า ดุลโปแตสเซียม และดุลกรด
ด่าง 

Structures, relation to nearby organs, microscopic anatomy, growth and development, 
congenital malformation of organs in the urinary system; renal excretory and non-excretory functions, 
structures and functions of the nephron, renal vasculature and glomerular filtration, tubular transport of 
major electrolytes and organic solutes, renal clearance, urine formation and micturition, renal handling of 
sodium, water, potassium and acid-base balances 

 
 
 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๖๔ | ๑๙๐ 

 
ศรสว  ๒๒๔ ระบบประสาท ๑ 

 
๔ (๒-๔-๖) 

SIID    224 Nervous System I 
 

4 (2-4-6) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โครงสร้างและการท างานของระบบประสาท ประสาทส่วนปลาย ไขสันหลัง ก้านสมอง สมอง สมองน้อย เบซัลแกงเก
ลีย  เรติคูลาร์ฟอร์เมชัน ระบบลิมบิก การเรียนรู้ วงจรการหลับตื่น ระบบไหลเวียนเลือดของสมอง น้ าหล่อสมองไขสันหลัง 
อวัยวะประสาทสัมผัสพิเศษ พฤติกรรมศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์ 

Normal structures and functions of nervous system: peripheral nerve, spinal cord, brain stem, 
cerebrum, cerebellum, basal ganglia, reticular formation, limbic system, learning, sleep-wake cycle, 
blood circulation, cerebrospinal fluid, organs of special sense; behavioral science; clinical correlations 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศรสว   ๒๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๑ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   223 Reproductive System I 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite:   Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 พัฒนาการของเอ็มบริโอ การเจริญของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงระยะปริสูติกาล  โครงสร้างและหน้าท่ีของ

เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ชายและหญิง  แกนโฮโพทาลามัส-พิทูอิทารี-ต่อมบ่งเพศ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ วัย
เริ่มเจริญพันธุ์ วงจรประจ าเดือน วัยหมดประจ าเดือน การร่วมเพศและจุดสุดยอด สเตอรอยด์เพศ  การตั้งครรภ์และฮอร์โมน
ของการตั้งครรภ์  ระยะหลังคลอด การหลั่งน้ านม การซ่อมแซม การเจริญทดแทน  และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงชีวิต ความ
ผิดปกติท่ีสัมพันธ์กับโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบสืบพันธุ์ 

Embryonic development, fetal maturation, perinatal changes; structure and functions of male 
and female reproductive cells, tissues and organs; hypothalamo-pituitary-gonadal axis; gametogenesis; 
puberty; menstrual cycle, menopause; intercourse and orgasm; sex steroids; pregnancy and gestational 
hormones; puerperium, lactation; repair, regeneration and changes associated with stage of life;  
abnormalities related to reproductive structure and functional disorders 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๖๕ | ๑๙๐ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 

ศรสว ๒๒๕ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก  ๑ (๐-๒-๑) 
  SIID 225 Applied Preclinical Knowledge 1 (0-2-1) 

 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

 หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่ส าคัญของ ระบบ
ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ระบบไหลเวียน ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ตับและ
ทางเดินน้ าดี ระบบปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท  

Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important 
knowledge and clinical skills of integumentary and musculoskeletal system, circulatory system, blood and 
lymphoid system, respiratory system,  gastrointestinal and hepatobiliary system, urinary system, reproductive 
system, endocrine system and nervous system 

 
ศรสว   ๒๒๖ การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ 

 
๑ (๐-๒-๑) 

SIID   226 Humanistic Medicine 1 (0-2-1) 
เงื่อนไข :  - 

Prerequisite:  - 
 ความส าคัญและหลักการของ การแพทย์ท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษาท่ีจะเป็นแนวทางในการ

ประยุกต์ความรู้ เพื่อการให้บริการสุขภาพท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ 
Importance and principles of humanistic medicine; case studies of the application of knowledge 

for promoting health care with humanistic medicine 

 

ศรสว   ๒๒๗ วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๑ (๑-๐-๒) 
(1-0-2) SIID   227 Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice 1 (1-0-2) 
 เงื่อนไข :   สอบผ่านรายวิชา วทคณ ๑๘๑ 

 Prerequisite:   Passed SCMA 181 
แนวคิดทางระบาดวิทยาในการอธิบายรูปแบบการเจ็บป่วยในประชากร หลักการทดสอบทางระบาดวิทยาและ

รูปแบบการวิจัยส าหรับสอบสวนสาเหตุของโรค การประยุกต์หลักการและวิธีการพื้นฐานในการออกแบบและด าเนินการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษาความเสี่ยง ความสัมพันธ์ การเทียบมาตรฐานของอัตราและ
อัตราส่วน และคุณสมบัติของการทดสอบ 

Epidemiologic concepts in describing patterns of illness in populations; principles of 
epidemiologic investigation and research designs for investigating etiology of disease; application of basic 
principles and methods in design and conduct of epidemiologic studies; quantitative measures for 
determining risk, association, standardization of rate and ratio, and test properties 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๖๖ | ๑๙๐ 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 

ศรสว   ๒๒๘ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๑ 
 

๓ (๐-๖-๓) 

SIID   228 Gross Anatomy Laboratory I 
 

3 (0-6-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite:   Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 รูปร่าง โครงสร้าง ต าแหน่งปกติ และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียงของส่วนต่างๆของร่างกาย ท่ีมองเห็นด้วยตา

เปล่าจากภายนอก และใช้เครื่องมือช าแหละ เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างที่อยู่ลึกเข้าไป ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ 
เส้นประสาท และหลอดเลือดของล าตัว หลัง แขน ศีรษะและคอ ผนังทรวงอกและช่องอก หัวใจและหลอดเลือดใหญ่ ทางเดิน
หายใจและปอด  

Normal shape, structure, location and relation of the parts of body by inspection and dissection 
for the purpose of determining the character and arrangement of the deeper parts such as bones, 
muscles, joints, nerves and blood vessels of trunk; back; upper limbs; head and neck; thoracic wall and 
cavity; heart and great vessels; respiratory tract and lungs 

 
ศรสว  ๒๒๙ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๒ 

 
๒ (๐-๔-๒) 

SIID  229 
222
29 

Gross Anatomy Laboratory II 
 

2  (0-4-2) 
เงื่อนไข :  เคยศึกษารายวิชา ศรสว ๒๒๘ 

Prerequisite:  Studied SIID 228 

รูปร่าง โครงสร้าง ต าแหน่งปกติ และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียงของส่วนต่างๆของร่างกาย ท่ีมองเห็นด้วยตา
เปล่าจากภายนอก และใช้เครื่องมือช าแหละ เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างที่อยู่ลึกเข้าไป ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ 
เส้นประสาท และหลอดเลือดของผนังช่องท้อง และทางเดินอาหาร ไตและท่อไต ขา ช่องเชิงกรานและอวัยวะสืบพันธุ์ สมอง  
ไขสันหลัง เบ้าตา ลูกตา ใบหู หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน  

Normal shape, structure, location and relations of the parts of body by inspection and dissection 
for the purpose of determining the character and arrangement of the deeper parts such as bones, 
muscles, joints, nerves and blood vessels of abdominal wall and gastrointestinal tract; kidneys and ureters; 
lower limbs; pelvic cavity and reproductive organs; brain and spinal cord, orbits and eyes, ear pinnas, 
external, middle and internal ears 

 
ศรสว   ๓๑๒ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการอักเสบ 

 
๓ (๒-๒-๕)  

SIID   312 Immune Responses and Inflammation  3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite: Passed every course in the 2nd year  
 การท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและปฏิกิริยาการอักเสบ บทบาทของการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันและการอักเสบต่อสุขภาพและการเกิดโรค การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การรักษา และการป้องกันโรคท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ การตอบสนองของเน้ือเยื่อต่อการบาดเจ็บ การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ การเจริญทดแทนและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ 

Function of immune system; immune responses and inflammatory reactions; roles of immune 
response and inflammation in health and diseases; laboratory investigation, treatment and prevention of 
immune-associated diseases and inflammation; tissue response to injury, tissue renewal, regeneration, and 
repair 

 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๖๗ | ๑๙๐ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว  ๓๑๓ หลักพันธุศาสตร์และเนื้องอก 

 
๑ (๑-๐-๒) 

SIID   313 Principle of Genetics and Neoplasia 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite:   Passed every course in the 2nd year 
 หลักการวิเคราะห์แผนภูมิครอบครัว แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การค านวณความเสี่ยง พันธุศาสตร์ของ

ประชากร กลไกทางพันธุศาสตร์กับโรคของมนุษย์ การกลายพันธุ์และพหุสัณฐาน ความผิดปกติของโครโมโซม โรคท่ีเกิดจากยีน
เดี่ยว โรคท่ีเกิดจากหลายยีน โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการควบคุมการพัฒนาของ
อวัยวะ ความพิการแต่ก าเนิด พันธุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ การทดสอบทางพันธุศาสตร์ การวินิจฉัยก่อนคลอด การคัดกรองทารก
แรกเกิด การรักษาโรคพันธุกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าทางพันธุศาสตร์ ประเด็นทางจริยธรรมกับพันธุศาสตร์ หลักการ
วินิจฉัยและจ าแนกชนิดของเน้ืองอก ระดับและระยะของเน้ืองอก อณูชีววิทยาของเซลล์เน้ืองอก การรุกรานและการ
แพร่กระจาย การก่อมะเร็ง การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง สารบ่งชี้มะเร็งและการน าไปใช้ทางคลินิก วิทยาการ
ระบาดของมะเร็งและการป้องกัน การรักษาและยาต้านมะเร็ง 

Principles of pedigree analysis, patterns of inheritance, risk calculation, population genetics, 
genetic mechanisms and human disease, mutations and polymorphisms, chromosomal abnormalities, 
single gene diseases, polygenic diseases, chromosome disorders, gene expression and organ 
developmental regulation, congenital anomalies, genetics in clinical practice, genetic testing, prenatal 
diagnosis, newborn screening, treatment of genetic diseases, genetic counseling, ethical issues in genetics; 
principles of classification and diagnosis of neoplastic diseases, grading and staging of neoplasms, 
molecular biology of neoplastic cells, invasion and metastasis, carcinogenesis, tumor immunity, tumor 
marker and clinical application, cancer epidemiology and prevention, cancer therapy and anti-cancer drugs 

 
ศรสว  ๓๑๔ หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

 
๔ (๒-๔-๖) 

 SIID   314 Principles of Microbiology and Parasitology 
 

4 (2-4-6) 
 เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite:   Passed every course in the 2nd year  
 แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิตท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยา  พาหะแพร่เชื้อ รูปร่างลักษณะ คุณสมบัติท่ี

เกี่ยวข้องกับการก่อโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ หลักการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การเลือกยาต้านจุลชีพท่ีเหมาะสม ระบาดวิทยาและการป้องกันโรค 

Medically important bacteria, viruses, fungi and parasites; ecology; vector; morphology, 
characteristics related to disease causation; pathogenesis; pathology; laboratory investigation for diagnosis 
of infectious diseases; principle of antimicrobial susceptibility tests; appropriate selection of antimicrobial 
drugs; epidemiology and disease prevention 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๑๕ หลักการบ าบัดรักษาทางการแพทย์  
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID   315 Principles of Therapeutic Medicine 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite: Passed every course in the 2nd year  

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการบ าบัดรักษาทางการแพทย์  วัตถุประสงค์ของการบ าบัดรักษา  องค์ประกอบทาง
กาย ใจ สังคมของการบ าบัดรักษา หลักการรักษาโดยใช้ยา หลักการรักษาโดยไม่ใช้ยา 

History and evolution of therapeutic medicine; aims of therapeutics; bio-psycho-social components 
of therapeutics; principles of pharmacologic treatment; principles of non-pharmacologic treatment 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๖๘ | ๑๙๐ 

 

 
ศรสว  ๓๑๗ ระบบไหลเวียน ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID   317 Circulatory System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๗ 

Prerequisite:  Passed SIID 217 
ความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือด และหลอดน้ าเหลือง สาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ระบาด

วิทยา หลักการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และการรักษา 
Disorders of the heart, blood vessels and lymphatics; etiology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, epidemiology, principles of laboratory investigation, diagnosis and treatment 
 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๒ ๓ (๒-๒-๕)  
 SIID  318 Blood and Lymphoid System II   3  (2-2-5) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๘ 

Prerequisite:  Passed SIID 218 
 ความผิดปกติหรือโรคของเลือด ส่วนประกอบของเลือด และระบบลิมฟอยด์ ท้ังสาเหตุของโรค พยาธิสภาพ พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิก าเนิด หลักการวินิจฉัยโรคและการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลและการประยุกต์ใช้ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง วิทยาการระบาด การรักษา และการป้องกัน 

Abnormalities or diseases of blood, blood components and lymphoid systems including etiology, 
pathology, pathophysiology, pathogenesis, principles of diagnosis and laboratory investigations, 
interpretation and application of associated laboratory results, epidemiology, treatment and prevention 

 
ศรสว  ๓๑๙ ระบบหายใจ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID  319 Respiratory System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๙ 

Prerequisite:   Passed SIID 219 
 การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบหายใจสู่การเปล่ียนแปลงหน้าท่ีในแง่พื้นฐานพยาธิก าเนิดของโรค

ติดเชื้อและการอักเสบในระบบหายใจ  โรคทางเดินหายใจอุดกั้น  โรคระบบหายใจถูกจ ากัดการขยายตัว ความผิดปกติของการ
ไหลเวียนผ่านปอด ความผิดปกติของการแลกเปลี่ยนแก๊ส  เนื้องอกของระบบหายใจ ความรู้พื้นฐานของการสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาและการป้องกันโรคระบบหายใจ 

Correlation of structural changes in respiratory system to altered functions as a basis of 
pathogenesis of respiratory infection and inflammation; obstructive respiratory disorders; restrictive respiratory 

 
 

ศรสว   ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๒  ๒ (๑-๒-๓) 

SIID   316 Integumentary and Musculoskeletal System II 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :   สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๖  

Prerequisite: Passed SIID 216 

ความผิดปกติหรือโรคของระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือ และกระดูก ท้ังด้านสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ พยาธิ
สรีรวิทยา หลักการวินิจฉัยและการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลและการประยุกต์ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้อง วิทยาการระบาด การรักษา และการป้องกัน 

Abnormalities or diseases of the integumentary and musculoskeletal systems including etiology, 
pathogenesis, pathology, pathophysiology; principles of diagnosis and laboratory investigation, 
interpretation and application of associated laboratory results; epidemiology; treatment and prevention 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๖๙ | ๑๙๐ 

disorders, disorders of pulmonary circulation; disorders of gas exchange; neoplasms of respiratory system; 
fundamental knowledge of laboratory investigation and interpretation; treatment and prevention of 
respiratory diseases 

 
 

ศรสว  ๓๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๒ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID  320 Gastrointestinal and Hepatobiliary System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๐ 

Prerequisite:   Passed SIID 220 
 สาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ระบาดวิทยา หลักการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ หลักการวินิจฉัยและ

รักษา โรคความพิการแต่ก าเนิด โรคติดเชื้อ โรคอื่นๆ ท่ีเกิดจากการอักเสบ และเนื้องอกของระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดิน
น้ าดี 

Etiology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, epidemiology, principles of laboratory 
investigation; principles of diagnosis and treatment; congenital anomalies, infection, other inflammation-
associated diseases and neoplastic disorders of gastrointestitnal and hepatobiliary system 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว   ๓๒๒ ระบบปัสสาวะ ๒ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID   322 Urinary System II 
 

2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๒ 

Prerequisite:   Passed SIID 222 
 ความผิดปกติของดุลน้ า ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิดและพยาธิวิทยาของโรคโกลเมอรูลัสและหลอดเลือดท่ีส าคัญ  

โรคหลอดฝอยไตและอินเตอร์สติเชี่ยม โรคติดเชื้อ เน้ืองอก ไตบาดเจ็บเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ
หลักการบ าบัดทดแทนไต การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล 

Disorders of fluid, electrolyte, acid-base balance; epidemiology, pathogenesis and pathology of 
major glomerular and vascular diseases; tubulointerstitial diseases; infection; neoplasia; acute kidney 
injury; chronic kidney disease; rational drug use and principle of renal replacement therapy; laboratory 
investigation and interpretation 

 
 

ศรสว  ๓๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๒ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID  323 Reproductive System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๓ 

Prerequisite:   Passed SIID 223 
 ความผิดปกติแต่ก าเนิดและแรกเกิด  โรคของทารกคลอดก่อนก าหนด  คลอดครบก าหนด ทารกและวัยเด็ก            

โรคของระบบสืบพันธุ์และโรคของเต้านม  การอักเสบ  เนื้องอกและรอยโรคคล้ายเนื้องอก  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไม่
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติด้านภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ  ความผิดปกติด้านเมแทบอลิกและการควบคุม  หลักการ
วินิจฉัยโรค หลักการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การใช้ยาสเตอรอยด์เพศ การรักษา และการป้องกัน 

Congenital and neonatal anomalies; diseases of prematurity, infancy and childhood; diseases of  
reproductive systems and diseases of breast including inflammatory diseases, tumor and tumor-like 
lesions, sexual transmitted diseases and non-sexual transmitted diseases, immunologic disorders and 
infections, metabolic and regulatory disorder; principles of diagnosis, principles of laboratory investigation 
and interpretation, usage of sex steroid, treatment and prevention 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๗๐ | ๑๙๐ 

ศรสว  ๓๒๔ ระบบประสาท ๒ 
 

๓ (๑-๔-๔)  
SIID  324 Nervous System  II 3 (1-4-4) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๔ 

Prerequisite:   Passed SIID 224 
 โรคของระบบประสาท กล้ามเน้ือ ตา หู และความผิดปกติของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม สาเหตุ พยาธิก าเนิด 

พยาธิสภาพท่ีเห็นด้วยตาเปล่าและจุลทรรศน์ พยาธิสรีรวิทยา การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล เภสัชวิทยาของยา
ท่ีเกี่ยวข้อง หลักการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน 

Diseases of the nervous system, muscle, eyes, ears, and abnormal mood, thought and behaviors; 
etiology, pathogenesis, gross and microscopic pathology, pathophysiology, laboratory investigation and 
interpretation, pharmacology of related drugs, principles of diagnosis, treatment and prevention 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๒๕ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและโภชนาการ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID  325 Endocrine and Nutritional Disorders 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๓ และ ศรสว ๒๑๔  

Prerequisite: Passed SIID 213 and SIID 214 

ค านิยาม พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ การวินิจฉัย การเก็บส่ิงส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ 
หลักการรักษาและการใช้ยาในโรคระบบต่อมไร้ท่อและโรคท่ีเกี่ยวข้องหลายระบบ โรคของต่อมใต้สมอง  ต่อมหมวกไต ต่อม
ไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ โรคกระดูกเมตาบอลิก ภาวะทุพโภชนาการ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

Definition, pathogenesis, pathophysiology, pathology, diagnosis, specimen collection and interpretation 
of laboratory tests, principles of treatment and drug usage in diseases involving endocrine and multi-organ 
systems; pituitary gland, adrenal glands, thyroid gland, parathyroid gland, metabolic bone disease, malnutrition, 
diabetes mellitus, obesity and metabolic syndrome 

 
ศรสว  ๓๒๖ อาการวิทยา 

 
๒ (๑-๒-๓)  

SIID  326 Symptomatology 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับทุกรายวิชาของชั้นปีท่ี ๓ 

Prerequisite:  Studied or being studied with every course in the 3rd year 
 อาการวิทยาท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิกเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค การสืบค้นและแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 
Common symptomatalogy; application of preclinical knowledge to make diagnosis, differential 

diagnosis; principles of basic laboratory investigation and interpretation 
 
ศรสว  ๓๒๗ เวชศาสตร์ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID  327 Preventive Medicine and Health Promotion 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๗ 
Prerequisite:  Passed SIID 227 

หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และเวชศาสตร์ครอบครัว การผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน ธรรมชาติของโรค วิทยาการระบาด และชีวสถิติ เพื่อประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ ได้แก่ การป้องกันโรค การรักษา 
และค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  หลักการท่ัวไปและแนวคิดของการให้สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์หลักการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๗๑ | ๑๙๐ 

Principles and methods of preventive and social medicine together with family medicine; integration 
of knowledge on basic medical sciences, natural history of disease, epidemiology, and biostatistics for 
application in medical practice including disease prevention, treatment, and finding solution for health 
problems in individual, family, and community levels; general principles and concepts of health education 
and promotion; application of health promotion principles at individual, family, and community levels 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๒๘ เวชศาสตร์อิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) 

SIID  328 Evidence-based Medicine 
 

1 (1-0-2) 
เงื่อนไข : - 

Prerequisite: - 

ความรู้และทักษะในการประเมินความถูกต้องของผลงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัย  การรักษา การป้องกัน 
ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของโรค หลักการน าผลงานวิจัยทางคลินิกไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ 

Critical appraisal knowledge and skills on evaluation of validity of clinical researches on diagnosis, 
treatment, prevention, risk factors and causation of diseases; principles of application of clinical research 
results in clinical practice 

 
ศรสว  ๓๒๙ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย 

 
๑ (๑-๐-๒) 

SIID  329 Medical Ethics and Laws 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข : - 

Prerequisite: - 

ความหมายและขอบเขตของเวชจริยศาสตร์  ประเด็นจริยธรรมต่างๆ ทางการแพทย์  ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติ  

Meanings and scope of medical ethics, ethical issues in medicine; introduction to laws, laws 
related to medical practice 

 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 

SIID 412 Basic Clinical Skills 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๓ 

Prerequisite: Passed every course in the 2nd and 3rd years and studied or being studied with SIID 413  
 การศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคลินิก ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ป่วย การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การเขียน

รายงานทางการแพทย์ และทักษะหัตถการพื้นฐาน  
The study and practice of basic clinical skills; interaction with patients, history taking, physical 

examination, writing medical record and basic procedural skills 
 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓)  
SIID 413 Clinical Problem Solving 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ 
Prerequisite:  Passed every course in the 2nd and 3rd years and studied or being studied with SIID 412 

 การประยุกต์หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างมีวิจารณญาณ การผสมผสานความรู้ปรีคลินิกและ
อาการวิทยา เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิก การแปลผลการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย การประเมินสภาวะผู้ป่วย การ
สังเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก  หลักการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการวินิจฉัยและการรักษา  หลักการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางการ



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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แพทย์ จริยธรรมในเวชปฏิบัติ 
Application of principle and process of rational clinical problem solving; integration of preclinical 

knowledge and symptomatology to elucidate clinical manifestation; interpretation of common laboratory 
tests; evaluation of patient condition; clinical data analysis; principles of making decision in the diagnosis and 
treatment; principles of medical counseling; ethics in medical practice 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
ชั้นปีท่ี ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๒  

 Electives                                                               2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic in basic science, social science and humanities, liberal arts,  
and others under a faculty appointed advisor 
และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 

