มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
(Program Specification)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่

1
2
3
4
5
6
7
8
106
ภาคผนวกที่ 1
110

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์
127
ประจาหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 เอกสารที่สถาบันทาความร่วมมือ/องค์กรวิชาชีพรับรอง
132
ภาคผนวกที่ 4 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
138
ภาคผนวกที่ 5 อาจารย์ประจา / อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ร่วมสอน
169
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
200
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) จากแพทยสภา

1
9
14
68
91
94
95

1

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0117
ภาษาไทย
: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Medicine Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ : M.D.
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 255 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญาตรี (6ปี)
5.2 ภาษาที่ใช้
: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาอื่น ได้แก่
5.4.1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ การวัดประเมินผลและการสอบรวบยอด
5.4.2 โรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลหลักร่วมจัดการศึกษาใน
ชั้นคลินิกภายใต้การกากับของสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท (สบพช.)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 2 แห่งที่ร่วมเป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 คือ
ก. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ข. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

.

2
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตร : ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555
6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
6.5 องค์กรวิชาชีพ แพทยสภา รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 แพทย์
8.2 อาจารย์
8.3 นักวิจัย

.

3

.

9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ –นามสกุล

คุณวุฒิ: สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม หนังสืออนุมัติบัตร : เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา : 2545
ประกาศนียบัตร : การพัฒนาผู้บริหารสถาบัน
ผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2543
Certificate : immunodermatology
University of Chicago : 2528
วุฒิบัตรฯ : ตจวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2526
วุฒิบัตรฯ : อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2523
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2516
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
วุฒิบัตรฯ : พยาธิวิทยากายวิภาค
แพทยสภา : 2545
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2539
แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช
วุฒิบัตรฯ : กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโรค
ระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤต
แพทยสภา : 2554
วุฒิบัตรฯ : กุมารเวชศาสตร์
แพทยสภา : 2550
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2546
นายแพทย์สุรยิ ง แผลงงาม
วุฒิบัตรฯ : รังสีวิทยาทั่วไป
แพทยสภา : 2553
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สรีรวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2546
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2543
นพ.ศรัณย์ วรรณภาสนี
วุฒิบตั รฯ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล : 2533
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล : 2527

หมายเหตุ
ประธานหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก
สถาบันความ
ร่วมมือ

4
ลาดับที่

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ –นามสกุล

.

คุณวุฒิ: สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

7

นายแพทย์วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์

วุฒิบัตรฯ : สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2529
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2521

8

นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง

วุฒิบัตรฯ : อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2537
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2531

9

แพทย์หญิงวชิรญา จึงเจริญนรสุข

วุฒิบัตรฯ : เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา : 2542
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2531

หมายเหตุ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก
สถาบันความ
ร่วมมือ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก
สถาบันความ
ร่วมมือ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก
สถาบันความ
ร่วมมือ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.2 อาคารเรียนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
10.3 อาคารเรียนของคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
ก. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ข. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
10.5 ปฏิบัติงานการแพทย์ในสถานทีจ่ ริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ ดังนี้
ก. ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล
ข. ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
ค. ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ อาคารกิจกรรมทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในกระแสโลกาภิ
วัตน์ ซึง่ เป็นทั้งโอกาสและภาวะคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ๆของโลก
เช่น การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาเกษตรกรรมมาเป็นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรม การขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดการแข่งขันในการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยการผลิตสินค้าต่างๆ กฎ
กติกาการค้าเสรี ความเจริญด้านการคมนาคม รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยีการสื่อสารเช่น
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อินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถนาคนและข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปในสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสื่อสารมวลชน
และทางสังคมออนไลน์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ
11.1.1 ผลกระทบในด้านบวก ได้แก่
1) เกิดการค้าเสรี มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอย่างกว้างขวางทาให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น
2) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธภาพสูงมาช่วยในการผลิตทั้งด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
3) เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร สาระสนเทศ การคมนาคม ทาให้สามารถขนส่งผู้คน สินค้าและ
ข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจากัด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้ทั้งผู้ป่วย ประชาชน
และบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ที่เป็นสากลและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การเจริญทางด้านเศรษฐกิจทาให้ประชาชน
เรียกร้องการบริการที่ดี
4) เทคโนโลยีด้านคมนาคม ทั้งด้านถนนหนทาง ทางด่วน เครื่องบิน รถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วยให้
การเคลื่อนย้ายของประชาชน และสินค้าที่รวดเร็ว ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้เจริญขึ้นอย่าง
มาก
5) เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ ทาให้เกิดเครื่องมือทางการแพทย์และยาใหม่ๆ
ช่วยยืดชีวิตของมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น
6) ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทยประสานกับอุปนิสัยการ
ให้บริการของคนไทย ทาให้ชาวต่างชาตินิยมมารับการบริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทย
รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะเปิดศูนย์การแพทย์นานาชาติ (Medical Hub) เพื่อรองรับการ
ให้บริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
7) การรวมตัวของกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ASEAN AFTA NAFTA เป็นต้น เพื่อให้เกิด
อานาจต่อรองด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนและการค้าเสรี ประเทศไทยต้อง
เตรียมความพร้อมของหน่วยราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
11.1.2 ผลกระทบในด้านลบ ได้แก่
1) เกิดการครอบงาทางเศรษฐกิจ ประเทศที่มีความรู้และความเจริญทางเทคโนโลยีที่สูงกว่า
แผ่ขยายอานาจครอบงาประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า แก่งแย่งทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความ
ขัดแย้งทางสังคมและปัญหาความมั่นคง
2) ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทาให้เกิดการทาลายทรัพยากรทางธรรมชาติสูงขึ้นอย่างมาก
เกิดภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน สึนามิ ภาวะน้าท่วมใหญ่ในประเทศไทย เป็นต้น
3) สังคมอุตสาหกรรมทาให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป เกิดภาวะเครียดทาให้เกิด
โรคจิตประสาทสูงขึ้น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทาให้เกิดโรคจาก
สารพิษ
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้อต่อการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงให้ข้อมูลเท็จทางการแพทย์และ
เภสัชภัณฑ์ต่างๆ เกิดปัญหาการใช้ยาและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
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5) การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ทาให้เกิดการระบาดของโรคจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง
เกิดโรคระบาดที่รวดเร็ว
6) เทคโนโลยีทางการแพทย์และเภสัชที่ทันสมัยแต่มีราคาแพง ทาให้ให้เกิดปัญหาการเข้าถึงการ
บริการทางการแพทย์และการพยาบาล ยังมีผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ
7) การท่องเที่ยว และการเดินทางสะดวกทาให้เกิดปัญหา Medical Tourism มีการถ่ายเท
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปสู่ประเทศที่เจริญกว่าหรือไปสู่เมืองใหญ่ทาให้ปัญหาการกระจาย
แพทย์สู่ชนบทไม่ได้รับการแก้ไข
8) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล
ของรัฐในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ทาให้ปัญหาการลาออกของแพทย์จากโรงพยาบาลของ
รัฐในส่วนภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น
9) ประชาชนมีอายุสูงขึ้นจากความเจริญทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเทศไทยกาลังก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับโลกและภูมิภาค

สถานการณ์โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยอย่างมาก ดังนี้
1) การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ข้ามภูมิศาสตร์ ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน แทบเล็ต และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น มีความสามารถในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้อย่างรวดเร็ว กระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของ
คนไทย เกิดการเอาอย่างวัฒนธรรมต่างประเทศโดยไม่มีการกลั่นกรอง เกิดปัญหารักร่วมเพศ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามมาด้วยปัญหาการทาแท้ง
ปัญหาการเลี้ยงดูบุตรในมารดาวัยรุ่น ปัญหาทางจิตใจ และการติดยาเสพย์ตดิ
2) เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ประชากรมีอายุยืนกว่าในอดีต ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัย
เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอีก 15 ปีข้างหน้า
3) เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า ความสามารถในการหาข้อมูลทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้น ประชาชนในฐานะผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการรักษาพยาบาลของแพทย์เป็นผลดีต่อกระบวนการรักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง (People Centered Healthcare) ความคาดหวังต่อบทบาท
ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทีส่ ูงขึ้น นาไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องบุคลากร
ทางการแพทย์
4) ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนทั่วโลก ทาให้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรค
ติดเชื้อชนิดต่างๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพ ปัญหา
มลพิษในอากาศ ภาวะโลกร้อน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและฤดูกาล มีโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า โรคจากสัตว์ เช่น ไข้หวัดนก (Avian Flu) โรคเอดส์ และวัณโรค
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังพบว่ามีอุบัติการณ์ของโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม
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การกินที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง
เป็นต้น
5) การขยายตัวของชุมชนเมือง ทาให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการจราจรติดขัด อากาศเป็น
พิษ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้คนทางานหนัก สังคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ครอบครัวขาดความ
อบอุ่น รายได้ของคนรวยกับคนจนแตกต่างกันมาก เกิดการแข่งขันและแก่งแย่งกันนาไปสู่
ความขัดแย้งในสังคม โรคจิตประสาท และอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น
11.2.2 การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม : ในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 มีการกาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อดาเนินการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็น ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ” ดังนั้นจึงกาหนด
พันธกิจการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเน้น ดังนี้
1) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มุ่งให้คนกินอยู่อย่าง
พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพขยายหลักประกันทางสังคมให้
ครอบคลุม ประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคโดย
ใช้สมุนไพรจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการ
ผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
4) ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม เคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน
5) มุ่งสร้างสังคมที่มีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ ทั่วถึง รวมถึงหลักประกันทางสุขภาพด้วย
จากข้อมูลรายงานประจาปีของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2553 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร
63,701,703 คน มีแพทย์ที่ทางานในกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน
เพียง 22,019 คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรทั้งประเทศ เป็น 1 ต่อ 2,893 ในขณะที่พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเป็น 1 ต่อ 4,947 และพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ซึ่ง
ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และยโสธร มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่าที่สุดเป็น
อันดับสองของประเทศไทย คือ 1 ต่อ 6,413 (รองจากเขต 11 ซึ่งมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 ต่อ
7,532) เมื่อเทียบกับสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมแพทยศาสตร์
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ว่า “เพื่อคงคุณภาพการบริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรควรเป็น 1 ต่อ 1500” แสดงว่าหลังจากเวลาผ่านไปเกือบ 10 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2551 การผลิตแพทย์เพิ่มในโครงการปกติของโรงเรียนแพทย์เดิมและในโครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทในโรงเรียนแพทย์ใหม่ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม จาเป็นต้องมีการ
ผลิตแพทย์ให้เพียงพอและส่งเสริมการกระจายแพทย์ลงสู่พื้นทีช่ นบท โดยเฉพาะในภูมิภาคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่าสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่าที่สุดในประเทศไทย
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นอกเหนือไปจากการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสังคมเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันแล้ว บัณฑิตแพทย์ในอนาคตจะต้องสามารถทางานร่วมกับชุมชนใน
การป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาลและสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป สามารถพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ใช้สมุนไพรจากทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีในประเทศ ขณะเดียวกัน ก็สามารถธารงบทบาทในฐานะสมาชิกสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีภูมิคุ้นกันที่ดี สามารถป้องกันและรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม แพทยสภาได้
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 (Professional
Standards for Medical Practitioners 2012) โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ความสามารถ
และเจตคติในการดูแลรักษา เน้นการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้ ม ของการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของประเทศในอนาคต ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต จึงต้องปรับปรุงเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่า บั ณ ฑิ ต แพทย์ ที่ จ บมี คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก แพทยสภาตามเกณฑ์ ที่ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 หมวด 2 มาตรา 11 และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เข้าใจมีประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่
ประชาชนทั้งชุมชน ซึ่งเป็นคุณลักษณะสาคัญของบัณฑิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้
12.1.1 เน้นการศึกษาวิชาทั่วไป เพื่อพัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้มีความฉลาดและสามารถในการ
เรี ยนรู้ความจริง อาศัยหลั กการทางวิชาการและการรวบรวมข้อมูล แล้ วทาการวิเคราะห์ แยกแยะหา
เหตุผล ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทุก
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
12.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตใจและอารมณ์ที่ดี เพื่อ ช่วยให้สามารถ
ดารงชีวิตในฐานะสมาชิกของสังคมและในวิชาชีพอย่างมีความสุข
12.1.3 เน้ น การบูรณาการความรู้ ที่ส ามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง ส่ งเสริม การดูแลสุ ขภาพใน
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาพฤติกรรมที่ เสี่ ย งต่อการเกิดโรค และปั ญ หาสุ ขภาพที่ส าคัญ ในชุมชนเขตอีสานใต้และภู มิภ าค
ใกล้เคียง
12.1.4 จั ด ให้ มี ป ระสบการณ์ เพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ระบบบริ บ าลสุ ข ภาพ การประกั น คุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล ประสบการณ์การฝึกฝนในการคิดไตร่ตรอง ตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมทาง
จริยธรรม รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
12.1.5 เตรี ย มความพร้ อ มให้ เป็ น บั ณ ฑิ ต แพทย์ ที่ ค านึ งถึ ง สุ ข ภาพของบุ ค คล ชุ ม ชน และ
ประชาชน มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริบาลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม การให้บริบาลผู้ป่วย
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แบบประคับประคอง (Palliative Care) การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิต ด้วยการแพทย์ที่มีหั วใจของ
ความเป็ น มนุ ษ ย์ (Humanistic Healthcare) การคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่ วย (Patient safety)
และเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
12.1.6 จัดให้มีประสบการณ์การทางานในสถานพยาบาลทุกระดับ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพเชิงรุกร่วมกับชุมชนภายใต้บริบทเศรษฐกิจพอเพียง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่
สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงได้กาหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตเพื่อ
กระจายสู่พื้นที่ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีพฤตินิสัย
คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีทักษะและเจตคติที่ดีในการทางานแก้ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนใน
ชนบทอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป รวมจานวน 35 รายวิชา
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่สอนโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ เป็นรายวิชาในกลุ่ม
ภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา จานวนทั้งสิ้น 24 รายวิชา เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันได้