 
ชั้นปีท่ี ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๒  

 Electives                                                               2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และอื่นๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic in basic science, social science and humanities, liberal 
arts, medical science, and others under a faculty appointed advisor 

และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 
 
ชั้นปีท่ี ๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี                                                                               ๒  

 Electives                                                               2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และอื่นๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic in basic science, social science and humanities, liberal 
arts, medical science, and others under a faculty appointed advisor 

และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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   ๕.๔.๒ รายวิชาทีย่กเลิก  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑      ๓ (๒–๒–๕) 

LAEN 103 English Level 1           3 (2–2–5) 

เงื่อนไข :  –   
 Prerequisite:  –   

 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษ ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ในลักษณะ
ของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อ
จับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 

 English structure, grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with 
integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, sentence writing, listening for 
the gist, pronunciation and classroom communication 

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

LAEN 104 English Level 2           3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  –   
 Prerequisite:  –   

  ค าศัพท์   ส านวน   ไวยากรณ์   และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย 
การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้าและเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 

สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 

SHHU 118 Humanities and Society     2 (2-0-4) 

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    
 ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของมนุษยศาสตร์ คุณค่าของศิลปะประเภทต่างๆ แนวคิดทางปรัชญา จริย
ศาสตร์และศาสนาท่ีส าคัญ บทบาทของความเชื่อและค่านิยมทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร และวิถีชีวิตท่ีมีวัฒนธรรม 
 Meaning, scope and importance of Humanities; value of arts; important philosophical, ethical 
and religious concepts; roles of cultural beliefs and values in communication; and cultured way of life 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 

ศรสว ๒๐๑ การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์       ๒ (๑-๒-๓) 

SIID 201 Medical Education and Medical Profession 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
Prerequisite:  Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

หลักการการจัดการศึกษาโดยทั่วไป และแนวทางการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ พื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรม 
จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีการค้นคว้าและประเมินคุณค่าข้อมูลความรู้ ความหมายและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

Principles of general education and medical education management; basic psychological status 
and behavior, psychology of learning, effective learning method, research methodology, evaluation of data 
and knowledge, definitions and factors related to health, history and evolution of medicine, role of 
medical profession in health promotion, disease prevention and solving personal, family and community 
health problems  

 

ศรสว ๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน  ๓ (๐–๙–๕)  

SIID 408 Community Medicine       3 (0–9–5) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕  

Prerequisite:  Passed SIID 404 and SIID 405  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ในชุมชน  แนว

ทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชนด้วยวิธีทางระบาดวิทยา   
The study and practice in rural hospital and community; emphasizing on medical and health 

problems in community; searching, solving and diagnosing community’s problems by using epidemiological  
methods 
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒  ๑ (๐-๓-๑) 

SCBI 104 Biology Laboratory II      1 (0-3-1) 

เงื่อนไข :    –    

Prerequisite:    –    

 ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ท้ังสัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง และท่ีมีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการท างานของร่างกาย การไหลเวียนเลือด 
 Classification of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and 
biological development; nervous system and control of body function; circulatory system 
 
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต  ๓ (๓-๐-๖) 

SCBI 123 Process of Life  3 (3-0-6) 

เงื่อนไข :    –    

Prerequisite:    –    

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงอาหารของพืช การล าเลียง ภาวะธ ารงดุล การสืบพันธุ์
และการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตว์รวมถึงการสืบพันธุ์ การเจริญ การควบคุมต่อมไร้ท่อ การส่งสัญญาณประสาท การ
ควบคุมประสาท และการรับความรู้สึก การป้องกันภายใน การแลกเปลี่ยนก๊าซ การล าเลียงภายใน และการย่อยอาหาร  

Diversity of life, life processes in plants including nutrition, transport, homeostasis, reproduction and 
development; life processes in animals including reproduction, development, endocrine regulation, neural 
signaling neural regulation, sensory reception, internal defense, gas exchange, internal transport and digestion 
 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ  
ศรกว  ๒๑๑ มหกายวิภาคศาสตร์  ๔ (๑-๖-๕) 

SIAN 211 Gross Anatomy  4 (1-6-5) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

Prerequisite:  Passed every course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ต าแหน่งท่ีอยู่ ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าท่ีส าคัญของส่วนประกอบและ

อวัยวะต่างๆ ของร่างกายบริเวณรักแร้ ผนังด้านหลังของร่างกาย ไหล่และแขน ผนังและอวัยวะของคอและใบหน้า และแนวทาง
ในการประยุกต์ความรู้มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค 

Shape, components, position, relationship of the structures and functions of organs seen grossly in 
the region of axilla, back, shoulder and upper extremity, wall and organs of neck and face, including the 
process in gross anatomy knowledge application for diagnosis and therapeutics 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศรกว  ๒๑๒ มหกายวิภาคศาสตร์  ๔ (๑-๖-๕) 
SIAN 212 Gross Anatomy  4 (1-6-5) 
เงื่อนไข :  เคยศึกษารายวิชา ศรกว ๒๑๑    
Prerequisite:  Studied SIAN 211   

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ต าแหน่งท่ีอยู่  ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง  และหน้าท่ีส าคัญของส่วนประกอบและ
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายบริเวณผนังและอวัยวะของช่องท้อง สะโพกและขา ผนังและอวัยวะของเชิงกราน กะโหลกศีรษะ 
กระดูกสันหลัง สมอง ไขสันหลัง และอวัยวะสัมผัสพิเศษ และแนวทางในการประยุกต์ความรู้มหกายวิภาคศาสตร์เพื่อการ



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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วินิจฉัยและรักษาโรค 
Shape, components, position, relationship of the structures and functions of organs, and wall of 

abdomen, pelvis, lower extremitries, skull, spines, brain, spinal cord and organs of special senses, including 
the process in gross anatomy knowledge application for diagnosis and therapeutics 

 
  ศรกว ศรกว ๒๑๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) 

  SIAN 213 Microscopic Anatomy  3 (1-4-4) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIAN 211 
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง และส่วนประกอบของอวัยวะของร่างกายในภาวะปกติ โดยศึกษาในระดับกล้องจุลทรรศน์ 

ตั้งแต่เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะตามล าดับ  
Shape, structure, components of organs in normal condition by microscopy from cells, cell 

division, tissues and organs, respectively  
 
ศรกว  ๒๑๔ วิทยาเอ็มบริย์โอ      ๑ (๐-๒-๑) 

SIAN 214 Embryology 1 (0-2-1) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIAN 211 
การก าเนิด การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะทุกระบบของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกตินับต้ังแต่เริ่ม

ปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบก าหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กในครรภ์ การก าเนิด การเจริญเปลี่ยนแปลงและหน้าท่ี
ส าคัญของรก สายสะดือและเยื่อหุ้มทารก การเกิดรูปวิปริตแต่ก าเนิด และการเกิดแฝด 

The origin of human embryo as well as the further development and growth of normal organ 
systems in human body from the very beginning zygote to the stage of full-term pregnancy; relationship of 
mother and fetus in utero; birth, development and important functions of placenta and fetal membrane; 
congenital abnormalities and twins delivery 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรกว  ๒๑๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์      ๒ (๑-๒-๓) 

SIAN  215 Neuroanatomy 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษารายวิชา ศรกว ๒๑๑ ศรกว ๒๑๒ ศรกว ๒๑๓ และ ศรกว ๒๑๔  

Prerequisite:  Studied SIAN 211, SIAN 212, SIAN 213, and SIAN 214 
รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบของระบบประสาทท้ังในระดับตาเปล่าและระดับกล้องจุลทรรศน์  และ

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าท่ีของระบบประสาท 
Shape, structures and all contents of nervous system by gross specimen and light microscopic 

level, relationship between structure and function of nervous system  
 
ศรชค ๒๑๑ ชีวเคมี ๖ (๔-๔-๑๐) 

SIBC 211 Biochemistry 6 (4-4-10) 

เงื่อนไข :    เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑ 

Prerequisite:    Studied or being studied with SIAN 211, and SIPS 211 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนประกอบของร่างกายในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการเปล่ียนสารอาหารเป็นพลังงานและ

ส่วนประกอบของเซลล์และเน้ือเยื่อ กลไกการควบคุมปริมาณและการท าหน้าท่ีของสาร สาเหตุท่ีท าให้ปริมาณและหน้าท่ีของสาร
ในร่างกายเปลี่ยนแปลง วิธีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาเพ่ือการประยุกต์ทางคลินิกและการติดตามความก้าวหน้าของ



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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วิชาการ และกระบวนการควบคุมความสมดุลและเมตะบอลิสซึมของร่างกาย ความส าคัญของวิตามิน เกลือแร่ และโภชนาการต่อ
สุขภาพและการท าหน้าท่ีของร่างกาย และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการบางอย่างที่ใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการและการ
วินิจฉัยทางคลินิก 

Structures and functions of body composition in molecular level, metabolism of the cell and tissue 
components, homeostasis, causes of abnormal homeostasis; the study techniques of biochemical and 
molecular biology for clinical application, and academic progression and body regulation metabolism, fluid, 
electrolytes and acid-base balances; the importance of vitamins, minerals, nutrition for health and body 
function, including selected laboratory analysis for the nutritional status and clinical diagnosis 
 
ศรวป ๒๑๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศาสตร์ครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 

SIPV 214 Preventive and Social Medicine - Family Medicine 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIID 201 
หลักการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุ ปัจจัยทางด้าน

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
Principles of preventive and social medicine together with family medicine; analysis of relationship 

between demographic, economic, environmental and social factors and health problems in individual, family 
and community levels 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว ๒๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก  ๒ (๐-๔-๒) 

SIID 202 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑-๒๑๕, ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIAN 211-215, SIBC 211 and SIPS 211 
หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่ส าคัญของระบบ

ประสาทและกล้ามเน้ือ ผิวหนังและเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน ระบบเลือด ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ 

Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important  
knowledge and clinical skills of neuromuscular system, skin and connective tissue, hematopoietic system, 
cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, genito-urinary system, endocrine and 
reproductive system 
 
ศรสว ๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์  ๒ (๐-๔-๒) 

SIID 204 Health Promotion and Humanistic Medicine  2 (0-4-2) 
 เงื่อนไข : – 
Prerequisite: – 

 ความส าคัญและหลักการของการสร้างเสริมสุขภาพ / น าเสนอแผนงาน ร่วมปฏิบัติการและประเมินผล / กิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพท่ีสามารถน าหลักการสร้างเสริมสุขภาพมาประยุกต์ใช้กับตนเองบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ รวมถึง
ชุมชนและสังคม / กรณีศึกษาท่ีจะเป็นแนวทางในการประยุกต์ความรู้ เพื่อการให้บริการสุขภาพท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็น
มนุษย์ 

 Importance and principles of health promotion / presentation of plan, practice and evaluation of 
health promotion activities / application of health promotion principles in individuals and communities / 
case studies and knowledge application for promoting health care with humanistic medicine 

 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๗๘ | ๑๙๐ 

 

ศรสร ๒๑๑ สรีรวิทยา     ๗ (๕-๔-๑๒) 

SIPS 211 Physiology   7 (5-4-12) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ และ ศรชค ๒๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIAN 211 and SIBC 211 
 หน้าท่ีการท างานของร่างกายและอวัยวะระบบต่างๆ รวมท้ังระบบประสาทส่วนกลาง และอวัยวะสัมผัสพิเศษ  การใช้

เครื่องมือ  วิธีการศึกษา และการแปลผลข้อมูลทางสรีรวิทยาโดยสังเขป 
 Functions of the body and organ systems including functions of the central nervous system and 

organs of special senses; instrumentation, methods and interpretation of the study of human physiology in 
brief 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรจช ๓๐๑ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  ๖ (๔-๔-๑๐) 

SIMI 301 Microbiology and Immunology   6  (4-4-10) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIPA 311 
แบคทีเรีย แคลมีเดีย ริคเคทเซีย ไวรัส และรา ท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยา แหล่งและพาหะแพร่เชื้อ รูปร่าง

ลักษณะและคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อโรคและการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ แนวทางการสืบสวนทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ หลักการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ระบาดวิทยาและการป้องกันโรค  และแนวทางการ
พัฒนาวัคซีนและชีวภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันและการท างานของส่วนประกอบเหล่าน้ัน บทบาทของระบบภูมิคุ้มกัน ในการต่อต้าน
การเกิดโรคและในการก่อโรค  หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการรวมท้ัง
การป้องกันและดูแลรักษาโรค 

Infectious diseases caused by medically important bacteria, chlamydia, rickettsia, viruses or fungi, 
and the investigation on epidemiology of infectious diseases; the details of each pathogen in their 
properties and pathogenesis applied for the investigation and diagnosis; the laboratory techniques, including 
microscopic examination, isolation and identification, antigen and antibody detection, and anti-microbial 
susceptibility testing methods, principles of laboratory and epidemiology investigations, as well as the 
control and prevention measurement, and vaccine development 

Components of the immune system and their functions, roles of the immune system in preventing 
and causing diseases, applications of immunology in diagnostic laboratory tests, including disease 
prevention and treatment 

 

ศรจว  ๓๐๑ จิตเวชศาสตร์   ๑ (๑-๐-๒) 

SIPC  301 Psychiatry 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIPA 311 
พยาธิสรีรวิทยาของการท างานของสมอง จิตวิทยาเบื้องต้น เหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะปกติและภาวะผิดปกติของ

จิตใจ แนวทางการป้องกันรักษาภาวะผิดปกติหรือโรคทางจิตใจ และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต 
Pathophysiology of brain and behavior, basic psychology, psychological factors related with normal 

and abnormal development of mind; prevention and treatment of abnormal behavior and mental disorder 
in human together with mental health promotion 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๗๙ | ๑๙๐ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

  ศรปร   ศรปร ศรปร ๓๑๑ ปรสิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 

SIPR 311 Parasitology 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :    เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ 

Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311 
โปรโตซัว หนอนพยาธิ สัตว์ขาข้อและสัตว์มีพิษท่ีมีความส าคัญในทางการแพทย์และท่ีพบบ่อยในประเทศไทย ท้องถิ่นท่ี

พบ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก  แนวทางในการวินิจฉัย  การควบคุม
ป้องกันและการรักษา 

The study of protozoa, helminthes, arthropods and venomous animals of medical importance and 
commonly found in Thailand, including geographic distribution, morphology, life cycle, epidemiology, 
pathogenesis, pathology, clinical manifestation, diagnosis, control, prevention and treatment 
 
ศรพค ศรพค ๓๐๑ พยาธิวิทยาคลินิก ๔ (๒-๔-๖) 

SICP 301 Clinical Pathology 4 (2-4-6) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรชค ๒๑๑ และศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ 

Prerequisite:  Passed SIBC 211 and SIPS 211 and studied or being studied with SIPA 311 
หลักการและวิธีการทางห้องปฏิบัติการด้านจุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ม และโลหิตวิทยา  การแปลผลและ

การประยุกต์ผลการตรวจในการวินิจฉัยและรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติ และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน 
Principle and laboratory methodology in microscopy, clinical chemistry, serology and hematology; 

interpretation and application of laboratory results for diagnosis and treatment of diseases or abnormal 
conditions together with a skill to perform basic laboratory procedures 
 
ศรพย ๓๑๑ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 

SIPA 311 Pathology 3 (2-2-5) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรกว ๒๑๑  ศรกว ๒๑๒  ศรกว ๒๑๓  ศรกว ๒๑๔  ศรชค ๒๑๑ และ ศรสร ๒๑๑ 

Prerequisite:  Passed SIAN 211, SIAN 212, SIAN 213, SIAN 214, SIBC 211 and SIPS 211 
สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเซลล์และเน้ือเยื่อของร่างกายเมื่อเกิดความผิดปกติหรือเป็นโรคท้ังใน

ระดับท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ เทคนิคเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 
Causes, mechanism of diseases and fundamental changes of cells and tissue in diseased stages in 

both gross and microscopic levels; basic techniques in pathology laboratory 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

ศรพย  ๓๑๒ พยาธิวิทยา ๖ (๓-๖-๙) 

SIPA 312 Pathology 6 (3-6-9) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIPA 311 
พยาธิวิทยาตามระบบของร่างกาย เน้นการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยา  และความสัมพันธ์กับลักษณะทาง

คลินิก 
Pathology of organ system emphasizing on basic pathological knowledge with clinical correlation 

 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๘๐ | ๑๙๐ 

 
ศรภส ศรภส  ๓๑๑ เภสัชวิทยา ๔ (๒-๔-๖) 

SIPM  311 Pharmacology 4 (2-4-6) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรชค ๒๑๑  และศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ 

Prerequisite:  Passed SIBC 211 and SIPS 211, and studied or being studied with SIPA 311 

ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับยาในส่วนท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ต้นก าเนิด 
ลักษณะทางเคมี เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ประโยชน์ทางคลินิกของยา รูปแบบและวิธีการบริหารยา พิษและฤทธ์ิ
แทรกแซงของยา รวมถึงหลักการในการใช้ยาเพ่ือการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย 

Study of details of important drugs in medical practice including the history, source, chemical 
properties, pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical use, dosage forms, routes of administration, 
toxicity and adverse effects, principles of drug use in the diagnosis, prevention and treatment of diseases or 
disorders of organ systems 

 
ศรวป ๓๐๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม - เวชศาสตร์ครอบครัว    ๒ (๑-๒-๓) 

SIPV 304 Preventive and Social Medicine - Family Medicine   2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรวป ๒๑๔ 

Prerequisite:  Passed SIPV 214 
 หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐาน ธรรมชาติของโรค วิทยาการระบาด และชีวสถิติ  เพื่อประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ ได้แก่ การป้องกัน รักษา และ
แก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

Principles and methods of preventive and social medicine together with family medicine; 
integration of basic medical science knowledge with natural history of disease, epidemiology, and 
biostatistics for application in medical practice for disease prevention, treatment, and finding solutions for 
health problems in individual, family, and community levels 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสร ๓๑๒ พยาธิสรีรวิทยา     ๑  (๐-๒-๑) 

SIPS 312 Pathophysiology    1 (0-2-1) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสร ๒๑๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๓๑๑ 

Prerequisite:  Passed SIPS 211 and studied or being studied with SIAN 311 
การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยาของโรคท่ีพบบ่อยในระบบต่างๆ ได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว 

ทางเดินหายใจล้มเหลว โรคท่ีเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ระบบประสาท การท างานของไต ดุลน้ า ดุลโซเดียม ดุลโพแตสเซียม ความ
ผิดปกติในการผลิตออร์โมน และระบบสืบพันธุ์ 

 Application of knowledge in physiology and pathophysiology of common diseases of organ 
systems i.e., heart failure, respiratory failure, diseases of GI system, nervous system, renal function, water 
balance, sodium balance, potassium balance, abnormal hormone production and reproductive physiology 

 
ศรสว ๓๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก  ๒ (๐-๔-๒) 

SIID 302 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑ และ ศรพค ๓๐๑ 

Prerequisite: Studied or being studied with SIPA 311 and SICP 301 
  หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิกของโรคท่ีส าคัญหรือพบบ่อย  



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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Principles and guidelines in application of preclinical knowledge to elucidate the clinical 
manifestation of common diseases 

 
ศรสว ๓๐๓ เวชพันธุศาสตร์  ๑ (๑-๐-๒) 

SIID 303 Medical Genetics       1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรชค ๒๑๑ 
Prerequisite:  Studied or being studied with SIBC 211 

 หลักการของมนุษยพันธุศาสตร์และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ จีโนมมนุษย์  โครงสร้างและการท า
หน้าท่ีของดีเอ็นเอ ยีน  และโครโมโซม มิวเตชั่น พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและเทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับ
เซลล์ การก าหนดต าแหน่งของยีนบนโครโมโซม แบบแผนการถ่ายทอดโรคพันธุกรรม ประชากร พันธุศาสตร์ บทบาทของ
พันธุกรรมและปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมกับปัจจัยแวดล้อมในการก าหนดสุขภาพและในการเกิดโรค   ความผิดปกติท่ีระดับโมเลกุล 
ทางชีวเคมี และของโครโมโซมในโรคพันธุกรรมชนิดต่างๆ พันธุศาสตร์ของการพัฒนาการ พันธุศาสตร์ของภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์
ของมะเร็ง เภสัชพันธุศาสตร์ หลักการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคพันธุกรรมประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมท่ี
เกี่ยวข้อง 

Principles of human genetics and application in medicine, the human genome, structure and 
function of DNA, gene and chromosome, mutation, molecular genetic and basic technique in genetics, 
cellular genetics, gene mapping on chromosome, pattern of inheritance of genetic disease, population 
genetics, the role of genetics and interaction of genetics and environment on health and disease; 
abnormality of molecular biochemistry and chromosome in various inherited diseases; developmental 
genetics, immunological genetics, tumor genetics, pharmacological genetics, principle of diagnosis, treatment 
and prevention of genetic diseases; ethical issues, related law and social standpoint 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว ๓๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 

SIID 305 Life and Social Skills in Medicine 2 (0-4-2) 

เงื่อนไข :   – 

Prerequisite:   – 
 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ได้แก่ การด าเนินชีวิต การบริหารจัดการ บทบาทใน สังคมการเป็น

ผู้น า การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม ท่ีเน้นการประยุกต์
ความรู้ในการแก้ปัญหากรณีศึกษา 

Development of life and social skills in medicine, i.e., survival skills, management of social roles, 
leadership, teamwork, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, 
and ethics emphasizing on the application of knowledge to solve the problems of case study 

 
ศรภส ๔๐๑ เภสัชวิทยาคลินิก ๑ (๑-๐-๒) 

SIPM 401 Clinical Pharmacology 1 (1-0-2) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ 

Prerequisite:  Passed every course in the 2rd and 3th years 
หลักการเลือกใช้ยาอย่างมีเหตุผลและถูกต้องเหมาะสมกับโรคและภาวะต่างๆ ของผู้ป่วยแต่ละประเภท การ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจุลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การติดตามระมัดระวังการเกิดพิษและฤทธิ์แทรกแซงจากการใช้ยา 
และหลักการของบัญชียาหลักแห่งชาติ 

Principle of logical and proper drug usage in various diseases and conditions in different types of 
patients; application of drugs according to pharmacodynamics and pharmacokinetics; patient monitoring 
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and follow-up in order to avoid side effects and toxic effects of the drug used together with the principle 
of the National List of Essential Drugs 

 
ศรพท ๑๖๖ การแพทย์แผนไทยขั้นแนะน าส าหรับนักศึกษาแพทย์และ

วิทยาศาสตร์ขภาพ 
๒ (๑-๓-๓) 

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

SITT 166 Introductory Thai Traditional Medicine for Student in  2 (1-3-3) 

  Medical and Health Science Professions   

เงื่อนไข :  - 
Prerequisite:  - 

ประวัติ พัฒนาการ และหลักการส าคัญของการแพทย์แผนไทย เวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย หลักการและรูปแบบการ
รักษาท่ีใช้บ่อย อาทิ ยาจากสมุนไพร การนวดไทยแบบราชส านัก การประคบสมุนไพร การอบไอน้ าสมุนไพร และการดูแลหญิงหลัง
คลอด การบูรณาการงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

History, development and important concepts of Thai traditional medicine; clinical practices in Thai 
traditional medicine; principles and common types of treatments, such as herbal medicine, court-type Thai 
traditional massage, hot herbal compress, herbal steam bath, and postpartum care; integration of Thai 
traditional medical services into the country’s health care system; health promotion with the arts of Thai 
traditional medicine 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

  ศรพท ๑๑๖ การแพทย์แผนไทยกับการสร้างสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

     SITT 166 Thai traditional medicine and health promotion 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข : -  
Prerequisite: -  

 การประยุกต์ใช้หลักการส าคัญของการแพทย์แผนไทยและธรรมานามัยในการดูแลสุขภาพ ธาตุท้ัง ๔ ธรรมชาติของร่างกาย
มนุษย์ ความสมดุลของธาตุกับความสมบูรณ์ของร่างกายมนุษย์ สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ การนวดไทย การประคบสมุนไพร 
และการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อความผ่อนคลาย กายบริหารด้วยวิธีก้าวตา-ก้าวเต้นและด้วยท่าฤๅษีดัดตน การพัฒนาจิต 

 Application of important concepts of Thai traditional medicine and Dhamm a n a maya in health 
promotion; the four elements (Dh a tu), the nature of the human body; balance of the Dh a tu and perfect 
condition of the human body; herbs and food for health; Thai traditional massage, hot herbal compress, and 
herbal steam bath for relaxation; physical exercises using nine-square step and nine-square dance technique 
and postures of the hermits doing body contortions; mind development 
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๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  

 เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปรากฏดังนี ้
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม 

(ฉบับ ๒๕๕๖) 

โครงสร้างใหม่ 

(ฉบับ ๒๕๕๘) 

วิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
วิชาชีพ / เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ๒๐๙ ๒๐๖ 
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ ๑๐ ๑๒ 
รวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ๒๔๙ ๒๔๘ 
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โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เดิม 
สัปดาห์ ปีที่ ๑  ปีที่ ๒  ปีที่ ๓  ปีที่ ๔  ปีที่ ๕  ปีที่ ๖ 

๔๒            
๔๓            
๔๔            
๔๕            
๔๖            
๔๗            
๔๘            
๔๙            
๕๐            
๕๑           Pseudo Extern  
๕๒           siriraj 
๑            
๒          

 
ออร์โธ ๔ 

 Introduction 
๓     ภาคการศึกษาที่ ๑   

 
บทน า เวชศาสตร์คลินิก  

  กุมารเวชกรรม ๖ 
๔     ๒๐สัปดาห์    สูติ – นรีเวช ๖ 
๕   ภาคการศึกษาที่ ๑      อายุรกรรม ๖  
๖   ๒๑ สัปดาห์      

 
 

ศัลยกรรม ๖  สูติ ๖ 

 ศัลยกรรม ๖ 
๗         ออร์โธ ๓ ER ๓ 
๘ ภาคการศึกษาที่ ๑         
๙ ๑๘ สัปดาห์      เภสัชวิทยาคลินิก  

 
กุมารเวช
ศาสตร์ 

  เวชศาสตร์ครอบครัว 
๑๐        

 
อายุร 
ศาสตร์ 

  และชุมชน ๒ สัปดาห์ 
๑๑         กุมารเวชกรรม ๖ 
๑๒         

 
 

ศัลยกรรม ๖  สูติ ๖ 

 สูติ – นรีเวช ๖ 
๑๓         อายุรกรรม ๖  
๑๔         ศัลยกรรม ๖ 
๑๕     ปิดภาค ๒ สัปดาห ์  เภสัชวิทยาคลินิก   ออร์โธ ๓ ER ๓ 
๑๖       กุมารเวช

ศาสตร์ 
อายุร 
ศาสตร์ 

   
๑๗         กุมารเวชกรรม ๖ 
๑๘   ปิดภาค ๒ สัปดาห ์    ประชุมวิชาการศิริราช   

ENT ๓ วิสัญญ๊ ๓ 
 สูติ – นรีเวช ๖ 

๑๙ ปิดภาค ๓ สัปดาห์       
กุมารเวช
ศาสตร์ 

 
อายุร 
ศาสตร์ 

  อายุรกรรม ๖  
๒๐         ศัลยกรรม ๖ 
๒๑         

ENT ๓ วิสัญญ๊ ๓ 
 ออร์โธ ๓ ER ๓ 

๒๒          
๒๓        

 
ศัลย 

ศาสตร์ 

 
 

สูติศาสตร์ 

  สอบ OSCE 
๒๔        Lec. นิติเวช ๑ สัปดาห์  กุมารเวชกรรม ๖ 
๒๕         

จิตเวช ๔ นิติเวช ๒ วฟ ๒ 
 สูติ – นรีเวช ๖ 

๒๖   ภาคการศึกษาที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒    อายุรกรรม ๖  
๒๗   ๑๙ สัปดาห์  ๑๖ สัปดาห์    ศัลยกรรม ๖ 
๒๘         ออร์โธ ๓  
๒๙ ภาคการศึกษาที่ ๒      ประชุม CPIRD 2013  ประชุม CPIRD 2013  ประชุม CPIRD 2013 
๓๐ ๑๘ สัปดาห์      Lecture วช.   

 
จิตเวช ๔ นิติเวช ๒ วฟ ๒ 

 ER ๓ 
๓๑        

 
สูติศาสตร์ 

วช.    กุมารเวชกรรม ๖ 
๓๒        

 
วช ชุมชน 

  สูติ – นรีเวช ๖ 
๓๓     ว.ป้องกันฯ/ว.ครอบครัว    อายุรกรรม ๖  
๓๔     (๒)    

 
อายุรกรรม ๖  

กุมารเวชกรรม ๖ 

 ศัลยกรรม ๖ 
๓๕     ปิดภาค ๙ สัปดาห์    ออร์โธ ๓ ER ๓ 
๓๖     # สอบประมวลความ  วช.    
๓๗     รอบรู้ทางปรีคลินิก  วช.  

 
ศัลย 

ศาสตร์ 

  สอบ OSCE 
๓๘        

วช ชุมชน 
  

จิตเวช / ว.เลือกเสรี ๑ ๓๙   ว.ป้องกันฯ/ว.ครอบครัว(๑)      

๔๐ ปิดภาค ๑๐ สัปดาห์  ปิดภาค ๗ สัปดาห์      
 

อายุรกรรม ๖  
กุมารเวชกรรม ๖ 

 
จิตเวช / ว.เลือกเสรี ๒ ๔๑         

๔๒       วช.   
จิตเวช / ว.เลือกเสรี ๓ ๔๓       

วิชาเลือก 
  

๔๔         
เวชศาสตร์ครอบครัว 

และชุมชน ๔ สัปดาห์ 

๔๕       
รังสีวิทยา 

  
๔๖         

จักษุ ๓ 
 

๔๗       รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร ์   
๔๘       เวชศาสตนิวเคลียร ์ รังสีรักษา   Introduction 
๔๙             
๕๐             
๕๑             
๕๒             
๑             
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ
๑ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

 MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)  MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)  
๑ มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) ๑ มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)  คงเดิม 
 MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)  MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)  
๑ มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ๑ มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)  คงเดิม 
 MUGE 103 Arts and Sciences for Human 

Development 
2 (1-2-3)  MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)  

 
 

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุ่มวิชาภาษา (ส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๑ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) ๑ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 
 LAEN 100 Arts of Thai Language for Communication 3 (2-2-5)  LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication 3 (2–2–5)  
๑ ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลิก 
 LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)       
๑ ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)      ยกเลิก 
 LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)       
๑ ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) ๑ ศศภอ ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 
 LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)  LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)  
๑ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) ๑ ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 
 LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)  LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์(ส่วนที่หลักสูตรก าหนด) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๑ วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) ๑ วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔) คงเดิม 
 SCMA 181 Statistics for Medical Science 2 (2-0-4)  SCMA 181 Statistics for Medical Science 2 (2–0–4)  
๑ วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) $๑ ๑ วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป ๓ (๓–๐–๖)$๑ คงเดิม 
 SCCH 111 General Chemistry 3 (3-0-6)  SCCH 111 General Chemistry 3 (3–0–6)  
๑ วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย ์ ๓ (๓-๐-๖) $๑ ๑ วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย ์ ๓ (๓–๐–๖)$๑ คงเดิม 
 SCCH 122 Organic Chemistry 3 (3-0-6)  SCCH 122 Organic Chemistry 3 (3–0–6)  
๑ วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระส าคัญ ๒ (๒-๐-๔) ๑ วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระส าคัญ ๒ (๒–๐–๔) คงเดิม 

 SCBI 113 Essential Biology 2 (2-0-4)  SCBI 113 Essential Biology 2 (2–0–4)  
๑ วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) ๑ วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
 SCPY 153 Basic Physics for  Medical Science 2 (2-0-4)  SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4)  

 
$๑ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๒ หน่วยกิต  ดังนั้น จึงโอนไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ๒ วิชา จ านวน ๔ หน่วยกิต



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์(ส่วนที่หลักสูตรก าหนด) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๒ สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)      ยกเลิก 
 SHHU 118 Humanities and Society 2 (2-0-4)       
๓ สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย ๒ (๒-๐-๔) ๒ สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย ๒ (๒-๐-๔)  คงเดิม 
 SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society 2 (2-0-4)  SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society 2 (2-0-4)  
     ๒ ศรสว ๒๓๐ ทักษะชีวิตและสังคม ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
      SIID 230 Life and Social Skills 2 (1-2-3) 
     ๓ สมสค ๑๐๗ สังคมและสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)  รายวิชาที่เปิดใหม่ 
      SHSS 107 Society and Health 2 (2-0-4) 
 
 

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๒ ศรสว ๒๐๑ การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ๒ (๑-๒-๓)$2      ยกเลิก 
 SIID 201 Medical Education and Medical 

Profession 
2 (1-2-3)       

๔ ศรสว 
SIID 

๔๐๘ 
408 

เวชศาสตร์ชุมชน 
Community Medicine 

๓(๐-๙-๕)$3 

3(0-9-5) 
     ยกเลิก 

 

 $2 หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๑ หน่วยกิต 
 $3 หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๒ หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   
ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๑ วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) ๑ วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
 SCMA 164 Caiculus and System of Ordinary 

Differential Equations 
3 (3-0-6)  SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Diffential 

Equations 
3 (3-0-6)  

๑ วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑(๐-๓-๑.๕) ๑ วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)  คงเดิม 
 SCCH 119 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1.5)  SCCH 119 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)  
๑ วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑(๐-๓-๑) ๑ วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
 SCBI 102 Biology Laboratory 1 1 (0-3-1)  SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)  
๑ วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ ๑(๐-๓-๑)      ยกเลิก 
 SCBI 104 Biology Laboratory 2 1 (0-3-1)       
๑ วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ (๓-๐-๖)      ยกเลิก 
 SCBI 123 Process of Life 3 (3-0-6)       
๑ วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) ๑ วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ๑ (๐-๓-๑) คงเดิม 
 SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1)  SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0-3-1)  
๑ วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) ๑ วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
 SCPY 154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6)  SCPY 154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาบังคับ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   
ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ
๒ ศรกว ๒๑๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๔ (๑-๖-๕) ยกเลิก ๑ ศรสว ๑๑๑ การศึกษาวิชาชีพแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIAN 211 Gross Anatomy 4 (1-6-5)   SIID 111 Medical Education 1 (1-0-2)  
๒ ศรกว ๒๑๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๔ (๑-๖-๕) ยกเลิก ๑ ศรสว ๑๑๒ วิชาชีพแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIAN 212 Gross Anatomy 4 (1-6-5)   SIID 112 Medical Profession 1 (1-0-2)  
๒ ศรกว ๒๑๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๓ (๑-๔-๔) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๒ รากฐานของร่างกายมนุษย์:จากโมเลกุลสู่ร่างกาย ๓ (๒-๒-๕) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIAN 213 Microscopic Anatomy 3 (1-4-4)   SIID 212 Foundation of the Human Body: 

From Molecules to Body 
3 (2-2-5)  

๒ ศรกว ๒๑๔ วิทยาเอ็มบริย์โอ ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๓ 
 

รากฐานของร่างกายมนุษย์: 
การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน 

๒ (๑-๒-๓) 
 

รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 SIAN 214 Embryology 1 (0-2-1)   SIID 213 Foundation of the Human Body: 
Neural and Hormonal Regulation 

2 (1-2-3)  

๒ ศรกว ๒๑๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๔ 
 

รากฐานของร่างกายมนุษย์: 
พลังงานและเมแทบอลิซึม 

๒ (๑-๒-๓) 
 

รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 SIAN 215 Neuroanatomy 2 (1-2-3)   SIID 214 Foundation of the Human Body: 
Energy and Metabolism 

2 (1-2-3)  

๒ ศรชค ๒๑๑ ชีวเคมี ๖ (๔-๔-๑๐) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๕ ชีวิตมนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIBC 211 Biochemistry 6 (4-4-10)   SIID 215 The Human Life 2 (1-2-3)  
๒ ศรวป ๒๑๔ ว.ป้องกันและสังคม - ว.ครอบครัว ๑ (๑-๐-๒) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPV 214 Preventive and Social Medicine - Family 

Medicine 
1 (1-0-2)   SIID 216 Integumentary and Musculoskeletal System I 2 (1-2-3)  

๒ ศรสว ๒๐๑ การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๗ ระบบไหลเวียน ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIID 201 Medical Education and Medical Profession 2 (1-2-3)   SIID 217 Circulatory System I 2 (1-2-3)  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาบังคับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ
๒ ศรสว ๒๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑ ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIID 202 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)   SIID 218 Blood and Lymphoid  System I 1 (1-0-2)  
๒ ศรสว ๒๐๔ สร้างเสริมสุขภาพและการแพทย์ที่มี ๒ (๐-๔-๒) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๑๙ ระบบหายใจ ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
   จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์    SIID 219 Respiratory System I 2 (1-2-3)  
 SIID 204 Health Promotion and Humanistic 2 (0-4-2)  ๒ ศรสว ๒๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
   Medicine    SIID 220 Gastrointestinal and Hepatobiliary System I 2 (1-2-3)  
๒ ศรสว ๒๒๑ เร่ืองคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และ ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๒๒ ระบบปัสสาวะ ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
   วิชาชีพแพทย์    SIID 222 Urinary System I 2 (1-2-3)  
 SIID 221 Selected Topics in Medical Education 2 (1-2-3)  ๒ ศรสว ๒๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
   and Medical Profession    SIID 223 Reproductive System I 2 (1-2-3)  
๒ ศรสร ๒๑๑ สรีรวิทยา ๗ (๕-๔-๑๒) ยกเลิก ๒ ศรสว ๒๒๔ ระบบประสาท ๑ ๔ (๒-๔-๖) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPS 211 Physiology 7 (5-4-12)   SIID 224 Nervous System I 4 (2-4-6)  
      ๒ ศรสว ๒๒๕ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาที่เปิดใหม่ 
       SIID 225 Applied Preclinical Knowledge 1 (0-2-1)  
      ๒ ศรสว ๒๒๖ การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาที่เปิดใหม่ 
       SIID 226 Humanistic Medicine 1 (0-2-1)  
      ๒ ศรสว ๒๒๗ วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงาน

สาธารณสุข 
๑ (๑-๐-๒)  รายวิชาที่เปิดใหม่ 

       SIID 227 Epidemiology and Biostatistics in Public 
Health Practice 

1 (1-0-2)  

      ๒ ศรสว ๒๒๘ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
       SIID 228 Gross Anatomy Laboratory I 3 (0-6-3)  
      ๒ ศรสว ๒๒๙ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
       SIID 229 Gross Anatomy Laboratory II 2 (0-4-2)  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาบังคับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๓ ศรจช ๓๐๑ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๖ (๔-๔-๑๐) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๒ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๓ (๒-๒-๕) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIMI 301 Microbiology and  Immunology 6 (4-4-10)   SIID 312 Immune Responses and Inflammation 3 (2-2-5)  
๓ ศรจว ๓๐๑ จิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๓ หลักพันธุศาสตร์และเนื้องอก ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPC 301 Psychiatry 1 (1-0-2)   SIID 313 Principles of Genetics and Neoplasia 1 (1-0-2)  
๓ ศรปร ๓๑๑ ปรสิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๔ หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ๔ (๒-๔-๖) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPR 311 Parasitology 2 (1-2-3)   SIID 314 Principles of Microbiology and 

Parasitology 
4 (2-4-6)  

๓ ศรพค ๓๐๑ พยาธิวิทยาคลินิก ๔ (๒-๔-๖) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๕ หลักการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ ๒ (๑-๒-๓)  รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SICP 301 Clinical Pathology 4 (2-4-6)   SIID 315 Principles of Therapeutic Medicine 2 (1-2-3)  
๓ ศรพย ๓๑๑ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและกระดูก ๒ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPA 311 Pathology 3 (2-2-5)   SIID 316 Integumentary and Musculoskeletal System II 2 (1-2-3)  
๓ ศรพย ๓๑๒ พยาธิวิทยา ๖ (๓-๖-๙) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๗ ระบบไหลเวียน ๒ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPA 312 Pathology 6 (3-6-9)   SIID 317 Circulatory System II 2 (1-2-3)  
๓ ศรภส ๓๑๑ เภสัชวิทยา ๔ (๒-๔-๖) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๒ ๓ (๒-๒-๕) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPM 311 Pharmacology 4 (2-4-6)   SIID 318 Blood and Lymphoid  System II 3 (2-2-5)  
๓ ศรวป ๓๐๔ ว.ป้องกันและสังคม - ว.ครอบครัว ๒ (๑-๒-๓) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๑๙ ระบบหายใจ ๒ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPV 304 Preventive and Social Medicine -  

Family Medicine 
2 (1-2-3)   SIID 319 Respiratory System II 2 (1-2-3)  

๓ ศรสร ๓๑๒ พยาธิสรีรวิทยา ๑ (๐-๒-๑) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๒ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIPS 312 Pathophysiology 1 (0-2-1)   SIID 320 Gastrointestinal and Hepatobiliary System II 2 (1-2-3)  
๓ ศรสว ๓๐๒ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก ๒ (๐-๔-๒) ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๒๒ ระบบปัสสาวะ ๒ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIID 302 Applied Preclinical Knowledge 2 (0-4-2)   SIID 322 Urinary System II 2 (1-2-3)  
๓ ศรสว 

SIID 
๓๐๓ 
303 

เวชพันธุศาสตร์ 
Medical Genetics 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) 

ยกเลิก ๓ ศรสว 
SIID 

๓๒๓ 
323 

ระบบสืบพันธุ์ ๒ 
Reproductive System II 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 
 

๓ ศรสว 
SIID 

๓๐๕ 
305 

ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ 
Life and Social Skills in Medicine 

๒ (๐-๔-๒) 
2 (0-4-2) 

ยกเลิก ๓ ศรสว ๓๒๔ ระบบประสาท ๒ ๓ (๑-๔-๔) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIID 324 Nervous System II 3 (1-4-4)  
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ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
๓ ศรสว 

SIID 
๓๒๑ 
321 

เร่ืองคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และ 
วิชาชีพแพทย์ 
Selected Topics in Medical Education 
and Medical Profession 

๒ (๐-๔-๒) 
2 (0-4-2) 

ยกเลิก 
 

๓ ศรสว ๓๒๕ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIID 325 Endocrine and Nutritional Disorders 2 (1-2-3)  
๓ ศรสว ๓๒๖ อาการวิทยา ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาที่เปิดใหม่ 
 SIID 326 Symptomatology 2 (1-2-3)  

 ๓ ศรสว 
SIID 

๓๒๗ 
327 

เวชศาสตร์ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 
Preventive Medicine and Health Promotion 

๒ (๑-๒-๓)  
2 (1-2-3) 

รายวิชาที่เปิดใหม่ 

๓ ศรสว 
SIID 

๓๒๘ 
328 

เวชศาสตร์อิงหลักฐาน 
Evidence-based Medicine 

๑ (๑-๐-๒)  
1 (1-0-2) 

รายวิชาที่เปิดใหม่ 

๓ ศรสว 
SIID 

๓๒๙ 
329 

เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย 
Medical Ethics and Laws 

๑ (๑-๐-๒)  
1 (1-0-2) 

รายวิชาที่เปิดใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเลือกเสร ี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

ป ี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ ปี รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหต ุ
๒ ศรสว ๒๒๑ เร่ืองคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และ

วิชาชีพแพทย์ 
๒ (๑-๒-๓) ยกเลิก ๑ 

 
 วิชาเลือกเสรี ๒ รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 SIID 221 Selected Topics in Medical Education 
and Medical Profession 

2 (1-2-3)  
  

 Electives 2  

๓ ศรสว ๓๒๑ เร่ืองคัดสรรทางการศึกษาวิชาแพทย์และ
วิชาชีพแพทย์ 

๒ (๐-๔-๒) ยกเลิก ๒ 
 

 วิชาเลือกเสรี ๒ รายวิชาที่เปิดใหม่ 

 SIID 321 Selected Topics in Medical Education 
and Medical Profession 

2 (0-4-2)  
  

 Electives 2  

      ๓   วิชาเลือกเสรี ๒ รายวิชาที่เปิดใหม่ 
         Electives 2  
   รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๒๔๙     รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๒๔๘  
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) ๗ หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข : –    

Prerequisite: –    

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข 
ปูองกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมการประยุกต์ความรู้  
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

The meaning, significance, and relation of general education to other vocational / specific subjects; 
the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis 
of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the 
application of knowledge to solve the problems of case studies 

 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) 

เงื่อนไข : –    

Prerequisite: –    

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ 
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ 
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ปูองกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and 
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and 
public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application 
of knowledge to solve the problems of case studies 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓) 

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์/ สถานการณ์/ ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ส าคัญทางด้านศิลป ะ
วิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ 
สถานการณ์ /  ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ปูองกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์/ 
เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Humankind in the past, present and future; events/ situations/ problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; 
analysis of causes and consequences of events/ situations / problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the 
application of knowledge to solve the problems of case studies 
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กลุ่มวิชาภาษา(ส่วนที่มหาวิทยาลัยก าหนด) ๙  หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 

LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication 3 (2–2–5) 

เงื่อนไข :    –   
Prerequisite:    –   

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อการสื่อสาร          
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication 

 

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

LAEN 105 English Level 3  3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  –   
Prerequisite: 
Prerequisite: 

 –   
กลยุทธ์ท่ีส าคัญในทักษะการใช้ภาษาท้ังสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจ าวัน และ         

การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมท้ังทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก 

Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in 
everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., grammar, 
pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and world 
knowledge issues 

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

LAEN 106 English Level 4             3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  –   

 Prerequisite:   –   

บูรณาการทักษะ ภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพ่ือความ
เข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นประเด็นซ่ึงช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การ
บรรยาย และสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการฝึกพูดในท่ีชุมชน การ
น าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ท้ังนี้รวมท้ังการฝึกทักษะ
ย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทท่ีเหมาะสม 
            Integrating English skills by practicing reading news, research articles, commentary, and academic 
texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources focusing on the issues that enhance 
students’ world knowledge; listening to news, lecture, and speech via multimedia and the Internet;  
making conversations in various situations including speaking in public, giving oral presentations and 
making simulations; and writing essays in various types using citations and references; also practicing  sub-
skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context   