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ความสาคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ตอบสนองความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์
ให้เพียงพอและส่งเสริมการกระจายแพทย์ลงสู่พื้นที่ชนบทโดยเฉพาะในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พบว่าสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่าที่สุดในประเทศไทย และต้องเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ทุกๆ ด้าน มีทักษะและเจตคติที่ดีที่จะทางานรับใช้ชุมชนในชนบทอย่างยั่งยืน เพื่อความเท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของประเทศ
1.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีค่ รอบคลุมมิติทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (Spiritual) เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการ
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วินิจฉัย การป้องกัน และการบาบัดรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รักชุมชน มีทักษะในการทางานเป็นทีมและ
สร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนและสามารถดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1.3.1 มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์
1.3.2 มี ค วามรู้ ทั ก ษะและความสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ทั้งการตรวจ
วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยอย่าง
คานึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของผู้ป่วย
1.3.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิก ไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีวิจารณญาณ
1.3.4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประยุกต์ใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ทางการแพทย์เพื่อการวิจัย ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม
1.3.5 มีความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
นามาประยุ ก ต์ ใ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณสุ ข อย่างเป็น
ระบบและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนด้ ว ยการบริ บ าลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม
1.3.6 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตัดสินใจใน
การปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
1.3.7 สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข มีสุขภาวะทางกายและอารมณ์ที่ดี มีการใช้
เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรม
1.3.8 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น สามารถปรับตัวและทางานเป็นทีมรวมถึงการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน บุคคล และชุมชน แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม ธารงเกียรติศักดิ์ศรีของวิชาชีพ องค์กร และสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร
พัฒนาระบบและกลไกในการ 1. พัฒนาระบบประสานงานของ
บริหารหลักสูตร
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรทุกชุดให้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การเทียบหลักสูตรนี้ร่วมกันกับหลักสูตร

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
* ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
หน้า 105 - 106

ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
* ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
หน้า 105 - 106

ของสถาบันอื่น โดยเปรียบเทียบจานวน
หน่วยกิตของรายวิชาแต่ละหมวดและ
จานวนหน่วยกิตในภาพรวมของหลักสูตร
และเปรียบเทียบเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา เป็นต้น
3. ประเมินหลักสูตรทุกรอบการผลิตบัณฑิต
และนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร
4. มีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาและ
รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามตามผล
การประเมินทุกรายวิชา

2.1.2 ด้านการบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน
เช่น การบริหารงบประมาณ
จัดหาทรัพยากรการเรียนการ

.

1. จัดหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
สื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อ
การศึกษาด้วยตนเอง
2. จัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้นกั ศึกษา

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ในทุก
ประเด็นเป็นอย่างน้อย
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่าน
มา
8. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5.00
หลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. รายงานผลการเปรียบเทียบและ
ปรับปรุงหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4. มคอ. 5 และ 6
5. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คะแนนเฉลีย่ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จาก
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง
สอนให้ทันสมัย

2.1.3 ด้านการบริหาร
คณาจารย์

2.2 กลยุทธ์

.

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
* ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
หน้า 105 - 106

เรียนรูจ้ ากตัวอย่างจริงพร้อมๆ ไปกับการ
ดูแลผูป้ ่วย
3. จัดหาหุ่นจาลองและพัฒนาผู้ปว่ ยจาลอง
เพื่อการฝึกทักษะทางคลินิกในสถานการณ์
จาลองก่อนปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง
4. จัดหาทรัพยากรด้าน อาคารโรงพยาบาล
เพื่อการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก
5. จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมตามผลการ
ประเมินของนักศึกษาและคณาจารย์
1. พัฒนากระบวนการคัดเลือกคณาจารย์
ใหม่ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจสาหรับสาขาที่ขาดแคลน
3. พัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิจัย ตารา สื่อ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนของนักศึกษา และขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4. พัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
แพทยศาสตร์ศึกษา
5. จัดทาหลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ตามความ
ต้องการของหลักสูตร

คะแนนเต็ม 5.00
หลักฐาน
1. แผนงานหรือหลักฐานการอนุมตั ิ
งบประมาณเพื่อการจัดหา
2. รายงานผลการประเมินและปรับปรุง
ตามผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ประจาทุกคนมีคณ
ุ สมบัติครบ
ตามกาหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์เป็นอย่างน้อย
หรือสัดส่วนของอาจารย์ประจา ต้องเป็นไป
ตามกาหนดในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี และผ่าน
การฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ตาแหน่งอาจารย์
3. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาใน
ด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 4
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนชั้น
ปรีคลินิก คะแนนเฉลีย่ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5.00
หลักฐาน
1. อัตราการคงอยู่และลาออกของอาจารย์
2. สัดส่วนของคณาจารย์ประจาต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา
3. สัดส่วนของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการสอนของอาจารย์
5. สัดส่วนอาจารย์ที่จบการศึกษา ระดับ
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง

2.1.4 ด้านการสนับสนุนและ
การให้คาแนะนานักศึกษา

2.1.5 ด้านความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2.2 กลยุทธ์

.

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
* ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
หน้า 105 - 106

ปริญญาตรี:โท (หรือเทียบเท่า):เอก
(หรือเทียบเท่า)
1. จัดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้
ตัวบ่งชี้
นักศึกษา
1. ร้อยละนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
2. จัดหาทรัพยากรด้านการสันทนาการและ เวลาที่กาหนด (ร้อยละ 80)
สร้างเสริมสุขภาพตามความต้องการของ
หลักฐาน
นักศึกษา
1. สถิติการสอบผ่าน national license
3. สนับสนุนการเตรียมตัวสอบ national
examination
license examination
2. ผลการประเมินสมรรถนะนักศึกษาโดย
4. การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและให้ผล
ผู้ใช้บัณฑิต และ อาจารย์/บุคลากรที่
การประเมินย้อนกลับ (supervision and
เกี่ยวข้อง
feedback)
1. ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตตามรอบ
การผลิตบัณฑิต
2. วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา อาจารย์
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวบ่งชี้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานใน
ภูมิลาเนาครบ 3 ปี (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80)
หลักฐาน
1. รายงานผลการประเมิน และรายงาน
การปรับปรุงตามผลการประเมิน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่ งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัป ดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน: มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายน–พฤษภาคม
จานวน 3 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
วิทยาลัยฯ ใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษา (จานวนหน่วยกิตบ่งถึงปริมาณการศึกษา
ของแต่ละรายวิชา) การกาหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาได้เทียบเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
(1) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(2) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ 30-45
ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(3) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติงานในคลินิก การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
ใช้เวลา 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ 45-90 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
สาหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 4-6 (รายวิชาทางคลินิก) มีการจัดตารางหมุนเวียน
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้หมุนเวียนขึ้นศึกษาตลอดทั้งปี
การศึกษา บูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและกาหนดให้การศึกษา 1 สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(4) การทาโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงาน
หรือกิจกรรมดังกล่าว 45-90 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
(5) ในระบบการศึกษาตลอดปีการศึกษา การกาหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้นาข้อ (1)
(2) (3) และ (4) มาใช้โดยอนุโลม
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ชั้นเตรียมแพทย์และชั้นปรีคลินิก
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.
- ชั้นคลินิก*
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 07.00-17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.
* เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถพัฒนาคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางคลินิก
หลักสูตรจึงกาหนดให้นักศึกษาชั้นคลินิกมีการขึ้นเวรฝึกปฏิบัตินอกเวลาราชการตามตารางที่กาหนดโดยศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

.
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 5 ข้อ 5.1 – 5.6 ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
และ คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2550 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. การปรับตัวทางด้านการเรียน

2. การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู่
เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้าอยู่หอพัก
ร่วมกับผู้อื่น

3. ทุนสนับสนุนทางการศึกษา

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของ
นักศึกษา
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการ
วางเป้าหมายชีวิต วิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย
ทักษะชีวิตและการบริหารเวลา
2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์
ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ วันแรก
พบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง
การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน
ช่วยทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้คาแนะนาแก่
นักศึกษา
4. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี
1. จัดหาหอพักให้เพียงพอสาหรับนักศึกษาใหม่ มี
อาจารย์ประจาหอพัก รับผิดชอบดูแลให้คาปรึกษา
และแนะนาการใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก
2. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เช่น
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมทาบุญหอพัก
กิจกรรมกีฬา
มีระบบการจัดสรรทุนการศึกษา เงินกู้ยืมสาหรับนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
4. การใช้ภาษาและความสามารถในการ
สื่อสาร
5. ทักษะการสืบค้นข้อมูล

.

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของ
นักศึกษา
จัดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้มีวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย เน้นทักษะสื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่านเขียน
ทางวิชาการ และวิชาชีพ
1. สารวจความต้องการและจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ทักษะการสืบค้นข้อมูลตามผลการสารวจ
2. จัดรายวิชาที่มีการมอบหมายงานและสอดแทรก
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและสัมมนา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
จานวนนักศึกษา
ชั้นปรีคลินิกและเตรียมแพทย์

ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
จานวนนักศึกษาชั้นคลินิก
จานวนนักศึกษาทุกชั้นปี
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2555
36
36
0
36
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560
48
48
48
60
76
36
48
48
48
60
36
48
48
48
84
132
144
156
184
0
84
-

0
132
-

36
36
180
-

48
36
84
240
-

48
48
36
132
316
36

2561
76
76
60
212
48
48
48
144
356
48
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม เงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงบประมาณแผ่นดิน
1) รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
รายการ
1. เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา(เดิม)
2. อัตราที่
ต้องการใหม่
เงินเดือนและ
ค่าจ้าง อัตราที่
ต้องการใหม่
3. ค่าจ้าง
ชั่วคราว
4.
ค่าตอบแทนใช้
สอย และวัสดุ
5. ค่าหนังสือ
วารสาร และ
ตารา
6. ค่าเงิน
อุดหนุน
7. ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
(ค่าเฉลี่ย)

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2555
9,169,991

2556
11,003,98
9

2557
13,204,78
7

2558
15,845,74
4

2559
19,014,89
3

2560
22,817,87
2

2561
27,381,44
6

3,226,882

3,872,258

4,646,710

5,576,052

6,691,263

8,029,515

9,635,418

635,700

762,840

915,408

1,098,490

1,318,188

1,581,825

1,898,190

3,536,070

4,243,284

5,091,941

6,110,329

7,332,395

8,798,874

10,558,64
8

850,855

1,021,026

1,225,231

1,470,277

1,764,333

2,117,200

2,540,639

3,323,077

3,987,692

4,785,231

5,742,277

6,890,732

8,268,879

9,922,655

2,000,000

2,400,000

2,880,000

3,456,000

4,147,200

4,976,640

5,971,968

22,742,57
5

27,291,09
0

32,749,30
8

39,299,17
0

47,159,00
4

56,590,80
4

67,908,96
5

210,579

227,426

248,101

272,911

302,301

307,559

320,325

2) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปีในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร 269,886บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา: จัดการเรียนการสอนในระบบชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.7.1 ระดับเตรียมแพทย์ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
2.7.2 ระดั บ ปรี ค ลิ นิ ก จั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการเป็ น ชุ ด วิ ช า (module) ครอบคลุ ม เนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทางานของร่างกายและจิตใจของมนุษย์
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิส ภาพและพยาธิสรีรวิทยาของโรค แนวทางการตรวจทางห้ องปฏิบั ติการ
ความรู้เกี่ยวกับยา เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนตลอดจนเวชสถิติ
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2.7.3 ระดับคลินิก ครอบคลุมความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้ อ งกัน โรค การรั กษาโรค การวินิ จ ฉัย โรค การบ าบั ดโรค และการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเกี่ย วกับ โรค/ปั ญ หา
ทางด้านสุขภาพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ทักษะในการดูแลรัก ษาผู้ป่วยที่พบบ่อย ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และการแก้ไขปัญหา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545
2.8.2 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้
ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 255 หน่วยกิต ดังนี้
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
สังคมศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
219 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
73 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน
140 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของรหัสรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กาหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจานวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 มีความหมาย
ดังนี้
ตัวที่หนึ่งและสอง
หมายถึง
คณะ
ตัวที่สามและสี่
หมายถึง
กลุ่มวิชา
ตัวที่ห้า
หมายถึง
ระดับชั้นปี
ตัวที่หกและเจ็ด
หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา

.
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รหัสรายวิชาที่เป็นเลข 7 ตัว ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หมายถึง
ตัวที่หนึ่งและสอง
19
หมายถึง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ตัวที่สามและสี่
01
หมายถึง
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
ตัวที่ห้า
1-6
หมายถึง
ระดับของวิชาชั้นปีที่ 1 - 6
ตัวที่หกและเจ็ด 01 - 99 หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
1.1.1 กลุ่มภาษาไทย
จานวน
2 หน่วยกิต
ให้เรียนภาษาไทยจานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชา
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)
2(20-4)
1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ
จานวน
12 หน่วยกิต
ให้เรียนภาษาอังกฤษจานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชา
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)
3(30-6)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(Foundation English II)
3(30-6)
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
3(3-0-6)
1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Sciences) 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีกาหนด
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Sciences in Daily Life)
3(30-6)
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(30-6)
(Biodiversity and Climate Change)
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
3(30-6)
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms)
3(30-6)
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
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(Household Electrical Appliance in Daily Life)
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Computer in Daily Life)