 

 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด) ๘หน่วยกิต 
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  จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔) 
SCMA 181 Statistics for Medical Science 2 (2–0–4) 
เงื่อนไข : –    
Prerequisite
: 

–    
แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์หลากหลาย การตีความ

ค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีดีของประชากรและการน าไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน  การน าเสนอบทความหรืองานวิจัยท่ีตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ 

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; 
interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations 
and its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published research according to 
groups of student’s interest by statistical method 

 
วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป ๓ (๓–๐–๖)$๑ 
SCCH 111 General Chemistry 3 (3–0–6) 
เงื่อนไข : –    
Prerequisite
: 

–    
โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคม ี แก๊สและทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวัฏภาค   สารละลายและ

คอลลอยด ์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟูาเคม ี
Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of gases, phase 

equilibria, solutions and colloids, chemicalthermodynamics, chemical kinetics, ionic equilibria, 
electrochemistry 

 

วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓–๐–๖)$๑ 
SCCH 122 Organic Chemistry  3 (3–0–6) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชาวทคม ๑๑๑   
Prerequisite: Passed SCCH111   

โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติท่ัวไปของสารอินทรีย์ การจ าแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆ สเต
อริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริยา และการทดสอบสารแอลเคน แอลคีน 
แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือสารออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิ
ลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจ าพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
และลิปิด  

 
Molecular structure and general properties of organic compounds, classification and 

nomenclature of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, 
synthesis, reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or 
organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives 
and amines; molecular structure and properties of biomolecules: carbohydrates, proteins,and lipids 

 
หมายเหตุ$๑  หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน ๑ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะจ านวน ๒ หน่วยกิต  ดังนั้น จึงโอนไปอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะ ๒ วิชา จ านวน ๔ หน่วยกิต 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระส าคัญ ๒ (๒–๐–๔) 

SCBI 113 Essential Biology  2 (2–0–4) 

เงื่อนไข :  –   
Prerequisite:  –   

แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค  เซลล์และพลังงาน  การสื่อสารของเซลล์  
หลักการสืบทอด  พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  รีคอมบิแนนต์  ดีเอ็นเอ  การบ าบัดทางพันธุศาสตร์
และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ  กลไกและวิวัฒนาการของมนุษย์  นิเวศวิทยา  ประชากร  ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  และการอนุรักษ์ 

Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell 
communication, principles of inheritance, microbial genetics and modern techniques (such as recombinant 
DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of human evolution, ecology, population, 
environmental world problems, and conservation 

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

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science  2 (2-0-4) 

เงื่อนไข : –   
Prerequisite:    –   

กลศาสตร์อุณหภูมิและความร้อนของไหลคลื่นเสียงและการได้ยินทัศนศาสตร์และการมองเห็นไฟฟูาและแม่เหล็ก
เบื้องต้นกลศาสตร์ควอนตัมเบ้ืองต้นฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี 

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic 
electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity 

 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(กลุ่มวิชาที่หลักสูตรก าหนด) ๖ หน่วยกิต 
 

สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society  2 (2-0-4) 

เงื่อนไข : –    

Prerequisite: –    
ประมวลติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมือง 
และกฎหมาย เพื่อศึกษากรณีศึกษาท่ีเป็นเหตุการณ์ส าคัญ และปัญหาร่วมสมัย หรือกรณีศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจ 

Examining, following, and analyzing phenomena / events concerning social, cultural, economic, 
political, environmental as well as technological changes of the contemporary Thai society using integrated 
theoretical concepts in social sciences including those in the field of sociology,anthropology, economics, 
political science and law; emphasizing case studies of important and currentsocial  phenomena or of 
student interest 

 
 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

SHSS 107 Society and Health 2 (2-0-4) 

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    
ความหมายของสุขภาพและความเจ็บปุวย สุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยมกับธุรกิจความงาม เพศสภาวะกับ

สุขภาพ ความเจ็บปุวยเรื้อรังและความพิการ วัฒนธรรมการแพทย์กับสุขภาพ สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย สุขภาพในสังคมความ
เสี่ยง ตัวก าหนดทางสังคมกับสุขภาพ สารเสพติดกับการเรียนรู้ทางสังคม รูปแบบความเชื่อสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ 
สุขภาพผู้หญิง ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย บทบาทวิชาชีพแพทย์ในระบบสุขภาพ น าเสนอ : สุขภาพกับสังคม 
มุมมองสังคมศาสตร์ 

Social meanings of health and illness, health and illness in globalization, beauty and capitalism, 
genders and health, chronic illness and disability, culture, medical system and health, aging in Thai 
society, health in risk society, social determinants of health, addiction and social learning, health belief in 
health promotion, women’s health, genders in Thai society, medical profession in health system, panel: 
health and society 

 
ศรสว   ๒๓๐ ทักษะชีวิตและสังคม 

 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID   230 Life and  Social Skills 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  - 

Prerequisite: - 
 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การด าเนินชีวิต การบริหารจัดการบทบาทในสังคม การเป็นผู้น า 

การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตท่ีมีความสุข 
Development of life and social skills; survival skills, management of social roles, leadership, 

teamwork, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, ethics, the way of 
life with happiness 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๒๐๖  หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

๑๓หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) 

SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6) 

เงื่อนไข :     –    

Prerequisite:     –    
การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิ
ยานุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยน่ิง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การ
ประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

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 

 
วทคม  ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) 

SCCH 119 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) 

เงื่อนไข :    –    

Prerequisite:    –    
การทดลองเคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยส าคัญ  การเตรียมสารละลายและ

การไทเทรต กฏอัตราของปฏิกิริยา  สมดุลเคมี  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยเทคนิคทางแสง  การจ าแนกสารอินทรีย์ตามการ
ละลายการใช้แบบจ าลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์  ฟีนอล แอลดีไฮด์คีโตน 
กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน 

Experiments of general chemistry and basic organic chemistryincluding determinations of scientific 
errors and significant numbers, preparation of solution and titration, rate of reaction, chemical equilibria, 
quantitative analysis using spectroscopy, solubility classification, use of models to study stereochemistry of 
organic substance, reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and 
ketones, reactions of carboxylic acids and derivatives, and reactions of amines 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

SCBI 102 Biology Laboratory I  1 (0-3-1) 

เงื่อนไข :    –    

Prerequisite:    –    
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และ

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, genetics and 

natural selection, ecology, and behavior 
 

 
 

วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป ๑ (๐-๓-๑) 

SCPY 110 General Physics Laboratory  1 (0-3-1) 

เงื่อนไข :    –    

Prerequisite:    –    

การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา  
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each 

faculty 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

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

SCPY 154 Physics for Medical Science  3 (3-0-6) 

เงื่อนไข :    –    

Prerequisite: –    

กลศาสตร์: การเคลื่อนท่ีแบบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุเกร็ง 
เทอร์โมไดนามิกส:์ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี 
แสงเชิงกายภาพ: การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง 
แม่เหล็กไฟฟ้า  : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหน่ียวน าของฟาราเดย์-เฮนรี สมการ

ของแมกเวลส์ วงจรไฟฟูาท่ีมีตัวเก็บประจุและตัวเหน่ียวน าเป็นส่วนประกอบ 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสั้นของความยาว การยืดออกของช่วงเวลาโมเมนตัมเชิง

สัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ 
กลศาสตร์ควอนตัม: การแผ่รังสีของวัตถุด า ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมุติฐานของเดอ 

บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค)  การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์  ฟังก์ชันคลื่นและ ความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค  สมการ
ของชเรอดิงเงอร์  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ ส าหรับระบบอย่างง่าย 

ฟิสิกส์อะตอม: สมการของชเรอดิงเงอร์ ส าหรับอะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานท่ี
เป็นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม  สปินของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอน ในอะตอมท่ีมี
อิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ 

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหน่ียว แบบจ าลองของนิวเคลียร์ เสถียรภาพของ
นิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การ
หลอมรวมนิวเคลียส  

ฟิสิกส์ของอนุภาค: อนุภาคมูลฐาน แบบจ าลองมาตรฐานของอนุภาคมูลฐาน  
Mechanics : Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies 
Thermodynamics : Laws of themodynamics, directions of thermodynamic processes, entropy 
PhysicalsOptics :  Diffraction, interference, polarization 
Electromagnetism : Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s induction law, 
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Maxwell’s equations electrical circuits containing capacitors and inductors 
Special theory of relativity : Lorentz transformation, length contraction, time dilation, relativistic 

momentum and relativistic energy 
Quantum mechanics : Black body radiation, photoelectric effect, Comton effect, De Broglie’s 

hypothesis (wave-particle duality) , Davission-Germer’s experiment, wave function and probability of finding 
particles, Schrodinger’s equation, application of Schrödinger’s equation to simple systems 

Atomicphysics :  Schrödinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function and 
energy level of electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations in 
atoms, periodic table  

Nuclearphysics : structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, stability of 
nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion 
Particlephysics : Elementary particles, models of elementary particles 

 

กลุ่มวิชาบังคับ ๑๘๓ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว   ๑๑๑ การศึกษาวิชาแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID   111 Medical Education 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :   - 
Prerequisite: - 
             หลักการการจดัการศึกษาโดยท่ัวไป และการศึกษาวิชาแพทย ์จติวิทยาการเรยีนรู ้วิธีเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพใน
โรงเรียนแพทย์ วิธีการประเมินผลในโรงเรียนแพทย์ การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
Principles of general education and medical education; psychology of learning; effective learning methods 
in a medical school; assessment methods in a medical school; continuing medical education 

 
ศรสว   ๑๑๒ วิชาชีพแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID   112 Medical Profession 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :   - 
Prerequisite: - 

ความหมายและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
            Definitions and factors related to health; history and evolution of medicine; role of medical 
profession in health promotion, disease prevention and solving personal, family and community health 
problems 

 

 

ศรสว   ๒๑๒ รากฐานของร่างกายมนุษย์: จากโมเลกุลสู่ร่างกาย ๓ (๒-๒-๕) 
SIID   212 Foundation of the Human Body : From Molecules to Body 3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โครงสร้างและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุล หลักการถ่ายทอดและแสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรมการเคล่ือนย้าย
และสลายโปรตีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์และเน้ือเยื่อวัฏจักรของเซลล์ การเจริญทดแทนและการซ่อมแซม
ของเซลล์ ความคิดรวบยอดของการปฏิสนธิ การพัฒนาของเอ็มบริโอในระยะต้น 

Structures and functions of biomolecules; principles of the transmission and expression of 
genetic information; protein trafficking and degradation; molecular biology techniques; cell and tissue 
structures; cell cycle; cell regeneration and repair;  concepts of fertilization; early embryonic development 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว   ๒๑๓ รากฐานของร่างกายมนุษย์: การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน ๒ (๑-๒-๓)  

SIID   213 Foundation of the Human Body : Neural and Hormonal 
Regulation 

2 (1-2-3) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
Prerequisite:  Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

บทน าการควบคุมภาวะธ ารงดุลด้วยระบบประสาท ความต่างศักดิ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ขณะพัก ความต่างศักดิ์ของเยื่อ
หุ้มเซลล์ขณะท างาน การขนส่งสารผ่านแกนประสาท การสื่อสารระหว่างเซลล์ ระบบประสาทอัตโนวัติ บทน าระบบต่อมไร้ท่อ 
การควบคุมปูอนกลับ การสร้าง การหลั่ง การออกฤทธิ์ และเมแทบอลิซึมของฮอร์โมน การส่งทอดสัญญาณ ตัวรับของฮอร์โมน 
ตัวส่งสัญญาณล าดับท่ีสอง โครงสร้างของฮัยโพทาลามัส ต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนหลัง ต่อมไพเนียล ฮอร์โมนควบคุมจาก
ฮัยโพทาลามัส ฮอร์โมนต้านการสร้างปัสสาวะ ออกซิโทซิน ฮอร์โมนไพเนียล ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของตัวอ่อน เด็ก และปัจจัยการเจริญเติบโต โพรแลกติน โครงสร้างของต่อมพาราไทรอยด์ 
และระบบพาราแกงเกลียน ฮอร์โมนควบคุมสารน้ า ระบบเรนิน แองจิโอเทนซิน อัลโดสเตอโรน แอนตี้เนทริยูรีติกเป็ปไทด์ และ
โพรสตาแกลนดินส์ ฮอร์โมนของเปลือกต่อมหมวกไต  กลูโคคอร์ติคอยด์ ฮอร์โมนเพศของเปลือกต่อมหมวกไต ฮอร์โมนของ
ต่อมหมวกไตส่วนใน ฮอร์โมนควบคุมดุลแคลเซียม โรคท่ีเกี่ยวข้อง  

Introduction to neural control of homeostasis, resting membrane potential, action potential, axonal 
transport, synaptic transmission, autonomic nervous system; introduction to endocrine system, feedback 
regulation, hormone synthesis, secretion, action and metabolism, signal transduction, hormone receptor, 
second messengers, structures of hypothalamus, anterior and posterior pituitary and pineal glands, 
hypothalamic regulatory hormones: antidiuretic hormone, oxytocin, pineal hormone, hormone control growth 
and development: hormone control fetus, child growth and growth factor, prolactin, structures of parathyroid 
gland and paraganglion system, hormone control fluid: renin-angiotensin-aldosterone system, antinatriuretic 
peptide and prostaglandins, adrenocortical hormones: glucocorticoids, adrenal sex hormones, hormone of 
adrenal medulla, hormone control calcium homeostasis; correlated diseases 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศรสว   ๒๑๔ รากฐานของร่างกายมนุษย์: พลังงานและเมแทบอลิซึม ๒ (๑-๒-๓) 

SIID    214 Foundation of the Human Body:Energy and Metabolism 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite:  Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

หลักการของชีวพลังงานศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์ วิถีเมแทบอลิซึม คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  (ไกลโคไลซิส กลูโคนีโอเจเนซิส การสังเคราะห์และสลายไกลโคเจน วิถีของน้ าตาลเพน
โตสฟอสเฟต) เมแทบอลิซึมของโปรตีน (วิถีการสลายกรดอะมิโน การสังเคราะห์กรดอะมิโนชนิดไม่จ าเป็น การสังเคราะห์สารท่ี
มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบท่ีมีส าคัญ) การเปลี่ยนแปลงโปรตีน โรคท่ีเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกรดอะมิ
โน เมแทบอลิซึมของไขมัน (การสังเคราะห์และการสลายกรดไขมัน การสังเคราะห์คอเลสเทอรอล) เมแทบอลิซึมของลิโพโปรตีน 
เมแทบอลิซึมของพลังงานและวิถีเมแทบอลิซึมร่วม  (วัฏจักรเครบส์ , ออกซิเดทิฟฟอสโฟรีเลชั่น ) โครงสร้างของต่อมไทรอยด์ 
ต่อมหมวกไตชั้นนอก ไอส์เล็ตส์ตับอ่อน และเนื้อเยื่อไขมัน การควบคุมเมแทบอลิซึมด้วยฮอร์โมน ฮอร์โมนไทรอยด์ กลูโคคอร์ติ
คอยด์ ฮอร์โมนจากตับอ่อน ฮอร์โมนควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด อะดิโพไคน์ การตอบสนองทางฮอร์โมนต่อภาวะเครียดและ
การออกก าลังกาย โรคซ่ึงเกิดจากการท างานผิดปกติของฮอร์โมนท่ีพบบ่อย 

Principles of bioenergetics and thermodynamics; metabolic pathways; chemical properties of 
carbohydrate and lipid; metabolism of carbohydrate (glycolysis, gluconeogenesis, glycogen synthesis and 
degradation, pentose phosphate pathway); metabolism of protein (common pathway of amino acid 
degradation, biosynthesis of non-essential amino acid); protein turnover; diseases associated with amino 
acid metabolism abnormality; metabolism of lipid (fatty acid synthesis and degradation, cholesterol 
synthesis); metabolism of lipoprotein; metabolism of energy and common metabolic pathway (Krebs’s 
cycle and  oxidative phosphorylation); structures of thyroid gland, adrenal cortex, pancreatic islets and 
adipose tissue; hormonal regulation of metabolism including thyroid hormones, glucocorticoids, pancreatic 
hormones; regulatory and counter-regulatory hormones; adipokines; hormonal responses during stress and 
exercise; common disorders of hormonal dysregulation 

 
ศรสว   ๒๑๕ ชีวิตมนุษย์ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   215 The Human Life 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โภชนาการ การนอน การออกก าลัง การควบคุมอุณหภูมิการเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย ปัญญาและจิตสังคม
ตามวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิ ทารกแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียนเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ การส่งเสริมและการ
รักษาสุขภาพในแต่ละช่วงของชีวิต 

Nutritions; sleep; exercise; temperature regulation; physical, cognitive, psychosocial growth and 
development of embryo, newborn babies, children of pre-school age, children of school age, teenagers, 
adults, pregnant women, and older people; health promotion and health maintenance for people in each 
stage of life 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว   ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและกระดูก๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID   216 Integumentary and Musculoskeletal System I 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้างปกติ หน้าท่ี และการเจริญของผิวหนัง สิ่งท่ีเจริญจากผิวหนัง ได้แก่ ขน ผม เล็บ ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน 

และ ต่อมนม เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ได้แก่ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นตื้น และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นลึก โครงสร้างปกติและการเจริญของ
กล้ามเน้ือ กระดูก ข้อต่อ เอ็นและเอ็นยึด ศึกษาโดยการช าแหละและใช้กล้องจุลทรรศน์ 

Normal structures, functions and development of skin and skin derivatives such as hair, nail, 
sweat gland, sebaceous gland and mammary gland; hypodermal fascia such as superficial fascia and deep 
fascia; the normal structures, functions and development of muscle, bone, joint, tendon and ligament; by 
dissection and light microscopic study 

 
ศรสว   ๒๑๗ ระบบไหลเวียน๑ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID   217 Circulatory System I 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้าง การเจริญ การท างาน และการควบคุมหัวใจ หลอดเลือด และหลอดน้ าเหลืองคลินิกสัมพันธ์ 

Structure, development, function and regulation of the heart, blood vessels and lymphatics; 
clinical correlation 

 
ศรสว   ๒๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑ 

 
๑ (๐-๒-๑) 

SIID   218 Blood and Lymphoid System I 
 

1 (0-2-1) 
 
 
 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โครงสร้างปกติและหน้าท่ีของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด การสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ
เกล็ดเลือด โครงสร้างปกติและหน้าท่ีของเซลล์ลิมฟอยด์ เนื้อเยื่อลิมฟอยด์ และอวัยวะลิมฟอยด์ ได้แก่ ต่อมน้ าเหลือง ทอนซิล 
ต่อมไทมัส และม้าม โดยศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์การแข็งตัวของเลือด บูรณภาพของหลอดเลือด หน้าท่ีของเกล็ดเลือด ปัจจัย
การแข็งตัวของเลือด สารต้านการแข็งตัวของเลือดการละลายลิ่มเลือดเมแทบอลิซึมของ ฮีมและฮีโมโกลบิน โปรตีนท่ีส าคัญใน
พลาสมา 

Normal structures and functions of erythrocytes, leukocytes and platelets; production of 
erythrocytes, leukocytes and platelets; normal structures and functions of lymphoid cells, lymphoid tissue 
and lymphoid organs such as lymph node, tonsil, thymus and spleen by light microscopic study; 
hemostasis, vascular integrity, platelet function, coagulationfactors, anticoagulants, fibrinolysis; heme and 
hemoglobin metabolism; important plasma proteins 

 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๐๘ | ๑๙๐ 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศกษาด้วยตนเอง) 

 ศรสว
 
๒๑๙ 

 ๒๑๙ ระบบหายใจ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID   219 Respiratory System I 
 

2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้าง ความสัมพันธ์ หน้าท่ี และ พัฒนาการของทางเดินหายใจ ผนังอก เยื่อหุ้มปอด ระบบประสาทและระบบ

ไหลเวียนท่ีเกี่ยวข้อง แก๊สในอากาศหายใจและการขนส่งแก๊สในเลือด กลศาสตร์ของการหายใจ ความสัมพันธ์ของปริมาณ
อากาศและเลือดไหลเวียนท่ีปอด การวัดสมรรถภาพปอด การควบคุมระบบหายใจ บทน ารังสีวิทยาระบบหายใจ คลินิกสัมพันธ์ 

Structures, relations, functions and development of respiratory tract, thoracic wall, pleura, 
related nervous and circulatory system; respired gas and blood gas transport; mechanics of breathing; 
ventilation and perfusion relationships; pulmonary function measurements; control of the respiratory 
system; introduction to radiology of respiratory system; clinical correlations 

 
ศรสว   ๒๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๑ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   220 Gastrointestinal and Hepatobiliary System I 2 (1-2-3) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 รูปร่าง โครงสร้างต าแหน่ง ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง ลักษณะทางจุลกายวิภาคพัฒนาการ ความผิดปกติแต่

ก าเนิด หน้าท่ีของอวัยวะต่างๆในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ผนังช่องท้องการประยุกต์ความรู้สู่คลินิก 
Shape, structure, location, relation, histology, development, congenital malformation, functions 

of organs in gastrointestinal and hepatobiliary system; abdominal wall; applied knowledge to clinic 
 
ศรสว   ๒๒๒ ระบบปัสสาวะ๑ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   222 Urinary System I 
 

2  (1-2-3) 
 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 โครงสร้าง ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง ลักษณะทางจุลกายวิภาค การเจริญและพัฒนาการ ความผิดปกติแต่

ก าเนิดของอวัยวะต่างๆ ในระบบปัสสาวะ หน้าท่ีของไตท่ีเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายและหน้าท่ีอื่นๆ โครงสร้างและหน้าท่ีของ
หน่วยไต ระบบหลอดเลือดของไตและการกรองท่ีโกลเมอรูลัส การขนส่งที่หลอดไตของอิเล็กโทรไลต์และสารอินทรีย์ท่ีส าคัญ 
การก าจัดสารท่ีไต การสร้างและการขับถ่ายปัสสาวะ หน้าท่ีของไตในการรักษาดุลโซเดียม ดุลน้ า ดุลโปแตสเซียม และดุลกรด
ด่าง 

Structures, relation to nearby organs, microscopic anatomy, growth and development, 
congenital malformation of organs in the urinary system; renal excretory and non-excretory functions, 
structures and functions of the nephron, renal vasculature and glomerular filtration, tubular transport of 
major electrolytes and organic solutes, renal clearance, urine formation and micturition, renal handling of 
sodium, water, potassium and acid-base balances 

 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ศรสว  ๒๒๔

๔ 
ระบบประสาท ๑ 
 

๔ (๒-๔-๖) 

SIID    224 Nervous System I 
 

4 (2-4-6) 

เงื่อนไข :   สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

โครงสร้างและการท างานของระบบประสาท ประสาทส่วนปลาย ไขสันหลัง ก้านสมอง สมอง สมองน้อย เบซัลแกงเกลีย  
เรติคูลาร์ฟอร์เมชัน ระบบลิมบิก การเรียนรู้ วงจรการหลับตื่น ระบบไหลเวียนเลือดของสมอง น้ าหล่อสมองไขสันหลัง อวัยวะ
ประสาทสัมผัสพิเศษ พฤติกรรมศาสตร์ คลินิกสัมพันธ์ 

Normal structures and functions of nervous system: peripheral nerve, spinal cord, brain stem, 
cerebrum, cerebellum, basal ganglia, reticular formation, limbic system, learning, sleep-wake cycle, blood 
circulation, cerebrospinal fluid, organs of special sense; behavioral science; clinical correlations 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 ศรสว   ๒๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๑ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID   223 Reproductive System I 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite:   Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 พัฒนาการของเอ็มบริโอการเจริญของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงระยะปริสูติกาลโครงสร้างและหน้าท่ีของ

เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ชายและหญิงแกนโฮโพทาลามัส-พิทูอิทารี-ต่อมบ่งเพศ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ วัยเริ่ม
เจริญพันธุ์วงจรประจ าเดือน วัยหมดประจ าเดือน การร่วมเพศและจุดสุดยอด สเตอรอยด์เพศการตั้งครรภ์และฮอร์โมนของการ
ตั้งครรภ์ระยะหลังคลอด การหลั่งน้ านม การซ่อมแซม การเจริญทดแทนและการเปลี่ยนแปลงตามช่วงชีวิต ความผิดปกติท่ี
สัมพันธ์กับโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบสืบพันธุ์ 

Embryonic development, fetal maturation, perinatal changes; structure and functions of male 
and female reproductive cells, tissues and organs; hypothalamo-pituitary-gonadal axis; gametogenesis; 
puberty; menstrual cycle, menopause; intercourse and orgasm; sex steroids; pregnancy and gestational 
hormones; puerperium, lactation; repair, regeneration and changes associated with stage of life;  
abnormalities related to reproductive structure and functional disorders 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๑๐ | ๑๙๐ 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 

ศรสว ๒๒๕ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก  ๑ (๐-๒-๑) 
  SIID 225 Applied Preclinical Knowledge 1 (0-2-1) 

 
 
 
 
 
 

เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 
Prerequisite: Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 

 หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ด้านปรีคลินิก เพื่อเชื่อมโยงความรู้และทักษะทางคลินิกที่ส าคัญของ ระบบ
ผิวหนัง กล้ามเนื้อและกระดูกระบบไหลเวียนระบบเลือดและลิมฟอยด์ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ตับและ
ทางเดินน้ าดี ระบบปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท  

Principles and guidelines in the application of preclinical science to elucidate important 
knowledge and clinical skills of integumentary and musculoskeletal system, circulatory system, blood and 
lymphoid system, respiratory system, gastrointestinal and hepatobiliary system, urinary system, reproductive 
system, endocrine system and nervous system 

 
ศรสว   ๒๒๖ การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ 

 
๑ (๐-๒-๑) 

SIID   226 Humanistic Medicine 1 (0-2-1) 
เงื่อนไข : - 

Prerequisite:  - 
 ความส าคัญและหลักการของ การแพทย์ท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษาท่ีจะเป็นแนวทางในการ

ประยุกต์ความรู้ เพื่อการให้บริการสุขภาพท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ 
Importance and principles of humanistic medicine; case studies of the application of knowledge 

for promoting health care with humanistic medicine 

 
ศรสว   ๒๒๗ วิทยาการระบาดและชีวสถิติในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๑ (๑-๐-๒) 

(1-0-2) SIID   227 Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice 1 (1-0-2) 
 เงื่อนไข :   สอบผ่านรายวิชา วทคณ ๑๘๑ 

 Prerequisite:   Passed SCMA 181 
แนวคิดทางระบาดวิทยาในการอธิบายรูปแบบการเจ็บปุวยในประชากร หลักการทดสอบทางระบาดวิทยาและ

รูปแบบการวิจัยส าหรับสอบสวนสาเหตุของโรค การประยุกต์หลักการและวิธีการพื้นฐานในการออกแบบและด าเนินการศึกษา
ทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษาความเสี่ยง ความสัมพันธ์ การเทียบมาตรฐานของอัตราและ
อัตราส่วน และคุณสมบัติของการทดสอบ 

Epidemiologic concepts in describing patterns of illness in populations; principles of 
epidemiologic investigation and research designs for investigating etiology of disease; application of basic 
principles and methods in design and conduct of epidemiologic studies; quantitative measures for 
determining risk, association, standardizationof rate and ratio, and test properties 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 
ศรสว   ๒๒๘ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์๑ 

 
๓ (๐-๖-๓) 

SIID   228 Gross Anatomy Laboratory I 
 

3 (0-6-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๑ และได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒ .๐๐ 

Prerequisite:   Passedevery course in the 1st year with cumulative G.P.A. not less than 2.00 
 รูปร่าง โครงสร้าง ต าแหน่งปกติ และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียงของส่วนต่างๆของร่างกาย ท่ีมองเห็นด้วยตา

เปล่าจากภายนอก และใช้เครื่องมือช าแหละ เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างที่อยู่ลึกเข้าไป ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ 
เส้นประสาท และหลอดเลือดของล าตัว หลัง แขน ศีรษะและคอ ผนังทรวงอกและช่องอก หัวใจและหลอดเลือดใหญ่ ทางเดิน
หายใจและปอด  

Normal shape, structure, location and relation of the parts of body by inspection and dissection 
for the purpose of determining the character and arrangement of the deeper parts such as bones, 
muscles, joints, nerves and blood vessels of trunk; back; upper limbs; head and neck; thoracic wall and 
cavity; heart and great vessels; respiratory tract and lungs 

 

ศรสว  ๒๒๙ ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์๒ 
 

๒ (๐-๔-๒) 

SIID  229 
222
29 

Gross Anatomy Laboratory II 
 

2  (0-4-2) 
เงื่อนไข :  เคยศึกษารายวิชา ศรสว ๒๒๘ 

Prerequisite:  Studied SIID 228 

รูปร่าง โครงสร้าง ต าแหน่งปกติ และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียงของส่วนต่างๆของร่างกาย ท่ีมองเห็นด้วยตา
เปล่าจากภายนอก และใช้เครื่องมือช าแหละ เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างที่อยู่ลึกเข้าไป ได้แก่ กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ 
เส้นประสาท และหลอดเลือดของผนังช่องท้อง และทางเดินอาหาร ไตและท่อไต ขา ช่องเชิงกรานและอวัยวะสืบพันธุ์ สมอง  
ไขสันหลัง เบ้าตา ลูกตา ใบหู หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน  

Normal shape, structure, location and relations of the parts of body by inspection and dissection 
for the purpose of determining the character and arrangement of the deeper parts such as bones, 
muscles, joints, nerves and blood vessels of abdominal wall and gastrointestinal tract; kidneys and ureters; 
lower limbs; pelvic cavity and reproductive organs; brain and spinal cord, orbits and eyes, ear pinnas, 
external, middle and internal ears 

 

ศรสว   ๓๑๒ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันและการอักเสบ 
 

๓ (๒-๒-๕) 

SIID   312 Immune Responses and Inflammation  3 (2-2-5) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite: Passedevery course in the2nd year  
 การท างานของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและปฏิกิริยาการอักเสบ บทบาทของการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันและการอักเสบต่อสุขภาพและการเกิดโรค การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การรักษา และการปูองกันโรคท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ การตอบสนองของเน้ือเยื่อต่อการบาดเจ็บ การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ การเจริญทดแทนและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ 

Function of immune system; immune responses and inflammatory reactions; roles of immune 
response and inflammation in health and diseases; laboratory investigation, treatment and prevention of 
immune-associated diseases and inflammation; tissue response to injury, tissue renewal, regeneration, and 
repair 

 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๑๒ | ๑๙๐ 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๑๓ หลักพันธุศาสตร์และเนื้องอก 
 

๑ (๑-๐-๒) 

SIID   313 Principle ofGenetics and Neoplasia 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite:   Passedevery course in the2nd year 
 หลักการวิเคราะห์แผนภูมิครอบครัว แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การค านวณความเสี่ยง พันธุศาสตร์ของ

ประชากร กลไกทางพันธุศาสตร์กับโรคของมนุษย์ การกลายพันธุ์และพหุสัณฐาน ความผิดปกติของโครโมโซม โรคท่ีเกิดจากยีน
เดี่ยว โรคท่ีเกิดจากหลายยีน โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการควบคุมการพัฒนาของ
อวัยวะ ความพิการแต่ก าเนิด พันธุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ การทดสอบทางพันธุศาสตร์ การวินิจฉัยก่อนคลอด การคัดกรองทารก
แรกเกิด การรักษาโรคพันธุกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน าทางพันธุศาสตร์ ประเด็นทางจริยธรรมกับพันธุศาสตร์ หลักการ
วินิจฉัยและจ าแนกชนิดของเน้ืองอก ระดับและระยะของเน้ืองอก อณูชีววิทยาของเซลล์เน้ืองอก การรุกรานและการ
แพร่กระจาย การก่อมะเร็ง การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อมะเร็ง สารบ่งชี้มะเร็งและการน าไปใช้ทางคลินิก วิทยาการ
ระบาดของมะเร็งและการปูองกัน การรักษาและยาต้านมะเร็ง 

Principles of pedigree analysis, patterns of inheritance, risk calculation, population genetics, 
genetic mechanisms and human disease, mutations and polymorphisms, chromosomal abnormalities, 
single gene diseases, polygenic diseases, chromosome disorders, gene expression and organ 
developmental regulation, congenital anomalies, genetics in clinical practice, genetic testing, prenatal 
diagnosis, newborn screening, treatment of genetic diseases, genetic counseling, ethical issues in genetics; 
principles of classification and diagnosis of neoplastic diseases, grading and staging of neoplasms, 
molecular biology of neoplastic cells, invasion and metastasis, carcinogenesis, tumor immunity, tumor 
marker and clinical application, cancer epidemiology and prevention, cancer therapy and anti-cancer drugs 

 
ศรสว  ๓๑๔ หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

 
๔ (๒-๔-๖) 

 SIID   314 Principles of Microbiology and Parasitology 
 

4 (2-4-6) 
 เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite:   Passedevery course in the2nd year  
 แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิตท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยาพาหะแพร่เชื้อ รูปร่างลักษณะ คุณสมบัติท่ี

เกี่ยวข้องกับการก่อโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ หลักการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพการเลือกยาต้านจุลชีพท่ีเหมาะสม ระบาดวิทยาและการปูองกันโรค 

Medically important bacteria, viruses, fungi and parasites; ecology; vector; morphology, 
characteristics related to disease causation; pathogenesis; pathology; laboratory investigation for diagnosis 
of infectious diseases; principle of antimicrobial susceptibility tests; appropriate selection of antimicrobial 
drugs; epidemiology and disease prevention 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๑๕ หลักการบ าบัดรักษาทางการแพทย์ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID   315 Principles of Therapeutic Medicine 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒  

Prerequisite: Passedevery course in the2nd year  

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของการบ าบัดรักษาทางการแพทย์วัตถุประสงค์ของการบ าบัดรักษาองค์ประกอบทาง
กายใจสังคมของการบ าบัดรักษาหลักการรักษาโดยใช้ยาหลักการรักษาโดยไม่ใช้ยา 

History and evolution of therapeutic medicine; aims of therapeutics; bio-psycho-social components 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๑๓ | ๑๙๐ 

ศรสว   ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก๒ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID   316 Integumentary and Musculoskeletal System II 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :   สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๖  

Prerequisite: PassedSIID 216 

ความผิดปกติหรือโรคของระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือ และกระดูก ท้ังด้านสาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ พยาธิ
สรีรวิทยา หลักการวินิจฉัยและการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลและการประยุกต์ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้อง วิทยาการระบาด การรักษา และการปูองกัน 

Abnormalities or diseases of the integumentary and musculoskeletal systems including etiology, 
pathogenesis, pathology, pathophysiology; principles of diagnosis and laboratory investigation, 
interpretation and application of associated laboratory results; epidemiology; treatment and prevention 

 
ศรสว  ๓๑๗ ระบบไหลเวียน ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID  317 Circulatory System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๑๗ 

Prerequisite:  Passed SIID 217 
ความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือด และหลอดน้ าเหลือง สาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ระบาด

วิทยา หลักการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และการรักษา 
Disorders of the heart, blood vessels and lymphatics; etiology, pathogenesis, pathophysiology, 

pathology, epidemiology, principles of laboratory investigation, diagnosis and treatment 
 
 

    จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
 SIID  318 Blood and Lymphoid System II  3  (2-2-5) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๑๘ 

Prerequisite:  Passed SIID 218 
 ความผิดปกติหรือโรคของเลือด ส่วนประกอบของเลือด และระบบลิมฟอยด์ ท้ังสาเหตุของโรค พยาธิสภาพ พยาธิ

สรีรวิทยา พยาธิก าเนิด หลักการวินิจฉัยโรคและการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลและการประยุกต์ใช้ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง วิทยาการระบาด การรักษา และการปูองกัน 

Abnormalities or diseases of blood, blood components and lymphoid systems including etiology, 
pathology, pathophysiology, pathogenesis, principles of diagnosis and laboratory investigations, 
interpretation and application of associated laboratory results, epidemiology, treatment and prevention 

 
ศรสว  ๓๑๙ ระบบหายใจ ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID  319 Respiratory System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๑๙ 

Prerequisite:   Passed SIID 219 
 การเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบหายใจสู่การเปล่ียนแปลงหน้าท่ีในแง่พื้นฐานพยาธิก าเนิดของโรค

ติดเชื้อและการอักเสบในระบบหายใจ  โรคทางเดินหายใจอุดกั้น  โรคระบบหายใจถูกจ ากัดการขยายตัว ความผิดปกติของการ
ไหลเวียนผ่านปอด ความผิดปกติของการแลกเปลี่ยนแก๊ส  เนื้องอกของระบบหายใจ ความรู้พื้นฐานของการสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาและการปูองกันโรคระบบหายใจ 

Correlation of structural changes in respiratory system to altered functions as a basis of 

of therapeutics; principles of pharmacologic treatment; principles of non-pharmacologic treatment 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๑๔ | ๑๙๐ 

pathogenesis of respiratory infection and inflammation; obstructive respiratory disorders; restrictive respiratory 
disorders, disorders of pulmonary circulation; disorders of gas exchange; neoplasms of respiratory system; 
fundamental knowledge of laboratory investigation and interpretation; treatment and prevention of 
respiratory diseases 

 
ศรสว  ๓๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ าดี ๒ 

 
๒ (๑-๒-๓) 

SIID  320 Gastrointestinal and Hepatobiliary System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๒๐ 

Prerequisite:   Passed SIID 220 
 สาเหตุ พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ระบาดวิทยา หลักการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ หลักการวินิจฉัยและ

รักษา โรคความพิการแต่ก าเนิด โรคติดเชื้อ โรคอื่นๆ ท่ีเกิดจากการอักเสบ และเนื้องอกของระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดิน
น้ าดี 

Etiology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, epidemiology, principles of laboratory 
investigation; principles of diagnosis and treatment; congenital anomalies, infection, other inflammation-
associated diseases and neoplastic disorders of gastrointestitnal and hepatobiliary system 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว   ๓๒๒ ระบบปัสสาวะ๒ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID  322 Urinary System II 
 

2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๒๒ 

Prerequisite:   Passed SIID 222 
 ความผิดปกติของดุลน้ า ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิดและพยาธิวิทยาของโรคโกลเมอรูลัสและหลอดเลือดท่ีส าคัญ  

โรคหลอดฝอยไตและอินเตอร์สติเชี่ยม โรคติดเชื้อ เน้ืองอก ไตบาดเจ็บเฉียบพลัน โรคไตเรื้อรัง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ
หลักการบ าบัดทดแทนไต การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล 

Disorders of fluid, electrolyte, acid-base balance; epidemiology, pathogenesis and pathology of 
major glomerular and vascular diseases; tubulointerstitial diseases; infection; neoplasia; acute kidney 
injury; chronic kidney disease; rational drug use and principle of renal replacement therapy; laboratory 
investigation and interpretation 

 

ศรสว  ๓๒๓ ระบบสืบพันธุ์ ๒ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID  323 Reproductive System II 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๒๓ 

Prerequisite:   Passed SIID 223 
 ความผิดปกติแต่ก าเนิดและแรกเกิดโรคของทารกคลอดก่อนก าหนดคลอดครบก าหนด ทารกและวัยเด็กโรคของระบบ

สืบพันธุ์และโรคของเต้านมการอักเสบเนื้องอกและรอยโรคคล้ายเนื้องอกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไม่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ 
ความผิดปกติด้านภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อความผิดปกติด้านเมแทบอลิกและการควบคุมหลักการวินิจฉัยโรคหลักการสืบค้น
ทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลการใช้ยาสเตอรอยด์เพศ การรักษาและการปูองกัน 

Congenital and neonatal anomalies; diseases of prematurity, infancy and childhood; diseases of  
reproductive systems and diseases of breast including inflammatory diseases, tumor and tumor-like 
lesions, sexual transmitted diseases and non-sexual transmitted diseases, immunologic disorders and 
infections, metabolic and regulatory disorder; principles of diagnosis, principles of laboratory investigation 
and interpretation, usage of sex steroid, treatment and prevention 

 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๑๕ | ๑๙๐ 

ศรสว  ๓๒๔ ระบบประสาท ๒ 
 

๓ (๑-๔-๔) 
SIID  324 Nervous System  II 3 (1-4-4) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชาศรสว ๒๒๔ 

Prerequisite:   Passed SIID 224 
 โรคของระบบประสาท กล้ามเน้ือ ตา หู และความผิดปกติของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม สาเหตุ พยาธิก าเนิด 

พยาธิสภาพท่ีเห็นด้วยตาเปล่าและจุลทรรศน์ พยาธิสรีรวิทยา การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล เภสัชวิทยาของยา
ท่ีเกี่ยวข้อง หลักการวินิจฉัย การรักษา และการปูองกัน 

Diseases of thenervous system, muscle, eyes, ears, and abnormal mood, thought and behaviors; 
etiology, pathogenesis, gross and microscopic pathology, pathophysiology, laboratory investigation and 
interpretation, pharmacology of related drugs, principles of diagnosis, treatment and prevention 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๒๕ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและโภชนาการ 
 

๒ (๑-๒-๓) 

SIID  325 Endocrine and Nutritional Disorders 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๑๓ และ ศรสว ๒๑๔  

Prerequisite: Passed SIID 213 and SIID 214 

ค านิยาม พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ การวินิจฉัยการเก็บส่ิงส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ 
หลักการรักษาและการใช้ยาในโรคระบบต่อมไร้ท่อและโรคท่ีเกี่ยวข้องหลายระบบ โรคของต่อมใต้สมองต่อมหมวกไต ต่อม
ไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ โรคกระดูกเมตาบอลิก ภาวะทุพโภชนาการโรคเบาหวาน โรคอ้วน และกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

Definition, pathogenesis, pathophysiology, pathology, diagnosis, specimen collection and interpretation 
of laboratory tests, principles of treatment and drug usage in diseases involving endocrine and multi-organ 
systems; pituitary gland, adrenal glands, thyroid gland, parathyroid gland, metabolic bone disease, malnutrition, 
diabetes mellitus, obesity and metabolic syndrome 

  
ศรสว  ๓๒๖ อาการวิทยา 

 
๒ (๑-๒-๓)  

SIID  326 Symptomatology 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับทุกรายวิชาของชั้นปีท่ี ๓ 

Prerequisite:  Studied or being studied with every course in the 3rd year 
 อาการวิทยาท่ีพบบ่อย การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิกเพื่อการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค การสืบค้นและแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 
Common symptomatalogy; application of preclinical knowledge to make diagnosis, differential 

diagnosis; principles of basic laboratory investigation and interpretation 
  
ศรสว  ๓๒๗ เวชศาสตร์ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 

SIID  327 Preventive Medicine and Health Promotion 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๒๒๗ 
Prerequisite: Passed SIID 227 

หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ปูองกันและสังคม และเวชศาสตร์ครอบครัว การผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน ธรรมชาติของโรค วิทยาการระบาด และชีวสถิติเพื่อประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ ได้แก่ การปูองกันโรค การรักษา 
และค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนหลักการท่ัวไปและแนวคิดของการให้สุขศึกษาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์หลักการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๑๖ | ๑๙๐ 

Principles and methods of preventive and social medicine together with family medicine; integration 
of knowledge on basic medical sciences, natural history of disease, epidemiology, and biostatistics for 
application in medical practice including disease prevention, treatment, and finding solution for health 
problems in individual, family, and community levels; general principles and concepts of health education 
and promotion; application of health promotion principles at individual, family, and community levels 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสว  ๓๒๘ เวชศาสตร์อิงหลักฐาน ๑ (๑-๐-๒) 

SIID  328 Evidence-based Medicine 
 

1 (1-0-2) 
เงื่อนไข : - 

Prerequisite: - 

ความรู้และทักษะในการประเมินความถูกต้องของผลงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยการรักษา การปูองกัน 
ปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของโรคหลักการน าผลงานวิจัยทางคลินิกไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ 

Critical appraisal knowledge and skills on evaluation of validity of clinical researches on diagnosis, 
treatment, prevention, risk factors and causation of diseases; principles of application of clinical research 
results in clinical practice 

 
ศรสว  ๓๒๙ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย 

 
๑ (๑-๐-๒) 

SIID  329 Medical Ethics and Laws 1 (1-0-2) 
เงื่อนไข : - 

Prerequisite: - 

ความหมายและขอบเขตของเวชจริยศาสตร์ประเด็นจริยธรรมต่างๆ ทางการแพทย์ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติ 

Meanings and scope of medical ethics,ethical issues in medicine; introduction to laws, laws related 
to medical practice 

 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 

SIID 412 Basic Clinical Skills 2  (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๓ 

Prerequisite: Passedevery course in the 2nd and 3rd years and studied or being studied with SIID 413  
 การศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคลินิก ปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ปุวย การซักประวัติการตรวจร่างกาย การเขียน

รายงานทางการแพทย์ และทักษะหัตถการพื้นฐาน  
The study and practice of basic clinical skills; interaction with patients, history taking, physical 

examination, writing medical record and basic procedural skills 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๑๗ | ๑๙๐ 

 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 413 Clinical Problem Solving 2 (1-2-3) 
เงื่อนไข :  สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๒ และ ๓ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ 
Prerequisite:  Passedevery course in the 2nd and 3rd years and studied or being studied with SIID 412 

 การประยุกต์หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างมีวิจารณญาณ การผสมผสานความรู้ปรีคลินิกและ
อาการวิทยา เพื่ออธิบายลักษณะทางคลินิก การแปลผลการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการที่ใช้บ่อย การประเมินสภาวะผู้ปุวย การ
สังเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกหลักการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการวินิจฉัยและการรักษา  หลักการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางการ
แพทย์ จริยธรรมในเวชปฏิบัติ 

Application of principle and process of rational clinical problem solving; integration of preclinical 
knowledge and symptomatology to elucidate clinical manifestation; interpretation of common laboratory 
tests; evaluation of patient condition; clinical data analysis; principles of making decision in the diagnosis and 
treatment; principles of medical counseling; ethics in medical practice 

 
รบกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร์  ๖ (๓-๙-๙) 

RBPD 401 Pediatrics 6 (3-9-9) 

 
เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ และ ศรสว ๔๑๓ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIID 412 and SIID 413 

ศึกษาผู้ปุวยเด็กท่ีมีปัญหากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปท่ีพบบ่อยในประเทศไทยฝึกปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา รวมท้ังการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การ
ฟื้นฟูสภาพและการให้ความรู้หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและประชาชน 

The study  of  common general pediatric problems in Thailand. The practice of  history taking, 
physical examination, basic laboratory examination, diagnosis, plan of management, health promotion, 
disease prevention and rehabilitation   are included  together  with educating  and giving advice  upon  
raising  and  caring  for  children  to parents  and  general  public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๑๘ | ๑๙๐ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
รบรส ๔๐๑ รังสีวิทยา ๓ (๑–๖–๔) 

RBRD 401 Radiology 3 (1–6–4) 

เงื่อนไข : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ และ ศรสว ๔๑๓ 

Prerequisite: Studied or being studied with SIID 412 and SIID 413 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นและการน าไปใช้ทางด้านรังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  
The study of basic principles  and application of radiology  in  diagnosis  ,radiotherapy 

and nuclear radiology. 
 