3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
10 หน่วยกิต
1.3.1 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีกาหนด
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)
3(3-0-6)
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)
3(3-0-6)
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)
3(3-0-6)
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
3(3-0-6)
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)
3(3-0-6)
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)
3(3-0-6)
1.3.2 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีกาหนด
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)
3(3-0-6)
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)
3(3-0-6)
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)
3(3-0-6)
1446 101 ศิลปะการดาเนินชีวิต (Art of Living)
3(3-0-6)
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
3(3-0-6)
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)
3(3-0-6)
1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย (Contemporary ASEAN Community)
3(3-0-6)
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
3(3-0-6)
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจาวัน ( Finance Skills in Daily Life)
3(3-0-6)
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
3(30-6)
(Buddhist Economics and Sufficiency Economy)
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)
3(3-0-6)
2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (Thai – ASEAN Relations) 3(3-0-6)
1.3.3 กลุม่ วิชาพลศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1439 100 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)
1439 101 กีฬาเพือ่ สุขภาพ (Sports for Health)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กิต

ไม่น้อยกว่า
จานวน

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
219 หน่วยกิต
73 หน่วย
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- ให้นักศึกษาลงทะเบียน จานวน 73 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1901 201 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
(General Principle of Medical Science I)
1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์
(Medical Genetics and Human Development)
1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
(Medical Microbiology and Parasitology)
1901 204 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
2-5)
(General Principle of Medical Science II)
1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
2-5)
(General Principle of Medical Science III)
1901 206 ระบบเลือดและน้าเหลือง
(Hematopoietic and Reticuloendothelial System)
1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Skin and Connective Tissue)
1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก (Musculoskeletal System)
1901 210 ระบบประสาท (Nervous System)
1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)
1901 301 ระบบหายใจ (Respiratory System)
1901 302 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ (Digestive System and Nutrition)
1901 303 ระบบปัสสาวะ (Urinary System)
1901 304 ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
(Community Medicine and Family Medicine I)
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
(Community Medicine and Family Medicine II)
1901 307 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 (Introduction to Clinical Medicine I)
1901 308 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 2 (Introduction to Clinical Medicine II)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- ให้นักศึกษาลงทะเบียน ในรายวิชาดังต่อไปนี้
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)
1901 502 จักษุวิทยา (Ophthalmology)
1901 503 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic Medicine I)
1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)

จานวน

4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
3(23(23(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
5(4-2-9)
6(5-2-11)
5(4-2-9)
4(3-2-7)
5(4-2-9)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(2-4-6)
4(3-2-7)
2(1-2-3)
140 หน่วยกิต
12(6-12-18)
8(0-16-8)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
4(3-2-7)
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1901 402
1901 507
1901 403
16)
1901 508
1901 602
1901 404
1901 603
1901 509
1901 405
1901 604
1901 406
1901 510
1901 605
1901 407
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วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
(Community Medicine and Family Medicine III)
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4
(Community Medicine and Family Medicine IV)
ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)

3(1-4-4)
4(2-4-6)

ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)
ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III)
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (Obstetrics and Gynecology I)
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynecology II)
โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)
ออร์โธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)
ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)
อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)
อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)
อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

6(2-8-8)
12(0-24-12)
12(6-12-18)
6(0-12-6)
4(1-6-5)
5(2-6-7)
6(0-12-6)
12(6-12-18)
6(2-8-8)
12(0-24-12)
2(1-2-3)

4(2-4-6)
12(4-16-

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก อย่างน้อย 2
รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
2(1-2-3)
(Medical Professional Development)
1421 110
ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์ (English for Doctor)
2(1-2-3)
1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์
2(1-2-3)
(Health Promotion and Experience in Medical Profession)
1901 310 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Bioinformatics)
2(1-2-3)
1901 311 เภสัชวิทยาคลินิกสาหรับนักศึกษาแพทย์
2(1-2-3)
(Clinical Pharmacology for Medical Student)
ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 6 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก อย่างน้อย 1 รายวิชา
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
1901 631 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น
2(1-2-3)
(Basic Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
1901 632 การบริหารระบบสุขภาพ (Health Care System Administration)
2(1-2-3)
1901 633 อาชีวเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาแพทย์
2(1-2-3)
(Occupational Medicine for Medical Student)
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2(1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี

4. แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (First Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

เลือกเสรี

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English
I)
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English
II)
xxxx xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
xxxx xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
(Credits)

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic
English)

3(3-0-6)
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1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(English for Health Sciences)
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
2(2-0-4)
(Arts of Thai Language Usage)
xxxx xxx กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
xxxx xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3 หน่วยกิต
xxxx xxx กลุ่มพลศึกษา
1 หน่1วยกิ
หน่ตวยกิต
1901 1xx วิชาชีพเลือก
2 หน่วยกิต
xxxx xxx

วิชาเลือกเสรี
รวม (Total)

3 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
(Credits)

ชั้นปีที่ 2 (Second Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

1901 201 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
(General Principle of Medical Science I)
1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิต
มนุษย์

4(3-2-7)
4(3-2-7)

(Medical Genetics and Human
Development)

1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
(Medical Microbiology and Parasitology)
1901 204 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
(General Principle of Medical Science II)
1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
(General Principle of Medical Science III)

4(3-2-7)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1901 206 ระบบเลือดและน้าเหลือง (Hematopoietic
3(2-2-5)
and Reticuloendothelial System)
รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
3(2-2-5)
1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2(1-2-3)
(Skin and Connective Tissue)
1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
5(4-2-9)
(Musculoskeletal System)
1901 210 ระบบประสาท (Nervous System)
6(5-2-11)
1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
5(4-2-9)
(Cardiovascular System)
รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 3 (Third Year)
ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก

1901 301 ระบบหายใจ (Respiratory System)
4(3-2-7)
1901 302 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ
5(4-2-9)
(Digestive System and Nutrition)
1901 303 ระบบปัสสาวะ (Urinary System)
4(3-2-7)
1901 304 ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
4(3-2-7)
1421 110 วิชาชีพเลือก
2 หน่วยกิต
หรือ 1901 3xx วิชาชีพเลือก
รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits)
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
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กลุ่มวิชาชีพเลือก
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รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
1
(Community Medicine and Family
Medicine I)
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
2
(Community Medicine and Family
Medicine II)
1901 307 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 1
(Introduction to Clinical Medicine I)
1901 308 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 2
(Introduction to Clinical Medicine II)
1901 3xx วิชาชีพเลือก

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

4(3-2-7)

4(2-4-6)

4(3-2-7)
2(1-2-3)
2 หน่วยกิต

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits)

ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic Medicine I)
1(1-0-2)
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
4(2-4-6)
(Community Medicine and Family
Medicine III)
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)
12(4-16-16)
1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
12(6-12-18)
(Obstetrics and Gynecology I)
1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)
5(2-6-7)
1901 406 อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)
12(6-12-18)
1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation
2(1-2-3)
Medicine)
รวม (Total) 48 หน่วยกิต (Credits)*
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* จานวนหน่วยกิตของชั้นคลินิก (ปี 4-6) เป็นจานวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกิตของ
การศึกษาภาคฤดูร้อน
การศึกษาชั้นปีที่ 4 จะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อายุรศาสตร์ 1
(12 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 2 ศัลยศาสตร์ 1
(12 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 3 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
(12 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 4 ออร์โธปิดิกส์ 1
(5 สัปดาห์)
นิติเวชศาสตร์ 1
(1 สัปดาห์)
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
(4 สัปดาห์)
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(2 สัปดาห์)
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5 (Fifth Year)
หมวดวิชา
เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

รหัสและชื่อวิชา
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)
1901 502 จักษุวิทยา (Ophthalmology)
1901 503 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)
1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4
(Community Medicine and Family
Medicine IV)
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

12(6-12-18)
4(2-4-6)
4(2-4-6)
1(1-0-2)
4(3-2-7)
3(1-4-4)
4(2-4-6)
6(2-8-8)
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1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
(Otorhinolaryngology)
1901 510 อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)

.

4(1-6-5)
6(2-8-8)
รวม (Total) 48 หน่วยกิต (Credits)*

* จานวนหน่วยกิตของชั้นคลินิก (ปี 4-6) เป็นจานวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน

การศึกษาชั้นปีที่ 5 จะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อายุรศาสตร์ 2
(6 สัปดาห์)
ศัลยศาสตร์ 2
(6 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 2
กุมารเวชศาสตร์ 1
(12 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 3
จักษุวิทยา
(4 สัปดาห์)
โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา
(4 สัปดาห์)
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
(4 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 4
รังสีวิทยาคลินิก
(4 สัปดาห์)
จิตเวชศาสตร์
(4 สัปดาห์)
วิสัญญีวิทยา
(3 สัปดาห์)
นิติเวชศาสตร์ 2
(1 สัปดาห์)
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 6 (Sixth Year)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพบังคับ

1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III)
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
(Obstetrics and Gynecology II)
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)
1901 605 อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)

เฉพาะ
1901 6XX วิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก

8(0-16-8)
12(0-24-12)
6(0-12-6)
6(0-12-6)
12(0-24-12)
2 หน่วยกิต

29

.

รวม (Total)

46 หน่วยกิต
(Credits)*
* จานวนหน่วยกิตของชั้นคลินิก (ปี 4-6) เป็นจานวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกิตของการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
การศึกษา ชั้นปีที่ 6 จะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อายุรศาสตร์ 3
(12 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 2 ศัลยศาสตร์ 3
(12 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 3
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3
(6 สัปดาห์)
ออร์โธปิดิกส์ 2
(6 สัปดาห์)
กลุ่มที่ 4 กุมารเวชศาสตร์ 2
(8 สัปดาห์)
วิชาชีพเลือกคลินิก
(2 สัปดาห์)
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)
2(2-0-4)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีศิลปะ ทั้งทักษะการรับสารและทักษะการส่งสาร
Skills in using the Thai language proficiently and artfully in both sending and receiving
messages
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
English for communicative purposes focusing on developing listening, speaking,
reading, and writing skills
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
English for communicative purposes at a higher level focusing on listening, speaking,
reading, and writing skills
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ และการพูด การเขียนสรุป
เรื่องที่อ่านได้
English for communication in academic contexts focusing on academic reading and
summarizing in both written and oral forms

1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(English for Health Sciences)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์
การอภิปรายประเด็นสาคัญและการนาเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ
Academic English in health sciences contexts with an emphasis on reading for
analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

.
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1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Sciences in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ปรัชญา ระเบียบวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
Development of science; scientific concepts about nature, philosophy, scientific
methodology; science process skill, facts about nature as related to humans and other
living things; conservation of natural resources; scientific and technological innovation
in daily life
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
(Biodiversity and Climate Change)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เหตุปัจจัยและหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศบนบก
น้าจืดและน้าทะเล การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ทางชีววิทยา โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ระดับชาติ และนานาชาติ
Causes and present evidence of climate change effecting on local, regional and
global biodiversity including terrestrial, fresh water and marine ecosystems; biological
extinction and mutation; epidemic; emerging diseases; effects on food and agricultural
products; solving approaches at personal, local and international levels
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจและ
กรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต แหล่งข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
Integrated relationship between disciplines in environmental science; current
understandings and conceptual frameworks in the study of environment and human life;
informational resources about environment; relationship between human, society and
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environment; importance of ecosystems; natural resources; and biodiversity; current
status of natural resources consumption; impact of technology on environment; scientific
approaches to management of environmental problems; sustainable development;
environmental laws; roles of youth in environmental management
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ชนิดและกระบวนการทางาน
ของจุลินทรีย์ ผลกระทบในแง่ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ การนาจุลินทรีย์มาบาบัดของเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Basic knowledge about microorganisms in human daily life; microorganic types and
processes; positive and negative impacts of microorganisms on environment; pathogenic
microbes and their relations to human health and life; utilization of microorganisms in
waste treatment for better quality of human life
1103 128 การจัดการเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Household Electrical Appliances in Daily Life)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
แหล่งกาเนิดของไฟฟ้า หลักการทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและการประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ชนิดต่าง ๆ
Electrical sources; basic principles of electricity and electric circuits and their
applications for safety and cost reduction; common household appliances for daily use;
highly efficient energy saving appliances
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Computer in Daily Life)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
การจาแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จานวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น สถิติในชีวิตประจาวัน
การทางานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทางาน การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
Classification of mathematics; number and symbol; mathematical structure;
mathematical reasoning; problem solving using mathematical methods; mathematics and
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other sciences; statistics in daily life; how the computer work; using computer in
workplace; efficiently use of the internet
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความงามที่ดารงอยู่ในธรรมชาติ ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สุนทรียภาพตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และ
อัตภววิสัย ภาพรวมเรื่องความงามขั้นพื้นฐาน
Aesthetics of nature; aesthetics of fine art; man-made aesthetics and ugliness in
human society and natural surroundings; subjectivist, objectivist and relativist analyses of
aesthetics; conceptual overview of aesthetics
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ประเด็น
สาคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยในมุมมองของ
ศาสนาต่างๆ
Definition, characteristics, and scope of Western and Eastern philosophies, important
issues in metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics; different religious perspectives on
Thai philosophy

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล การอ่านวิเคราะห์บทความ
Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning;
assessment of reasoning; logical fallacies; critical reading of articles
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย หัวข้อที่
อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน
Development of Thai society and culture; analytical tools from the Thai intellectual
heritage; selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic,
and cultural changes
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
องค์ประกอบของดนตรี ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อ
วิถีชีวิตและสังคม
Elements of music; relationships between music and human life; purposes and roles
of music in human lifestyles and society
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความเป็นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่งมี
บทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์ การเลือกใช้ศิลปะเพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพทางศิลปะ
General backgrounds and aspects of arts in various forms including artistic artifacts
and dynamic arts encouraging emotional refinement; use of arts in creative self-expression
lending to emotional refinement; social intelligence and intellectual improvement quality of
life which form spiritual uplift and aesthetics