รบวช ๔๐๑ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๖ (๓-๙-๙) 

RBFM 401 Family Medicine and Community Medicine 6 (3-9-9) 
 

เงื่อนไข : -   

Prerequisite: -   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดูแลคนไข้แบบองค์รวมและครอบครัวโดยใช้หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว  การบริบาล
สุขภาพอนามัยครอบครัวเป็นองค์รวม วิจารณ์ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของครอบครัวได้  การประเมินปัญหา
สุขภาพของคนไข้และครอบครัว  การวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ Patient Centered Care การเปิด
โอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วม  มีเจตคติท่ีดี 

The study  and practice in holistic approach of family medicine, discussion about  the health 
system and health welfare, the assessment of family’s health status and problems,  the systemic 
treatment’s plans ,the patient center philosophy ,partiapation of family, good medical ethic . 

 

รบศศ ๔๐๑ ศัลยศาสตร์  ๖ (๓-๙-๙) 

RBSU 401 Surgery  6 (3-9–9) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ และ ศรสว ๔๑๓ 
Prerequisite: 
Prerequisite:Pr
erequisite: 

Studied or being studied with SIID 412 and SIID 413 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวยท่ีมีปัญหาหรือโรคทางศัลยศาสตร์ที่มีความส าคัญและพบบ่อยในประเทศไทย  การซัก

ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ  การวางแผนการรักษา  หลักการของหัตถการท่ีใช้ในการรักษา 
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการ  ศึกษาและสังเกตการณ์การท าหัตถการต่างๆ  และฝึกหัตถการเบื้องต้น 
The study and practice of common surgical disease in Thailand. History taking, physical examination, 
diagnosis, special investigation, plan of management, principle of therapeutic procedure, complication of 
disease and procedure are included together with the observation of various surgical procedures and basic 
training on surgical procedures. 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

รบสต ๔๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ๖ (๒-๑๒-๘) 

RBOG 401 Obstetrics and Gynecology  6 (2-12-8) 
 เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ และ ศรสว ๔๑๓ 

Prerequisite:  Studied or being studied with SIID 412 and SIID 413 
ปัญหาหรือโรคทางนรีเวชวิทยาท่ีมีความส าคัญและพบบ่อยในประเทศไทยและชุมชนชนบท การซักประวัติ  การ

ตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค  การตรวจพิเศษ  การวางแผนการรักษา  หลักการของหัตถการท่ีใช้ในการรักษา  
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการ  ศึกษาและสังเกตการณ์การท าหัตถการต่าง ๆ และฝึกหัตถการเบื้องต้นและการ
วางแผนครอบครัว 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๑๙ | ๑๙๐ 

The important health problems / diseases in gynecology, history taking skills ,physical 
examination, diagnosis, investigation, treatment plans, the principle of treatment and maneuver, 
complications of treatment /maneuver, the maneuver’s observation, basic psychomotor skills, family 
planning. 

 

รบอย  ๔๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๒-๒๔-๑๐) 

RBMD 401 Medicine  6 (2-24–10) 

เงื่อนไข :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๔๑๒ และ ศรสว ๔๑๓ 

 Prerequisite: Studied or being studied with SIID 412 and SIID 413 
ปัญหาและโรคทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญและพบบ่อย  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค  การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน  การตรวจพิเศษ  การวางแผนการรักษา  การให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ปุวยและญาติ และการ
ติดตามดูแลผู้ปุวยท้ังรายบุคคลและครอบครัว  
Common important Problems and discases in medicine, history taking, physical examination, hypothesis 
generation, basic and  advance investigation decision, diagnosis generation, treatment plans,medical 
Information for patients and erlatives, follow up patients and families. 

 

รบกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร์  ๖ (๐-๑๘-๖) 

RBPD 501 Pediatrics  6 (0–18-6) 

เงื่อนไข :  สอบผ่านรายวิชา รบกม ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา รบศศ ๔๐๑รบสต ๔๐๑และรบอย ๔๐๑ 

Prerequisite:  Passed RBPD 401and studied RBSU 401, RBOG 401 and RBMD 401 
ศึกษาผู้ปุวยเด็กท่ีมีปัญหากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปท่ีพบบ่อยในประเทศไทย แต่เน้นปัญหาหรือโรคท่ียากและ

สลับซับซ้อนมากขึ้น ความรู้ความสามารถและทักษะทางคลินิกในระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการดูแลทารกแรกเกิด สังเกตการ
ท าหัตถการต่างๆและฝึกปฏิบัติหัตถการพื้นฐานในเด็ก 

The study  of  common general pediatric problems in Thailand but emphasizing on problems and 
the more complicated diseases, advance clinical and practical approach in pediatrics  espectially   
neonatal  care.   Observation and basic practice of procedures in pediatrics. 

 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

ชั้นปีท่ี ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 

 

วิชาเลือกเสรี  ๒  

 Electives   2  

เงื่อนไข :   –    
Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic inbasic science, social science and humanities, liberal arts,  
and others under a faculty appointed advisor 

และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 

 

ชั้นปีท่ี ๒ 

รบจว ๕๐๒ จิตเวชศาสตร์ ๓ (๑-๖-๔) 

RBPC 502 Psychiary 3 (1-6-4) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบศศ ๔๐๑ และ รบอย ๔๐๑ 

Prerequisite: Passed RBSU 401 and RBMD 401 
ศึกษาประสบการณ์ทางคลินิกในการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การตรวจสอบสภาพทางจิตการวินิจฉัย เทคนิคทาง

จิตวิทยา การจัดการและการให้ค าปรึกษา ส าหรับโรคทางจิตเวชท่ีพบบ่อย  จิตเวชศาสตร์ส าหรับเด็กวัยรุ่น และจิตวิทยาฉุกเฉิน 
The  study of clinical experience in history taking, physical examination, mental status 

examination, diagnosis, psychological techniques, management and counseling for common psychiatric 
disorders, child-adolescent psychiatry, and emergency psychiatry. 

 

รบจษ ๕๐๑ จักษุวิทยา ๓ (๑-๖-๔) 

RBOP 501 Ophthalmology 3 (1-6-4) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบศศ ๔๐๑ และ รบอย ๔๐๑ 

Prerequisite: Passed RBSU 401 and RBMD 401 
ศึกษาปัญหาท่ีพบบ่อยของโรคทางจักษุวิทยา    การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ  



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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การวางแผนการรักษาศึกษาหลักการของหัตถการท่ีใช้ในการรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคหรือหัตถการศึกษา และฝึก
หัตถการเบื้องต้น 

The study  of common problems in ophthalmology.   History taking ,physical examination , 
diagnosis, special investigation, treatment planning.  The study of principle  of  medical and surgical  
treatment, observed  complications  of diseases or procedures and practice of basic  surgical  treatment 

 

รบนต ๕๑๒ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๑-๓-๓) 

RBFO 512 Forensic Medicine 2 (1-3-3) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ 

Prerequisite: Passedevery course in the 4th year 
ฝึกปฏิบัติหลักการและการประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย ใช้ในด้านกฎหมาย 
Practicing integration  of medical, scientific and legal knowledge on legalissues. 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 

รบวฟ ๕๐๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ (๑-๓-๓) 

RBRM 501 Rehabilitation Medicine 2 (1-3-3) 

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบศศ ๔๐๑ และ รบอย ๔๐๑ 

Prerequisite: Passed RBSU 401 and RBMD 401 
หลักการ ,วิธีการ ,ประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบทบาทของบุคลากรด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการดูแลผู้ปุวย ,

ผู้พิการ, ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้นทางกายและการเคลื่อนไหว ในภาวะผิดปกติ
ท่ีพบบ่อยและส าคัญ ได้แก่ โรคทางระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ โรคทางระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ สามารถให้
การตรวจวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการด้านการเคลื่อนไหว มีจริยธรรมและเจตคติท่ีดี 

Principles , processes  , usefulness of rehabilitation medicine ,role of the rehabilitation’s staff, skills 
in rehabilitation ,common disorders of skeletal muscular disease ,nervous disease and respiratory disease 
,the diagnosis of the abnormalities ,the medical certificate of the motional handicapped , medical ethic 

 

รบวญ ๕๐๑ วิสัญญีวิทยา  ๓ (๑-๖-๔) 

RBAS 501 Anesthesiology   3 (1-6-4) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔  

Prerequisite:  Passedevery course in the 4th year 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ปุวย การประเมินผู้ปุวย การเตรียมและดูแลผู้ปุวยก่อนการผ่าตัด 

ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด การปูองกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีท่ีคุกคามต่อชีวิตและพบบ่อย  การเลือกวิธีการให้
ยาระงับความรู้สึก ตลอดจนการให้ยาระงับความปวด 

The study  and  practice  in anesthesia , assessment and preparation preoperative patient and 
management during the operation and postoperative care ,the prevention and management of the life 
threatening anesthetic complications, the selection of types of anesthetic and postoperative pain 
management. 

 

รบศศ ๕๐๑ ศัลยศาสตร์  ๖ (๒-๑๒-๘) 

RBSU 501 Surgery  6 (2-12-8) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๑๕ และเคยศึกษารายวิชา ศรกม ๔๑๕ ศรสต ๔๑๕ และ ศรอย ๔๑๕ 

 Prerequisite: Passed SISU 415 and studied SIPD 415, SIOG 415 and SIMD 415 
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ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวยเช่นเดียวกับรายวิชา รบศศ ๔๐๑แต่เน้นปัญหาหรือโรคท่ียากและสลับ ซับ ซ้อน มากขึ้น  
และการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับท่ีสูงขึ้น 

 The study and practice with patients as in RBSU 401 but emphasizes on the more complicated 
diseases together with application of the more advance skill and knowledge. 
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง 
 

รบสต ๕๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา    ๖ (๒-๑๒-๘) 
 

RBOG 501 Obstetrics and Gynecology  6 (2-12-8) 

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบสต ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา รบกม ๔๐๑รบศศ ๔๐๑ และ รบอย ๔๐๑ 

 Prerequisite: Passed RBOG 401 and studied RBPD 401, RBSU 401 and RBMD 401 
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ก่อน ระหว่าง และหลังคลอด ในภาวะปกติและผิดปกติ และการ

วางแผนครอบครัว รวมท้ังทารกปริก าเนิดระยะต้น 
The basic knowledge and skills in care of pregnant women, the prenatal, intra-partum, post-

partum in normal/abnormal status, family planning, perinatology. 
 

รบสน ๕๐๑ โสต ศอ นาสิก วิทยา: ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ๓ (๑-๖-๔) 

RBOT 501 Principle & Clerkship in Otorhinolaryngology 3 (1-6-4) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบศศ ๔๐๑ และ รบอย ๔๐๑ 

Prerequisite: Passed RBSU 401 and RBMD 401 
โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการท่ีพบบ่อย  และ/หรือมีความส าคัญทางโสต ศอ นาสิกในประเทศไทย โดยเฉพาะส่วนภูมิภาค

และชุมชน โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการท่ีฉุกเฉิน ทักษะในการวินิจฉัย ดูแลรักษา ทักษะในการปฏิบัติหัตถการพื้นฐาน การส่งต่อ
คนไข้ การให้ค าแนะน าเพ่ือปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ การบันทึกและน าเสนอรายงานคนไข้ มีเจตคติท่ีดี 

The common  diseases / conditions / syndrome in otorhinolaryngology, the emergency  diseases 
/ -conditions / syndrome, the skills in diagnosis, treatment, basic psychomotor skills, the referral system, 
the health supervision, medical record ,medical ethic. 

 

รบอธ ๕๐๑ ออร์โธปิดิกส์ ๔ (๒-๖-๖) 

RBOR 501 Orthopedic  4 (2-6-6) 
เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบศศ ๔๐๑  และ รบอย ๔๐๑ 
Prerequisite: PassedRBSU 401 andRBMD 401 

อธิบายความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญ  หลักการวินิจฉัยหลักการการดูแลรักษา  ปัญหาสุขภาพและโรคทางออร์โธปิดิกส์  มี
เจตคติท่ีดี  สามารถซักประวัติ  ตรวจร่างกาย  ตรวจเพิ่มเติมและวินิจฉัยโรคท่ีไม่ซับซ้อน  ,วิธีการท าหัตถการพื้นฐานเฉพาะ
หัตถการเฉพาะทาง บันทึกรายงานได้ถูกต้องสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 

Describe important basic knowledge ,principle of diagnosis and treatment, problems in ortho pedic 
conditions, good attitude, history tarcing, rhysical examination , additional investigation, uncomplicated 
diagnosis, basic orthopedic proadures, report case, self directed learning.  
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จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

รบอย ๕๐๑ อายุรศาสตร์  ๖ (๒-๑๒-๘) 

RBMD 501 Medicine  6 (2-12-8) 

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบอย ๔๐๑ และเคยศึกษารายวิชา รบกม ๔๐๑รบสต ๔๐๑ และ รบศศ๔๐๑ 
Prerequisite: PassedRBMD 401 and studied RBPD 401, RBOG 401 and RBSU 401 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวยเช่นเดียวกับ รบอย ๔๐๑  เน้นกลุ่มอาการ ปัญหา หรือโรคท่ียากและมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น  และการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสูงขึ้น 

Clinical study and practice with patients as in RBMD 401 emphasizing in  the more complicated 
disease / syndrome / problems in medicine. More advance in knowledge and skills. 

 
รบกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์ ๖ (๐-๑๘-๖) 
RBPD 603 Pediatrics 6 (0-18-6) 
เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ 
Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years 

ศึกษาการดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวมในการวินิจฉัย การรักษาภาวะฉุกเฉิน  การส่งเสริมสุขภาพเด็ก  การปูองกันโรค  
การฟื้นฟูสภาพ และการให้ความรู้หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครอง 

The study of holistic approach in diagnostic skills,  emergency   treatment, health promotion, 
disease’s prevention, rehabilitation are included  together  with educating  and giving advice  upon  raising  
and  caring  for  children  to parents . 

 

รบศศ ๖๐๑ ศัลยศาสตร์  ๔ (๐-๑๒-๔) 

RBSU 601 Surgery 4 (0-12-4) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ 
  

  

Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years 
Passed every course in the 4th and 5th years 

  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวยทางศัลยศาสตร์ เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัย การรักษา และหัตถการ 
  The study and practice with surgical patients that emphasizes on the responsibility and skill in 

making diagnosis, treatment and surgical procedures. 
 

รบศศ ๖๐๒ ศัลยศาสตร์  ๒ (๐-๖-๒) 

RBSU 602 Surgery 2 (0-6-2) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ 
  

  

Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years 
Passed every course in the 4th and 5th years 

  

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวยทางศัลยศาสตร์เฉพาะสาขาเน้นความรับผิดชอบและทักษะในการวินิจฉัย การรักษา และ
หัตถการ 

The study and practice with subspecialty surgical patients that emphasizes on the responsibility 
and skill in making diagnosis, treatment and surgical procedures. 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

รบสต ๖๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ๖ (๐-๑๘-๖) 

RBOG 601 Obstetrics and Gynecology  6 (0-18-6) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ 
  

 Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years 
Passed every course in the 4th and 5th years 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ทักษะในการวินิจฉัย  การรักษา การฟื้นฟูสภาพ การปูองกันโรค และหัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  เน้น
ความรับผิดชอบ 

 Skills in diagnosis, treatment, rehabilitation, prevention and obstretic and gynecological 
procedure, emphasiging in responsibility. 

รบสว ๖๐๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเวชปฏิบัติ ๒ (๑-๑-๒.๕) 
RBID 601 Introduction  to Medical  Practice 2 (1-1-2.5) 

 เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี๕ 

Prerequisite: Passed every course in the 5th years 
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานในชั้นปีท่ี 6 การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน

ชีพทารกแรกเกิด การให้การบริบาลภาวะฉุกเฉินอย่างบูรณาการ การให้ค าปรึกษา การแจ้งข่าวร้ายในกรณีผู้ปุวยใกล้เสียชีวิต 
จรรยาบรรณและข้อกฎหมายทางการแพทย์ท่ีควรทราบ การเขียนใบปรึกษา ระเบียบวิธีปฏิบัติการปรึกษาระหว่างแผนก อยู่เวร 
การจองเลือดและส่วนประกอบของเลือด  

The integration of knowledge and skills before the 6 th year, holistic approach in CPR, NCPR, 
emergency management, health supervision, telling bad news, professionalism, interdepartmental 
consultation, blood and blood components request  and health’s law . 

 

รบอฉ ๖๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ๓ (๑-๖-๔) 

RBEM 603 Emergency Medicineand Traumatology 3 (1-6-4) 
เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ 

Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years 
ภาวะอุบัติเหต/ุฉุกเฉิน  การบาดเจ็บหลายระบบ  อุบัติเหตุหมู่  แนวทางการปูองกันและลดอุบัติเหตุ  หลักการดูแล

คนไข้ ณ ท่ีเกิดเหตุและอุบัติเหตุหมู่  ทักษะในการวินิจฉัยและดูแลรักษาเบื้องต้นและส่งต่อคนไข้อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน  โดยเฉพาะ
คนไข้บาดเจ็บหลายระบบ  การบันทึกและน าเสนอรายงานคนไข้และเอกสารส าคัญ  มีเจตคติท่ีดี  

 Traumatic / emergency conditions in multi-organ injury, mass casualty ,prevention of accident 
,primary care at the accidental site, diagnostic skills and basic management, referral systems and referral 
technique ,medical record , medical record’s presentation, essential medical documents, medical ethic. 
Good medical attitude, 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

รบอธ ๖๐๒ ออร์โธปิดิกส์ ๓ (๐-๙-๓) 

RBOR 602 Orthopedic  3 (0-9-3) 

เงื่อนไข : สอบผ่านรายวิชา รบอธ๕๐๑ 
Prerequisite: PassedRBSU 401 andRBMD 401 

วินิจฉัยโรค/ปัญหาสุขภาพทางออร์โธปิดิกส์ท่ีซับซ้อน  และให้การดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง  บันทึกเวชระเบียนและ
เอกสารส าคัญได้ถูกต้อง 

The diagnosis and management of  complicated disease / syndrome /symptom in Orthopedics, 
medical records . 
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รบอย ๖๐๑ อายุรศาสตร์  ๖ (๐-๑๘-๙) 

RBMD 601 Medicine  6 (0-18-9) 

เงื่อนไข : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีท่ี ๔ และ ๕ 
  

  

Prerequisite: Passed every course in the 4th and 5th years 
Passed every course in the 4th and 5th years 

  

ทักษะในการบริบาลผู้ปุวยทางอายุรศาสตร์ อย่างเป็นองค์รวม หัตถการท่ีส าคัญ เน้นความรับผิดชอบ  
Basic clinical skills in holistic care of medical patient, essential psychomotor skills, responsibility.  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๑๒ หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี ๑ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี  ๒  

 Electives   2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic inbasic science, social science and humanities, liberal arts,  
and others under a faculty appointed advisor 
และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 

 
ชั้นปีท่ี ๒ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี  ๒  

 Electives   2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่นๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic inbasic science, social science and humanities, liberal 
arts, medical science, and others under a faculty appointed advisor 

และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 
 
ชั้นปีท่ี ๓ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี  ๒  

 Electives   2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่นๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic inbasic science, social science and humanities, liberal 
arts, medical science, and others under a faculty appointed advisor 

และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 
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ชั้นปีท่ี ๔ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
 
 

วิชาเลือกเสรี  ๒  

 Electives   2  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบการณ์คลินิก และอื่นๆ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

The selected study of an interested topic inmedical science, clinical experience and others under a 
faculty appointed advisor 
และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 

 
ชั้นปีท่ี ๖ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี  ๔  

 Electives   4  

เงื่อนไข :   –    

Prerequisite:   –    

เลือกศึกษาหัวข้อเรื่องที่สนใจ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบการณ์คลินิก และอื่นๆ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

The selected study of an interested topic inmedical science, clinical experience and others under a 
faculty appointed advisor 
และรายวิชาอื่นๆ ท่ีหลักสูตรเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ๓ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๑
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์

MUGE 101 General Education for Human Development
l l l l l l l l l l l l

๒
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์

MUGE 102   Social Studies for Human Development
l l l l l l

๓
มมศท ๑๐๓  ศิลปะวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย์

MUGE 103  Arts and Sciences for Human Development l l l l l

๔
วทคม ๑๑๑ เคมีท่ัวไป

SCCH 111  General Chemistry
l l l

๕
วทคม ๑๑๙ ปฏบิติัการเคมี

SCCH 119 Chemistry Laboratory
l l l

๖
วทคม ๑๒๒ เคมีอนิทรีย์

SCCH 122  Organic Chemistry 
l l l l

๗
วทคณ ๑๖๔  แคลคูลัสและระบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามัญ

SCMA 164  Calculus and System of Ordinary Differential Equations
l l l l l l

๘
วทคณ ๑๘๑ สถติิศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์

SCMA 181 Statistics for Medical Science 
l l l l

๙
วทชว ๑๐๒ ปฏบิติัการชวีวทิยา ๑

SCBI 102  Biology Laboratory I
l l l l l

๑๐
วทชว ๑๑๓ ชวีวทิยาสาระส าคัญ

SCBI 113 Essential Biology
l l l l l

รายวชิา

ล าดับ
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ทกัษะพิสัยปท่ีี ๑ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปญัญา

ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

๑๑
วทฟส ๑๑๐ ปฏบิติัการฟสิิกส์ท่ัวไป

SCPY 110 General Physics Laboratory 
l l l l l

๑๒
วทฟส ๑๕๓ ฟสิิกส์พืน้ฐานส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์

SCPY 153 Basic Physics for Medical Science
l l l

๑๓
วทฟส ๑๕๔ ฟสิิกส์ส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย์

SCPY 154 Physics for Medical Science 
l l l

๑๔
ศรสว ๑๑๑ การศึกษาวชิาแพทย์

SIID 111 Medical Education
l  l

๑๕
ศรสว ๑๑๒ วชิาชพีแพทย์

SIID 112 Medical Profession
l   l    

๑๖
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การส่ือสาร

LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication l l l l l l

๑๗
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ ระดับ ๓

LAEN 103  English  Level 3 
l l l l l l

๑๘
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาองักฤษ  ระดับ ๔

LAEN  104  English Level 4 
l l l l l l

๑๙
วชิาเลือกเสรี

Electives

รายวชิา

ล าดับ
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ทกัษะพิสัยปท่ีี ๑ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปญัญา

ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ล าดับ ปท่ีี ๒

๑๑
ศรสว ๒๒๒ ระบบปสัสาวะ ๑

SIID 222 Urinary System I
l l l l  l l l l  l 

๑๒
ศรสว ๒๒๓ ระบบสืบพนัธุ ์๑

SIID 223 Reproductive System I
l l l  l l l  l l l  l l

๑๓
ศรสว ๒๒๔ ระบบประสาท ๑

SIID 224 Nervous System I
l l  l  l  l l  

๑๔
ศรสว ๒๒๕ การประยกุต์ความรู้ปรีคลินิก

SIID 225 Applied Preclinical Knowledge
l l  l l       

๑๕
ศรสว ๒๒๖ การแพทยท่ี์มีจิตวญิญาณของความเปน็มนุษย์

SIID 226 Humanistic Medicine
l l     l  l 

๑๖
ศรสว 227 วทิยาการระบาดและชวีสถติิในการปฏบิติังานสาธารณสุข

SIID 227 Epidemiology and Biostatistics in Public Health Practice
l l l  l l

๑๗
ศรสว ๒๒๘ ปฏบิติัมหกายวภิาคศาสตร์ ๑

SIID 228 Gross Anatomy Laboratory I
l l l l l  l l 

๑๘
ศรสว ๒๒๙ ปฏบิติัการมหกายวภิาคศาสตร์ ๒

SIID 229 Gross Anatomy Laboratory II
l l l l l  l l 

๑๙
ศรสว ๒๓๐ ทักษะชวีติและสังคม

SIID 230 Life and  Social Skills
l         l    

๒๐
รายวชิาเลือกเสรี

Electives

รายวชิา

ทักษะพสัิยคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ

ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ล าดับ ปท่ีี ๒

๑
สมสค ๑๐๒ เชงิวพิากษสั์งคมไทยร่วมสมัย

SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society
l l l l l l l l

๒
ศรสว ๒๑๒ รากฐานของร่างกายมนุษย:์จากโมเลกลุสู่ร่างกาย

SIID 212 Foundation of the Human Body:From Molecules  to Body
 l     l

๓
ศรสว ๒๑๓ รากฐานของร่างกายมนุษย:์การควบคุมทางประสาทและฮอร์โมน 

SIID 213 Foundation of the Human Body: Neural and Hormonal Regulation
 l     l

๔
ศรสว ๒๑๔ รากฐานของร่างกายมนุษย:์พลังงานและเมแทบอลิซึม

SIID 214 Foundation of the Human Body: Energy and Metabolism
l l l  l l  l l l l

๕
ศรสว ๒๑๕ ชวีติมนุษย์

SIID 215  The Human Life
 l  l    l l l l l    l l  l l l 

๖
ศรสว ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑

SIID 216 Integumentary and Musculoskeletal System I
l l l l l   l l 

๗
ศรสว ๒๑๗ ระบบไหลเวยีน ๑

SIID 217 Circulatory System I
l l  l       

๘
ศรสว ๒๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๑

SIID 218 Blood and Lymphoid  System I
l l  l l l l l l l l l l l 

๙
ศรสว ๒๑๙ ระบบหายใจ ๑

SIID 219 Respiratory System I
l l l  l  l     

๑๐
ศรสว ๒๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๑

SIID 220 Gastrointestinal and Hepatobiliary System I
  l l  l  l l       l  

รายวชิา

ทักษะพสัิยคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ

ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ล าดับ ปท่ีี ๓

๑
สมสค ๑๐๗ สังคมและสุขภาพ

SHSS 107 Society and Health
l  l l  l

๒
ศรสว ๓๑๒ การตอบสนองของภมูิคุ้มกนัและการอกัเสบ

SIID 312 Immune Responses and Inflammation
l l l  l l l l  l  

๓
ศรสว ๓๑๓ หลักพนัธศุาสตร์และเนื้องอก

SIID 313 Principles of Genetics and Neoplasia
l l l    

๔
ศรสว ๓๑๔ หลักจุลชวีวทิยาและปรสิตวทิยา

SIID 314 Principles of Microbiology and Parasitology
l l l l l l l  l l  l l l l l

๕
ศรสว ๓๑๕ หลักการบ าบดัรักษาทางการแพทย์

SIID 315 Principles of Therapeutic Medicine
l l l l l  l    l  l       

๖
ศรสว ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๒

SIID 316 Integumentary and Musculoskeletal System II
l l l l l l l l l l  l l l l l

๗
ศรสว ๓๑๗ ระบบไหลเวยีน ๒

SIID 317 Circulatory System II
l l  l     

๘
ศรสว ๓๑๘ ระบบเลือดและลิมฟอยด์ ๒

SIID 318 Blood and Lymphoid System II
l l l l l l l l l l l l l l l l l

๙
ศรสว ๓๑๙ ระบบหายใจ ๒

SIID 319 Respiratory System II
l l  l l  l    

๑๐
ศรสว ๓๒๐ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้ าดี ๒

SIID 320 Gastrointestinal and Hepatobiliary System II
l l  l   l l l l l l l l l l l l l l  l l

รายวชิา

ทกัษะพสัิยคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ

ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๓๒ | ๑๖๐ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ล าดับ ปท่ีี ๓

๑๑
ศรสว ๓๒๒ ระบบปสัสาวะ ๒

SIID 322 Urinary System II
l l l l l l l l l l  l l  l l

๑๒
ศรสว ๓๒๓ ระบบสืบพนัธุ ์๒

SIID 323 Reproductive System II
l l l l l l l l l l l l  l l l l l l

๑๓
ศรสว ๓๒๔ ระบบประสาท ๒

SIID 324 Nervous System  II
l l l l l l l l l  l l  l l l l l

๑๔
ศรสว ๓๒๕ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและโภชนาการ

SIID 325 Endocrine and Nutritional Disorders
l l  l  l l l l l 

๑๕
ศรสว ๓๒๖ อาการวทิยา

SIID 326 Symptomatology
l l l  l l l l l l l

๑๖
ศรสว ๓๒๗ เวชศาสตร์ปอ้งกนัและการส่งเสริมสุขภาพ

SIID 327 Preventive Medicine and Health Promotion
l ll l l   l  l

๑๗
ศรสว ๓๒๘ เวชศาสตร์องิหลักฐาน

SIID 328 Evidence-based Medicine
l l l   l  l

๑๘
ศรสว ๓๒๙ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย

SIID 329 Medical Ethics and Laws
l l l l  

๑๙
วชิาเลือกเสรี

Electives

รายวชิา

ทักษะพสัิยคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรับผิดชอบ

ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ

 
 

 

  

 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หน้า ๑๓๓ | ๑๙๐ 

รายวิชา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ล า
ดับ

 

ปีที่ ๔ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

๑ 
รบกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร ์
RBPD 401 Pediatrics 

                                                  

๒ 
รบรส ๔๐๑ รังสีวิทยา 
RBRD 401 Radiology 

                                                  

๓ 
รบวช ๔๐๑ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
RBFM 401 Family & Community Medicine 

                                                  

๔ 
รบศศ ๔๐๑ ศัลยศาสตร ์
RBSU 401 Surgery 

                                                  

๕ 
รบสต ๔๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
RBOG 401 Obstertrics & Gynecology 

                                                  

๖ 
รบอย ๔๐๑ อายุรศาสตร ์
RBMD 401 Medicine 

                                                  

๗ 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 
SIID 412 Basic Clinical Skills 

                                                  

๘ 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก 
SIID 413 Clinical Problem Solving 

                                                  

๙ 
วิชาเลือกเสร ี
Elective 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๓๔ | ๑๖๐ 

รายวิชา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ล า
ดับ

 

ปีที่ ๕ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

๑ 
รบกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร์ ๒ 
RBPD 501 Pediatrics II 

                                                  

๒ 
รบจว ๕๐๒ จิตเวชศาสตร ์
RBPC 502 Psychiary 

                                                  

๓ 
รบจษ ๕๐๑ จักษุวิทยา 
RBOP 501 Ophthalmology 

                                                  

๔ 
รบนต ๕๑๒ นิติเวชศาสตร ์
RBFO 512 Forensic Medicine 

                                                  

๕ 
รบวญ ๕๐๑ วิสัญญีวิทยา 
RBAS 501 Anesthesiology 

                                                  

๖ 
รบวฟ ๕๐๑ เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
RBRM 501 Rehabilitation Medicine 

                                                  

๗ 
รบศศ ๕๐๑ ศัลยศาสตร ์
RBSU 501 Surgery 

                                                  

๘ 
รบสต ๕๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
RBOG 501 Obstetrics and Gynecology 

                                                  

๙ 
รบสน ๕๐๑ โสต ศอ นาสิก วิทยา : ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
RBOT 501 Principle & Clerkship in Otorhinolaryngology 

                                                  

๑๐ 
รบอธ ๕๐๑ ออร์โธปิดิกส์ ๑ 
RBOR 501 Orthopedic I 

                                                  

๑๑ 
รบอย ๕๐๑ อายุรศาสตร ์
RBMD 501 Medicine 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หน้า ๑๓๕ | ๑๙๐ 

 

 

รายวิชา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ล า
ดับ

 

ปีที่ ๖ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

๑ 
รบกม ๖๐๓ กุมารเวชศาสตร์  
RBPD 603 Pediatrics  

                                                  

๒ 
รบจว ๖๐๑ จิตเวชศาสตร ์
RBPC 601 Psychiary 

                                                  

๓ 
รบวช ๖๐๒ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
RBFM 602 Family & Community Medicine 

                                                  

๔ 
รบศศ ๖๐๑ ศัลยศาสตร ์
RBSU 601 Surgery 

                                                  

๕ 
รบศศ ๖๐๒ ศัลยศาสตร ์
RBSU 602 Surgery 

                                                  

๖ 
รบสต ๖๐๑ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
RBOG 601 Obstetrics and Gynecology 

                                                  

๗ 
รบสว ๖๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเวชผฏิบัต ิ
RBID 601 Introduction to Medical Practice 

                                                  

๘ 
รบอฉ ๖๐๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหต ุ
RBEM 603 Emergency Medicine & Traumatology 

                                                  

๙ 
รบอธ ๖๐๒ ออร์โธปิดิกส์  
RBOR 602 Orthopedic  

                                                  

๑๐ 
รบอย ๖๐๑ อายุรศาสตร ์
RBMD 601 Medicine 

                                                  

๑๑ 
วิชาเลือกเสร ี
Elective 

                                                  

๑๒ 
วิชาเลือกเสร ี
Elective 

                                                  

 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๓๖ |๑๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก๔ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๓๗ | ๑๙๐ 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

แพทย์หญิงภัสรา  มะลิทอง 
ชื่อ – นามสกุล แพทย์หญิงภัสรา  มะลิทอง   
ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
สังกัด  กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี  
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ 
วุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร ์ ๒๕๔๐ 
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๓๔ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒๕๓๔ 

 
ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง สังกัด 
๒๕๓๔–๒๕๓๗ อาจารย ์ กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุร ี

๒๕๔๕ – ปัจจุบัน อาจารย ์ กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุร ี
 
ประสบการณ์การท างาน 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง 
ต.ค. ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
ต.ค. ๒๕๔๙ – ก.ย. ๒๕๕๓ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
ต.ค. ๒๕๔๖ –ก.ย. ๒๕๔๙ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๓๘ | ๑๙๐ 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นายแพทย์สมบัติ  หัชลีฬหา 

 
ชื่อ นามสกุล นายแพทย์สมบัติ  หัชลีฬหา  
ต าแหน่ง นายแพทย์เช่ียวชาญ  
สังกัด  กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุร ี
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ 
วุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร ์ ๒๕๔๐ 
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๓๕ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒๕๓๕ 

 
ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง สังกัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ – พ.ศ. ๒๕๓๗ แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒ กุมารแพทย ์ โรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน อาจารย์แพทย ์ กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุร ี
 
ประสบการณ์การท างาน 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง 
ต.ค. ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๓๙ | ๑๙๐ 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นายแพทย์นพวัชร์  สมานคติวัชร์ 

 
ชื่อ นามสกุล นายแพทยน์พวัชร์  สมานคติวัชร์ 
ต าแหน่ง ผู้นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สังกัด  ศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุร ี
 
ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ 

วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร ์ ๒๕๔๓ 
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๓๖ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒๕๓๖ 

 
ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง สังกัด 
พ.ศ. ๒๕๓๘  นายแพทย ์ โรงพยาบาลปากท่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๖ อาจารย์แพทย ์ ศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุร ี
 
ประสบการณ์การท างาน 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง 
ต.ค. ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แพทย์หญิงสายพิณ  ศิลางาม 

ชื่อ นามสกุล  แพทย์หญิงสายพิณ  ศิลางาม    
ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สังกัด  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี  

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ 
วุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวช ๒๕๔๒ 
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๓๖ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒๕๓๖ 

 
ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง สังกัด 
พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๓๘ นายแพทย ์ โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธาน ี
พ.ศ. ๒๕๓๘ – พ.ศ. ๒๕๓๙ นายแพทย ์ โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี
พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๒ - ลาศึกษาต่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน อาจารย์แพทย ์ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุร ี
 
ประวัติการท างาน 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง 

ต.ค. ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นายแพทย์กฤษดา  รอดประเสริฐ 

ชื่อ นามสกุล  นายแพทย์กฤษดา  รอดประเสริฐ   
ต าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
สังกัด  อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชบุรี  

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ 
วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร ์ ๒๕๔๘ 
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๔๒ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ๒๕๔๒ 

 
ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่ส าคัญ) 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง สังกัด 
เม.ย. ๒๕๔๒ – ต.ค. ๒๕๔๓ นายแพทย ์ โรงพยาบาลบางสะพาน 
ต.ค. ๒๕๔๓ – เม.ย. ๒๕๔๖ นายแพทย ์ โรงพยาบาลหัวหิน 

ส.ค. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน อาจารย์แพทย ์ โรงพยาบาลราชบุร ี
 
ประวัติการท างาน 

ระยะเวลา(พ.ศ.-พ.ศ.) ต าแหน่ง 

เม.ย. ๒๕๔๒ – ต.ค. ๒๕๔๓ นายแพทย ์
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ภาคผนวก๕ 

รายชื่ออาจารย์:  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ 
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(ก) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๑ ภัสรา มะลิทอง แพทย์หญิง พ.บ. ( แพทยศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยมหิดล  : ๒๕๓๔ 
๒ สมบัติ หัชลีฬหา นายแพทย์ พ.บ. ( แพทยศาสตรบัณฑิต ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๕ 
๓ นพวัชร ์ สมานคติวัชร ์ นายแพทย ์ พ.บ. ( แพทยศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
๔ สายพิณ ศิลางาม แพทย์หญิง พ.บ. ( แพทยศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
๕ กฤษดา รอดประเสริฐ นายแพทย ์ พ.บ. ( แพทยศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๒ 

 

(ข) อาจารย์ประจ า 

๑.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๑.๑ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ กรรณิกา ฉัตรยิ่งมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๒ เกรียงไกร อุรุโสภณ รองศาสตราจารย์, นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๓ เกษร ศรีเปารยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
๔ ขจ ี ปิลกศิร ิ รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
๕ จันทิมา รุ่งเรืองชัย รองศาสตราจารย์, ดร.ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
๖ จิรภา เจตน์สว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ. 
๗ ชญานิษฐ์ มนูญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ.(อาชีวบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
๘ ณปกรณ ์ แสงฉาย อาจารย,์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา), วุฒิบัตรความรู้ความช านาญสาขาพยาธิวิทยา  

(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๙ ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองศาสตราจารย์, ดร.นพ. พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology), Postdoctoral Fellow (Genetics) 

๑๐ ธนาภรณ ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร. วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D. (Immunoelectron Technique)  
๑๑ บุญส่ง เจริญวัฒน์ อาจารย,์ นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ. 
๑๒ ภัสรา ลานเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร. วท.บ.(รังสีเทคนิค), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Cell Biology) 
๑๓ ยาดาฤด ี วิรวุฒิ รองศาสตราจารย์, ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๑๔ รสริน รัตนเลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๑๕ วาสนา ผลากรกุล รองศาสตราจารย์, สพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
๑๖ ศนิ ใบไม ้ อาจารย ์ วท.บ.(กิจกรรมบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)(ลาศึกษาต่อ) 
๑๗ ศิรินุช ศรีเจริญเวช รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.(สัตววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
๑๘ ศิริพร ธิติเลิศเดชา รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.(กายภาพบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), DM.(Education)(เกษียณอายุฯ 30 ก.ย. 56) 
๑๙ ศิริลักษณ ์ เนตยวิจิตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), ท.บ. 
๒๐ สิทธา ปิยะวินิจวงศ์ รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.(กายภาพบ าบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Ph.D.(Neuroanatomy) 
๒๑ สุพิน ชมพูพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., พันโทหญิง วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) 
๒๒ อภิชญา นิยมจันทร ์ อาจารย ์ วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)(ลาศึกษาต่อ) 
๒๓ อาภรณ ์ จันท์จารุณ ี รองศาสตราจารย์, สพญ. วท.บ.(สัตววิทยา), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) 
๒๔ เบญจพร พานิชเจริญ อาจารย ์ ปร.ด.(อณูชีววิทยา) 

 
 
๑.๒ ภาควิชาจุลชีววิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ จตุรงค ์ เสวตานนท์ อาจารย์, ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D. (Molecular Virology & Microbiology) 
๒ ชาญวิทย ์ ตรีพุทธรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร., นพ. พ.บ., Ph.D.(Microbiology & Immunology) 
๓ ณัฏฐนันท์ ปิ่นชัย อาจารย,์ ดร. Diploma Biologie, Dr.rer.nat. 
๔ นาวิน ห่อทองค า อาจารย,์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
๕ ประเสริฐ เอื้อวรากุล ศาสตราจารย,์ ดร. ,นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๑), ศ.บ., ศศ.บ., Dr. Med. (Magna cum laude) 
๖ พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ อาจารย์, ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Medicine) 
๗ พิริยาภรณ ์ จงตระกูล อาจารย,์ ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม. (จุลชีววิทยา), Ph.D. (Medical Science) 
๘ พิไลพันธ ์ พุธวัฒนะ ศาสตราจารย,์ ดร. วท.บ. (จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
๙ ภัทรชัย กีรติสิน รองศาสตราจารย์, ดร., นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๒), MSc, Ph.D. (Microbiology& Immunology), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

๑๐ รวงผึ้ง สุทเธนทร ์ ศาสตราจารย,์ ดร., พญ. วทบ., พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), Ph.D.(Microbiology & Immunology), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
๑๑ วรรณ ี กัณฐกมาลากุล รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology & Immunology) 
๑๒ วิชชุดา กมลวิทย ์ อาจารย์, พญ. พ.บ. 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๔๕ |๑๙๐ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๑๓ ศุภร ฟุ้งลัดดา ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร., สพ.ญ. สพ.บ., วท.ม.(พยาธิชีววิทยา),ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 
๑๔ สนทนา ศิริตันติกร รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Dr. rer. nat.(Microbiology) 
๑๕ สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง ศาสตราจารย,์ ดร., ภญ. ภ.บ., วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology) 
๑๖ สุดา ลุยศิริโรจนกุล รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology) 
๑๗ อมรรัตน์ ลีลาภรณ ์ รองศาสตราจารย,์ ดร., ภญ. ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๒ ), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology) 
๑๘ อังคณา ฉายประเสริฐ รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๒ เหรียญทอง) (พฤกษศาสตร์), วท.ม.(พฤกษศาสตร์), Dr.rer.nat.(Biology) 
๑๙ อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (พฤกษศาสตร์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Medical Science) 
๒๐ ไอยฤทธ์ิ ไทยพิสุทธิกุล อาจารย์, ดร., นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๑), Ph.D. (Genetics) 

 
 
๑.๓ ภาควิชาชีวเคม ี
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

ศาสตราจารย,์ ดร. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑) (อินทรีย์เคม)ี, ปร.ด.(อินทรีย์เคมี), Ph.D.(Toxicology) 

๒ คงธนะ ตระการสง่า อาจารย,์ ดร., นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑)(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
๓ เฉลิมชัย มิตรพันธ์ อาจารย,์ ดร., นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี, Ph.D.(Human Biology), Postdoctoral Research 

Fellowship in Antisense Oligomer Therapy for Spinal Muscular Atrophy 
๔ ชยานนท์ พีระพิทยมงคล อาจารย,์ ดร., นพ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D.(Biochemistry), Postdoctoral Research 

Fellowship in Human Genetics, Institute pasteur 
๕ ชัชวาลย ์ ศรีสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร., นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี, Ph.D.(Biological Chemistry) 
๖ ชินวุธ วัฒนชีวโนปกรณ ์ อาจารย,์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
๗ นีโลบล เนื่องตัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(กุมารเวชศาสตร์), ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Research Associate in 

Biological Chemistry 
๘ เนตรนภิส ธีระวัลย์ชัย รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.,วท.ม.(ชีวเคม)ี, Ph.D.(Parasite Biochemistry) 
๙ พัชรีย ์ เลิศฤทธ์ิ ศาสตราจารย,์ ดร., พญ. พ.บ.,อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Ph.D.(Biochemistry) 

๑๐ ภัทรบุตร มาศรัตน อาจารย,์ ดร., นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี, Ph.D.(Nutrition), Postdoctoral 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftvma.tripod.com%2Fpet%2Fb_doctor3.html&ei=HAZpUM3qJIunrAezjYGYCg&usg=AFQjCNHiggIOIxvD-lKMgUaLNtlecr0kvg


มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๔๖ | ๑๙๐ 

ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Research Fellowship in Iron metabolism 

๑๑ ภูม ิ สุขธิติพัฒน์ อาจารย,์ ดร., นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี, Ph.D.(Genetic Epidemiology), 
Postdoctoral Research Fellowship in Statistical Genetics/Genetic Epidemiology  (ลาฝีกอบรมวิจัยระดับ 
postdoctoral) 

๑๒ รัชนีกร กัลล์ประวิทธ ์ รองศาสตราจารย์, ดร. Ph.D.(Cell Biology) 
๑๓ วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร., พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี, Ph.D.(Biochemistry) 
๑๔ วิชิต สุธรรมารักษ ์ อาจารย,์ ดร., นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคม)ี, Ph.D.(Genetics), Postdoctoral 

Research Fellowship in Mitochondrial Disorders 
๑๕ อธิป ลิขิตลิลิต รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เกียรตินิยม), วท.ม.(ชีวเคม)ี, M.Sc.(Biochemistry) 

 
๑.๔ ภาควิชาปรสิตวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ โกศล รุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นพ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา)., พ.บ. 
๒ ณัฐ มาลัยนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร. วท.บ.(เกษตรศาสตร์),วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Microbiology) 
๓ ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน รองศาสตราจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว.(ตจวิทยา), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
๔ ประภาทิพย ์ เอี่ยมโสภณา รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ ๒), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), D.A.P&E. (Distinection),         

Ph.D. (Immunology) 
๕ พัชรพร เตชะสินธ์ุธนา อาจารย์, พญ. พ.บ. 
๖ วรรณะ มหากิตติคุณ รองศาสตราจารย ์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), D.A.P&E. 
๗ สิริจิต วงศ์ก าชัย รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ,วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), D.A.P&E (Distinetion) 
๘ สุภัทรา เตียวเจริญ รองศาสต.ราจารย์, พญ. วท.บ.(ชีววิทยา),วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน),พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 
๙ สุวิทย ์ ลิมาวงษ์ปราณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ ดร., น.สพ. สพ.บ., วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), Ph.D. (Veterinary Medicine) 
๑๐ อัญชล ี ตั้งตรงจิตร รองศาสตราจารย์, ดร., พญ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), พ.บ., MSPH (Medical Parasitology), Ph.D., อ.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก) 

 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๔๗ |๑๙๐ 

๑.๕ ภาควิชาพยาธิวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ กาญจนา อมรพิเชษฐ์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๒ คณาพร ปราชญ์นิวัฒน์ อาจารย,์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๒), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๓ คมกริช จ่างแก้ว อาจารย,์ นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา), ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๔ เจน มโนนุกุล รองศาสตราจารย์, นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๕ ตุ้มทิพย ์ แสงรุจ ิ รองศาสตราจารย์, พญ. พ.บ., วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์),ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๖ เตือนใจ ช่วงสุวนิช รองศาสตราจารย์, พญ. วท.บ.(เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร์การแพทย์),พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),  

ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๗ ถิรพล บุญญาอรุณเนตร อาจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๘ ธวัชชัย พงศ์พฤฒิพันธ ์ อาจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๙ นลภรณ ์ สุทัศน์ณ อยุธยา อาจารย์, พญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ.,ป.ชั้น สูง (พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๐ บุณยฤทธ์ิ ชื่นสุชน ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๑ ปานเทพ สุทธินนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๑๒ ปิยะวดี เล็กศรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดัน๑),พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑),ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๓ พนิตตา สิทธินามสุวรรณ อาจารย,์ พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๔ พรสุข ชื่นสุชน อาจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๕ ไพศาล ปาริชาติกานนท์ รองศาสตราจารย์, นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยา) 
๑๖ ภาวิณ ี สุวรรณกูล รองศาสตราจารย์, พญ. พ.บ., Dip. Amer. Board of Anatomical & Clinical Pathology, อ.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๗ มงคล อุยประเสริฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๘ มาลี วรรณิสสร อาจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๑๙ รุจิรา เรืองจิระอุไร อาจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๒๐ สมมิตร วงศ์บุญเนตร ์ อาจารย,์ นพ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยา) 
๒๑ สรนาท เมืองสมบูรณ ์ อาจารย,์ นพ. พ.บ.,ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๒๒ สัญญา สุขพณิชนันท์ ศาสตราจารย,์ นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑), ป.ชั้นสูง (พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค), Cert. Fellow in Hematopathology 
๒๓ ส าเริง รัตนระพ ี รองศาสตราจารย์, นพ. พ.บ.,ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๒๔ อนัญญา มนุญากร อาจารย,์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ๑),ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยา),ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หน้า ๑๔๘ | ๑๙๐ 

๑.๖ ภาควิชาเภสัชวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ กิติพงศ์ สุนทราภา อาจารย,์ ดร., นพ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology) 
๒ ประวิทย ์ อัครเสรีนนท์ รองศาสตราจารย์, ดร., นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๓ พิณพิไล จูทะสมพากร อาจารย,์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
๔ พินภัทร ไตรภัทร อาจารย,์ ดร., พญ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology) 
๕ เมธา ใหญ่กว่าวงศ ์ อาจารย,์ นพ. พ.บ. 
๖ วีรวดี จันทรนิภาพงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ., ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ประกาศนียบัตรสาขา Clinical Pharmacology & Toxicology 
๗ วีรวรรณ ตั้งบุญจิตร อาจารย์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
๘ วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล อาจารย,์ นพ. พ.บ. 
๙ สมฤด ี ฉัตรสิริเจริญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑), ว.ว. (อายุรศาสตร์), อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) Diploma on Research  and 

Product Development 
๑๐ สุพรชัย กองพัฒนากูล รองศาสตราจารย์, นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), M.Sc. (Clinical Epidemiology), Dip. Amer. Board of Clinical 

Pharmacology, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๑๑ สุวิมล นิยมในธรรม อาจารย,์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), M.Sc. (Clinical Epidemiology and Biostatistics) 
๑๒ อดิศักดิ ์ วงศ์ขจรศิลป ์ รองศาสตราจารย์, ดร., นพ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๑๓ อุไรวรรณ พานิช รองศาสตราจารย,์ ดร., พญ. พ.บ., Ph.D. (Pharmacology), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๑๔ ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย อาจารย,์ ดร., ภก. ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D. (Molecular Genetics) 

 
๑.๗ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ จารุภา สูงสถิตานนท์ อาจารย,์ ดร. พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), Ph.D. (Biomedical Sciences) Newcastle University 
๒ ชนิตรา ธุวจิตต์ รองศาสตราจารย,์ ดร. พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยมหิดล, ปร.ด. (ชีวเคม)ี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓ ดวงจิต กนิษฐานนท์ อาจารย,์ ดร. พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ปร.ด. (จุลชีววิทยา), พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔ ธารารัชต ์ ธารากุล ศาสตราจารย์, ดร.พญ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) , พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology) State University of 

New York at Buffalo 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๕ ปัทมา เอกโพธ์ิ รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปร.ด.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖ ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.นพ. พ.บ.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , ปร.ด. (ชีวเคม)ี  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๗ พรนพ นัยเนตร อาจารย์, ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , Ph.D. (Immunology) University of 

California, Davis 
๘ ยุทธนา ศรีนวลประเศริฐ อาจารย์, ดร. นพ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ ๒) , พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๙ วรวิชญ ์ เหลืองเวชการ อาจารย์, นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) , Dip. Amer. Board of Pediatrics, Dip. Amer. Board of Allergy and 

Immunology with Added Qualifications in Clinical Laboratory Immunology (University of 
South Florida, อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

๑๐ วิวิทย ์ ตันติแพทยางกูร อาจารย์, ดร. นพ. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล , Ph.D. (Infectious Diseases) Aix-
Marseille Universite’ 

๑๑ ศันสนีย ์ เสนะวงษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ,ป.ชั้นสูง (กุมารเวชศาสตร์)  คณะแพทยศาสตร์ศิ
ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) , วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินิก)  คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก) 

๑๒ สิริฤกษ ์ ทรงศิวิไล ศาสตราจารย์, ดร. นพ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล , พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Ph.D. (Molecular Immunology) University of Cambridge 

๑๓ สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ ์ รองศาสตราจารย์, ดร. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปร.ด.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๑.๘ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ กุลวรา อนุรักษ์ภราดร อาจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก), อ.ว.(โลหิตวิทยา) 
๒ เจนจิรา กิตติวรภัทร อาจารย,์ พญ. พ.บ.,ป.บัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก), อ.ว.(โลหิตวิทยา) 
๓ ปาริชาต ิ เพิ่มพิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย,์ พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒),ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด),อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.

(พยาธิวิทยาคลินิก) 
๔ วิโรจน์ จงกลวัฒนา อาจารย์, นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), พ.บ., ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว.(โลหิตวิทยา), อ.ว.(เวช

ศาสตร์ครอบครัว) 
๕ ศศิจิต เวชแพศย ์ รองศาสตราจารย์, พญ. พ.บ., ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยาคลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยาคลินิก), Dr. Med., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๖ สมศร ี รัตนวิจิตราศิลป์ อาจารย,์ พญ. พ.บ., M.Sc.(Epideminology), ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

หน้า ๑๕๑ |๑๙๐ 

 
๑.๙สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ดอกไม ้ วิวรรธมงคล อาจารย์ วท.บ วิทยาศาสตร์บันฑิต / พทป.บ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
๒ ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม อาจารย์ พทป.บ., ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
๓ เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา อาจารย์ ปริญญาเอก สาขา M.phil./Ph.D. Research in Pharmacology ณ University of Bath ประเทศอังกฤษ 
๔ พินตสุภา เชื้อชั่ง อาจารย์ วท.บ.(สุขศึกษา), พทป.บ 
๕ วัชรินทร์พร พรหมพิทักษ ์ อาจารย์ พทป.บ., วท.บ.(สุขศึกษา) 
๖ ศุภกิจ สุวรรณไตรย ์ อาจารย์ พทป.บ.,วท.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษา) 
๗ สร้อยศร ี เอี่ยมพรชัย อาจารย์ วท.บ. (สุขศึกษา), พทป.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา) 
๘ สิริกานต ์ ภูโปร่ง อาจารย์ พทป.บ, คศ.บ.(โภชนาการชุมชน), วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์), กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
๙ สุภาวด ี ตั้งจิตรเจริญ อาจารย์ พทป.บ., ศษ.บ. (สุขศึกษา), วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

๑๐ เอื้อมพร สุวรรณไตรย ์ อาจารย์ วท.บ. (สุขศึกษา), พทป.บ.,กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
๑.๑๐สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์, ดร. Bachelor of Education (Educarional Communication Technology) / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร, Master of Fine Arts  (Computer Arts-Interactive  Multimedia) / Academy of 
Art College, SanFranccisco, USA, Ph.D. (Education Information  Technology) / James Cook 
University, Queensland, Australia 

๒ พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์ อาจารย์, ดร. B.Sc.  (Medical Illustration andAudiovisual Technology) / มหาวิทยาลัยมหิดล, M.Sc. 
(Telecommunications  and ComputerNetworks)  Rangsit University (RSU) / มหาวิทยาลัยรังสิต, 
Ph.D. (Information Technology) / มหาวิทยาลัยรังสิต 

๓ ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ B.Sc.  (Bachelor of Science in Medical Illustration and Audiovisual Technology) / 
มหาวิทยาลัยมหิดล, M.Sc. (Master of Science Program in Medical Illustration and Audiovisual 
Technology) / มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔ สุรินดา พิทยวรานันท์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ B.Sc.  (Bachelor of Science in Medical Illustration and Audiovisual Technology) / 
มหาวิทยาลัยมหิดล, M.Sc. (Master of Science Program in  Medical Illustration and Audiovisual 
Technology) / มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๕ ชาญวิทย์ ปั้นทอง อาจารย์ B.Sc.  (Bachelor of Science in Medical Illustration and Audiovisual Technology) / 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๖ สิริกร เอมแย้มธ ารง อาจารย์ B.Sc.  (Bachelor of Science in Medical Illustration and Audiovisual Technology) / 

มหาวิทยาลัยมหิดล, M.Sc. (Master of Science Program in  Medical Illustration and Audiovisual 
Technology) / มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗ วิมลศรี อิทธิกิจไพศาล อาจารย์ B.Sc.(Biology), MSc.(Anatomy) / มหาวิทยาลัยมหิดล, Bachlor of Seience in Bilolgy, Master of 
Seience in Anatomy / มหาวิทยาลัยมหิดล 

๘ โสภิตา สุวุฒโฑ อาจารย์, ดร. B.Sc.  (Bachelor of Science in Medical Illustration and Audiovisual Technology) / 
มหาวิทยาลัยมหิดล, M.Sc. (Master of Science Program in Medical Illustration and Audiovisual 
Technology) / มหาวิทยาลัยมหิดล, Ph.D. (Technical Education Technology) / มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๙ ศุภจิต รัตนมณีฉัตร อาจารย์ B.Ed. (Education Communication Technology) / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
M.Ed.(Educational Technology) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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๒. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 
๒.๑ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ วุฒิ ดุลยไชย นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)  
๒ สุรชัย เกียรติชัยพิพัฒน์ นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๓ สมบัติ หฝัชลีฬหา นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๔ อรมน บ ารุงเชาว์เกษม นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๕ นุสรา กล่ าสมบัต ิ นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๖ ศิริลักษณ ์ ทรงสิทธิโชค นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๗ สมภพ ชาครียวณิชย ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๘ พนิดา ปิ่นแก้ว นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๙ ภัสรา มะลิทอง นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 

๑๐ เสมอใจ เห็นประเสริฐแท้ นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๑๑ วรวุฒิ เลาห์เรณู นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๑๒ ชลมาล ี สุทธิพงศ ์ นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๑๓ ภาพิตร สุวรรณประทีป นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
๑๔ สุนิสา เสาวรรณ นพ.ปฏฺบัติการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) 
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๒.๒ ภาควิชาจักษุวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ เกรียงจิต มะระยงค ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(จักษุวิทยา)  
๒ ธเนศ ลีลาเชี่ยวชาญกุล นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(จักษุวิทยา) 
๓ บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(จักษุวิทยา) 
๔ แอนจนา ฟูจิตนิรันดร ์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(จักษุวิทยา) 

 

๒.๓ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ สมนึก หลิมศิโรรัตน์ นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
๒ นิธิญาณ์ จ าปาแดง นพ.ปฏิบัติการ / พญ. พ.บ. โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
๓ บุษยนาฎ เรืองรอง นพ.ปฏิบัติการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 
๔ ปุณฑริก ศรีสวาท นพ.ปฏิบัติการ / พญ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์) 

 

๒.๔ ภาควิชาผู้ป่วยนอก 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ธนะบุญ ประสานนาม นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ตจวิทยา) 
๒ เกริกเวช พบสุข นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ว.ว.(ตจวิทยา) 
๓ ธนพงศ์ สุทธิพงศ ์ นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ตจวิทยา) 

 
 
๒.๕ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ สมหมาย จริยสมบูรณ ์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๒ ภูริปกรณ์ ภักดีรัตน์ นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
๓ ศิโรฒ น้อยวัน นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ.โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลับมหิดล, ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
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๒.๖ ภาควิชารังสีวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ บุษบา ภักดีรัตน์ นพ.เชี่ยวชาญ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(รังสิวิทยาท่ัวไป) 
๒ นวลจิตร สุชาตินิติกุล นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(รังสิวิทยาวินิจฉัย) 
๓ ศิริพร เจียมวงษา นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย) 

 
๒.๗ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ วิโรจน์ เพ่งผล นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๒ ช่อทิพ กาญจนจงกล นพ.เชี่ยวชาญ / พญ. พ.บ. โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๓ กนก ธราธารกุลวัฒนา นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๔ เพ็ญนภา  อริยะพณิช นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๕ สุธาสินี สมานคติวัฒน์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๖ จิตราพร หงษ์สวัสด์ิ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๗ หฤทัย โชติสุขรัตน์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
๘ สิทธิพร ดีทายาท นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 

 
๒.๘ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ รุ่งอรุณ มหาไชย นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 
๒ ปราณ ี ลักขณาภิชนชัช นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 
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๒.๙ ภาควิชาเวชกรรมสังคม 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ สิทธิกร ก าแพงทอง นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ว.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๒ ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), อ.ว.(ระบาดวิทยา) 
๓ สุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ว.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๔ ปิยะณัฐ บุญประดิษฐ ์ นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 

๒.๑๐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ กิตติภัต วัฒนพาห ุ นายแพทย์ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
๒ สิโรตม์ ศรีมหาดไทย นายแพทย์ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

 

๒.๑๑ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ณัฐวุฒิ ชอุ่มกฤษ นายแพทย์ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ว.ว.(นิติเวชศาสตร์) 
๒ ชาตร ี สารโย นายแพทย์ช านาญการ / นพ. พ.บ. จุฒาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

 

๒.๑๒ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ สมชาย เทพเจริญนิรันดร ์ ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์ ) พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒ ชนินทร ์ กลิ่นจงกล นพ.ทรงคุณวุฒิ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 
๓ สุริยงค ์ ศรีคุณ นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๔ ทนงกิตต์ิ ประชาภิญโญ นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
๕ ประดิษฐ ไชยบุตร นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์) 
๖ ศุภชัย ชาครียวณิชย ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๗ กิตต ิ สุวรรณประทีป นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ประสาทศัลยศาสตร์) 
๘ มงคล ธนะรุ่ง นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๙ อ าพล อัครประทุมวงศ ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 

๑๐ คเณศ ทองศรีสุข นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๑๑ นพวัชร ์ สมานคติวัฒน์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ.  พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๑๒ สุจิน จรรยาสวัสด์ิ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ.  พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
๑๓ สายพิณ กรณวงศ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ.  พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๑๔ เฟื่องฉัตร สายชุ่มอินทร ์ นพ.ช านาญการ / พญ. Doctor of Medicine Southwestern University, Philipines. 
๑๕ รพีพรรณ มาไพศาลทรัพย ์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์) 
๑๖ บุญรัตน์ อ้นมี นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๑๗ นพพร โตมงคล นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวงอก) 
๑๘ พิมพ์พล หงษ์ทอง นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
๑๙ ณัฏฐพร นันทิวัฒนา นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์) 
๒๐ ปิติพร ตั้งขบวนบุตร นพ.ปฏิบัติการ / พญ. พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ว.ว.(กุมารศัลยศาสตร์) 

 

๒.๑๓ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ประดิษฐ แสงศิริวุฒิ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
๒ นิตยา ภิญโญตระกูล นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
๓ ประไพ ตันประเสริฐ นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ว.ว.(มะเร็งวิทยานรีเวช) 
๔ สายพิณ ศิลางาม นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๕ ธีรพงศ์ เมฆสงค ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๖ นัยนา เมฆสงค ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. Doctor of Medicine Lyceum-Northwestern University Philippines 
๗ ทนงศักดิ ์ คงทอง นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
๘ สมภพ นิลเพชร์พลอย นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) 
๙ ชุติมา ไตรนภากุล นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
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ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
๑๐ ณัฏฐา ชมศรีเมฆ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 
๑๑ มรกต สุวรรณวนิช นายแพทย์ พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 

 
๒.๑๔ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ อภิชัย นพคุณวิจัย นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
๒ เทียนชัย ตั้งสุจริตธรรม นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
๓ กนกวุฒิ อนันต์สุขบรรณ นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงช์วิทยา) 
๔ พรรณพิลาศ ด้วงพิบูลย ์ นายแพทย์  พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 

 

 

๒.๑๕ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ สมชัย โชคพัฒนาพงศ ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๒ ธนา บ ารุงเชาว์เกษม นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๓ บรรจง เปรื่องประสพ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๔ สุพจน์ จิระราชวโร นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๕ รณาวุธ กล่ าสมบัต ิ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๖ นิคม มะลิทอง นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๗ ณรงค์ ปัทมาสน์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๘ ประวิทย ์ นิพัทธสัจก ์ นพ.ช านาญการ / นพ. Doctor of Medicine Lyecum-Northwestern Philippines, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
๙ ทวีเกียรต ิ ตั้งเผ่าศักดิ ์ นายแพทย์ พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
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๒.๑๖ ภาควิชาอายุรกรรม 
ล าดับ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง/ค าน าหน้า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ ศุภชัย ไพบูลย์ผล นพ.ทรงคุณวุฒิ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ประสาทวิทยา) 
๒ สมบูรณ ์ อภิชัยยิ่งยอด นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคไต) 
๓ กฤษดา รอดประเสริฐ นพ.เชี่ยวชาญ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ว.ว.(ประสาทวิทยา) 
๔ เพ็ญศิริวรรณ แสงอากาศ นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. Doctor of Medicine Southwestern University, ว.ว.(อายุรศาสตร์) 
๕ ชินกฤษณ ์ นพรุจชโนดม นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(ประสาทวิทยา) 
๖ ธนศักดิ ์ พัทมุข นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
๗ วิริยะ เทียนรุ่งโรจน์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
๘ ศุภกิจ  พันธุ์ประพันธ์ นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
๙ สุนีย์   ม้ามานะศิริ นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ว.ว.(อายุรศาสตร์), Traineeship in Endocrinology & 

Thyroid Research, มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
๑๐ อาทินันทน์ วสุวัต นพ.ช านาญการพิเศษ / นพ. พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ว.ว.(อายุรศาสตร์) 
๑๑ ดวงรัตน์   ชลศฤงคาร นพ.ช านาญการพิเศษ / พญ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์) 
๑๒ นริสร หล่อจีระชุณห์กุล นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
๑๓ ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์ นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
๑๔ ลีลาวันต์ วิบูลมงคล นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด) 
๑๕ นฤมล วิบูลย์จักร์ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
๑๖ กรุณา บุณยสนธิกุล นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
๑๗ เริงศักดิ์ สิงห์กาญจนโรจน์ นพ.ช านาญการ / นพ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคทางเดินระบบหายใจ) 
๑๘ สมศรี ยอดยิ่งวิทยา นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคไต) 
๑๙ คิรีวัลค์ุ แสงอากาศ นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
๒๐ นุชติยา   เหล่าสงวนเอก นพ.ช านาญการ / พญ. พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
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(ค) อาจารย์พิเศษ 

อาจารยพ์ิเศษ 
๑ เกียรต ิ ภาสภิญโญ อาจารย์พิเศษ พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิกล, ว.ว.อายุรศาสตร์ 
๒ วิศวิน โภวาที อาจารย์พิเศษ พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, อ.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
๓ มณเฑียร มรุตกรกุล อาจารย์พิเศษ พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, ว.ว.ศัลยศาสตร ์
๔ สมชาติ สุทธิกาญจน ์ อาจารย์พิเศษ พ.บ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ว.ว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
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ภาคผนวก ๖ 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๖๘ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 
 
  



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๖๙ | ๑๙๐ 

 
 
 
 

 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๗๐ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 

 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๗๑ | ๑๙๐ 

 
 
 
 
 
  
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๗๒ | ๑๙๐  

 
 
 
  
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๗๓ | ๑๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๗๔ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๗๕ | ๑๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๗๖ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 
  
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๗๗ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๗๘ | ๑๙๐  

 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๗๙ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๘๐ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 

 
 
 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๘๑ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๘๒ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๘๓ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๘๔ | ๑๙๐  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๘๕ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๘๖ | ๑๙๐  

 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๘๗ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๘๘ | ๑๙๐  

 



ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 หน้า ๑๘๙ | ๑๙๐ 

 



มคอ ๒  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 

หน้า ๑๙๐ | ๑๙๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