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ ชนชั้น
เพศ สถานะ ปัญหาการเมืองไทย
Dimensions of social sciences and science; sociology; nationalism; consumerism and
globalization; class; gender; status; Thai political problems
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
มโนทัศน์ของวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างและอานาจของวัฒนธรรม
ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่อง
โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ ชาติพันธุ์ ความเชื่อศาสนาและเพศ
Cultural concepts; analysis of contemporary cultural phenomena; cultural structures
and powers in Thai society and global society; analysis of cultural relationships concerning
issues such as globalization, nation state, ethnicity, religious beliefs and gender
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าที่และประเภทของกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การ
จัดทากฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การบังคับใช้กฎหมาย
ในสังคม
Concepts, theories, roles, functions, and types of laws; legal organizations;
lawmaking; law and social control; law and social change; law enforcement
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยในประเด็นการ
เข้าสู่ทุนนิยม พัฒนาการประชาธิปไตย ลักษณะชาตินิยมของไทย อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคม
ต่าง ๆ
Concepts, development, and relationships between Thailand’s economy, politics and
society with respect to capitalist transformation; development towards democracy; Thai
nationalism; ideologies and social factions
1446 101 ศิลปะการดาเนินชีวิต (Art of Living)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
มนุษย์กับการคิด ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและ
สังคม การทางานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร
Man and thinking; understanding of self and others; roles; duties and responsibilities in
family and society; teamwork, personality and social etiquettes; interpersonal relationships and
communication
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ในบริ บ ทสั ง คมข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลกระทบจา กสื่ อ ทั ก ษะและ
องค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่างๆ
Importance of media literacy in the context of information driven society; impacts of
media; skills and components of media analysis for literacy; principles of information retrieval
for optimum benefit; avoidance of media with negative impacts on self and society
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความสาคัญและความจาเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบและรูปแบบในการสื่อสาร
ของมนุษย์โดยเน้นทีห่ น้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่ การสืบค้นและการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร
Importance and need for communication; processes, elements, and forms of human
communication with an emphasis on functions and roles of communication in modern
society; search and utilization of information for communicative purposes
1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย (Contemporary ASEAN Community)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของสังคมอาเซียนร่วมสมัย ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ภายในสังคมอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับสังคมโลก
Contemporary social, economic, cultural and political issues of the ASEAN
community; collaborations and conflict within the ASEAN community and between ASEAN
and other international communities
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ศาสตร์แห่งการบริหาร แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการองค์กร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเงิน การบัญชี ภาษี
ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ
Science of management; concepts, theories and practice in economics; organization
management; human resources management; marketing; efficiency and effectiveness
improvement; finance; accounting; taxation; international business; risk management;
application for business analysis and decision making
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1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจาวัน (Finance Skills in Daily Life)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ศาสตร์แห่งการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคล กระบวนการวางแผนการเงิน การ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนบันเทิง และการใช้เวลาว่าง
ให้มปี ระโยชน์
Management of daily life personal finance; personal financial planning process;
financial planning for retirement with an emphasis on developing the quality of personal
life in both mental and physical aspects
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Buddhist Economics and Sufficiency Economy)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความสาคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ การบริโภค การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์
และบทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Importance of Buddhist Economics; comparison between Buddhist Economics and
mainstream economics; understanding of human beings context through Buddhism;
consumption; production and product distribution in Buddhist Economics context and
government’s roles; sufficiency economy and sustainable development

2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)
3(3-0-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
ความหมายของสันติภาพ ที่มาของความขัดแย้ง/ไม่สันติจากธรรมชาติและมนุษย์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ความขัดแย้งจากมุมมองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติวิธี จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
Meaning of peace; cause of conflict in natural and human; analysis the conflict
situations from science, human science and social science perspective to live peacefully in
society; non violence as an ethic and a technique for conflict resolution

.
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2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
(Thai – ASEAN Relations)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
การก่ อ ตั้ งองค์ การอาเซีย น โครงสร้างองค์ ก าร วิถี อาเซี ยน การพั ฒ นากลไกความร่ว มมื อในด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ประเด็นพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน
อนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน
Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); structure of the
Association; ASEAN way; development of political, economic and socio-cultural cooperative
mechanisms; initiatives on ASEAN community; changes in Thai society; issues effecting
people’s daily life; relations between Thailand and other ASEAN countries; the future of
Thai – ASEAN relation
1439 100 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)
1(0-2-1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ประโยชน์ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ การทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง
Benefits, steps, and cautions concerning different types of exercises; self efficacy
assessment
1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)
1(0-2-1)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
ทักษะพื้นฐาน กฎ กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
Different types of sports in terms of basic skills, rules and regulations, playing
instructions and competitions
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1901 201

หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
(General Principle of Medical Science I)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี

4(3-2-7)
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บูรณาการความรู้ทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยา
โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ เทอร์โมไดนามิกส์ พลั งงานระดับเซลล์ การสื่อสารภายในเซลล์และ
ระหว่างเซลล์ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่ ความสาคัญทางการแพทย์ เมแทบอลิซึมและกลไก
การควบคุม เมแทบอลิซึม ของสารชีวโมเลกุล โรคและความผิ ดปกติของเมแทบอลิซึม ของเหลวในร่างกาย
อิเล็กโทรไลต์และระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย เอนไซม์และโคแฟคเตอร์ วงจรชีวิตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์
และการควบคุมการแบ่ งตั วของเซลล์ รอยต่อเซลล์ เยื่อบุ ผิ ว เนื้ อเยื่ อเกี่ยวพั นและสารระหว่างเซลล์ การ
จัดระบบและการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ตามลักษณะมหกายวิภาค บทนาสู่เภสัชวิทยา เภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ วิทยาการจีโนมทางเภสัช เภสัชเศรษฐศาสตร์ พิษวิทยา พิษและอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in gross anatomy, histology, biochemistry, physiology,
clinical pathology, and pharmacology; cell structures and components; thermodynamic;
cellular energy; cell signaling; cellular transportation; structure, function, medically
important, metabolism, and controlling mechanism of biomolecules; metabolic disorders;
body fluid; electrolyte and biological buffer system; enzymes and co-factors; cell cycle
and regulation; cellular junction; epithelium; connective tissue and extracellular matrix;
nomenclature of human anatomy; introduction to pharmacology; pharmacokinetic;
pharmacodynamic; pharmacogenomic; pharmacogenetic; pharmacoeconomic; toxicology;
toxicity and adverse drug reactions; rational drug use; problem based learning
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พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์
4(3-2-7)
(Medical Genetics and Human Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้าง หน้าที่ ของยีนและโครโมโซม การทาแผนที่ยีน แผนลาดับเครือญาติ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและโครโมโซม
เซลล์ต้นกาเนิด พัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญเติบโตและความผิดปกติ
ของรก โรคและความผิดปกติทางพันธุกรรม ภาวะผิดปกติแต่กาเนิด โรคที่พบในเด็ก เทคโนโลยีทางชีววิทยา
โมเลกุล และการประยุกต์ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยก่อนและหลั งคลอด การให้ การปรึกษาทางพันธุ
ศาสตร์ จริ ย ธรรมด้ านพั น ธุศาสตร์ท างการแพทย์ ปั ญ หาและการประยุก ต์ใช้ ความรู้ท างด้ านพั น ธุศ าสตร์
การแพทย์และคัพภวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ภาษา
สังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมนุษย์ในวัยต่างๆ พัฒนาการด้านพุทธิปัญญาศีลธรรมและจิตวิญญาณ
เรื่องเพศในมนุษย์ กลไกทางจิต บุคลิกภาพและการพัฒ นาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพผิดปกติ ทฤษฎี พฤติกรรม
ปัจจัยทางจิต เศรษฐานะ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้
ภาวะผิดปกติของการเรียนรู้ ความเครียดและการปรับตัวต่อความเครียด ความตายและภาวะใกล้ตาย ปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมที่พบบ่อยรวมทั้งพฤติกรรมการเสพย์ติด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Principles of genetic; structure and function of genes and chromosomes; gene
mapping; pedigree; genetic inheritance; chromosomal abnormalities; gene mutations and
chromosomal abnormalities; stem cell; fertilization and associated disorders; growth and
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development of embryonic and fetal period; placenta and placental disorders; genetic
disorders; congenital anomalies; diseases of infancy and childhood; molecular biological
technology and medical application; gene therapy; prenatal diagnosis and newborn
screening; genetic counseling; ethical issue in medical genetic; common clinical application
including problems in medical genetic and embryology; physical and motor skill
development; cognitive, language, social and interpersonal development of human through
the cycle of life; constructivism; moral and spiritual development; human sexuality;
psychodynamic; personality and personality development; personality disorders;
behavioral theory; psychological, socioeconomic and cultural factors influencing patient
behavior; learning process and cognitive psychology; learning disability; stress and adaptive
behavioral response; death and dying; common behavioral problems including substance
addiction; problem based learning
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จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
4(3-2-7)
(Medical Microbiology and Parasitology)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ
วิทยาคลิ นิก อาการวิทยา เภสัช วิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน สั ณฐานวิทยา การเจริญและการสืบพันธุ์ของ
จุลินทรีย์และปรสิต จุลินทรีย์และปรสิตก่อโรคที่เป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า พยาธิกาเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคติดเชื้อ การติดเชื้อ
จากสัตว์มาสู่คน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิต ยาต้านจุลชีพและปรสิต การทาให้
ปลอดเชื้อและการทาลายเชื้อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อจากการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากลและความปลอดภัยของผู้ป่วย อาวุธชีวภาพ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน
Integration of knowledge in epidemiology, immunology, microbiology, pathogenesis,
pathophysiology, clinical pathology, symptomatology, pharmacology and preventive
medicine; morphology, structure, growth and reproduction of microbes and parasites;
pathogens causing public health problem of Thailand especially in northeastern region;
emerging and re-emerging infectious diseases; pathogenesis and pathophysiology of
infection; zoonosis; laboratory investigation; anti-microbial and anti-parasitic drugs;
sterilisation and disinfection techniques; prevention and control of infectious disease;
infectious control for healthcare personnel; universal precaution and patient safety; agent
of bioterrorism; problem based learning
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หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
(General Principle of Medical Science II)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี

3(2-2-5)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหกายวิภ าค จุลพยาธิกายวิภ าค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา กลไกการป้องกันและปรับตัวของร่างกายต่อ สิ่ง
แปลกปลอม การจาแนกชนิด บทบาทและหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ การ
ควบคุมการทางานของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ หลักการตรวจและการแปลผลการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การให้ภูมิ คุ้มกัน หลักการ
ป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology,
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology; body defense mechanisms; classification and function of
leukocyte, antigen, antibody and complement; regulation of immune system; immunologic
disorders; principle of laboratory investigation and interpretation; relationship between
clinical manifestation and pathology; immunization; immunologic pharmacology; principle
of therapeutic and holistic health care; problem based learning
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หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
3(2-2-5)
(General Principle of Medical Science III)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหกายวิภ าค จุลพยาธิกายวิภ าค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา การเจริญและการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การ
บาดเจ็บของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ การเสื่อมและการตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม การขาด
เลือด การตายของเซลล์และเนื้อเยื่อจากการขาดเลือด ความผิดปกติของระบบไหลเวียน ภาวะบวม ภาวะช็อก
การเกิดลิ่มเลือด ชีววิทยาของเนื้องอก มะเร็งพันธุกรรม ออตาคอยด์ ยาต้านการอักเสบ เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน
ยาที่ออกฤทธิ์ทาลายเซลล์ ยาต้านมะเร็ง หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology,
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology; cell growth and differentiation; cell injury; cellular adaptation
and cell death; inflammation; regeneration and repair; hemodynamic disorders; biology of
tumor; molecular basis of neoplasia; hereditary neoplastic disorders; autacoids; antiinflammatory agents; cytotoxic and anti-neoplastic agents; principle of therapeutic and
holistic health care; problem based learning
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ระบบเลือดและน้าเหลือง
3(2-2-5)
(Hematopoietic and Reticuloendothelial System)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา ของระบบเลือดและน้าเหลือง เมแทบอลิซึมของ
ฮีม เหล็ก วิตามินบี 12 วิตามินเค และโฟลิกเอซิด พัฒนาการ โครงสร้างหน้าที่ กลไกควบคุมการสร้างและการ
ทางานของระบบเลือด น้าเหลือง และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสร้างเม็ดเลือด กลไกการแข็งตัวของเลือด
การห้ ามเลื อ ดและภาวะผิ ดปกติ ที่ เกี่ย วข้ อ ง ความสั ม พั น ธ์ระหว่างระบบเลื อดและน้ าเหลื อ งกั บ อวัย วะที่
เกี่ยวข้อง การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบเลือดและน้าเหลือง โรค
และภาวะความผิดปกติของระบบเลือดและน้าเหลือง การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิต
วิทยา การบริจาคโลหิตและระบบงานธนาคารเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology,
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of hematopoietic and reticuloendothelial system; metabolism
of heme, iron, vitamin B12, vitamin K and folic acid; development, structure, function and
controlling mechanism of hematopoietic and reticuloendothelial system; hematopoiesis;
coagulation and hemostasis; coagulopathy and bleeding disorders; relationship among
reticuloendothelial system and related organs; homeostasis, repair and change associated
with stage of life; disorders of hematopoietic and reticuloendothelial system; laboratory
investigation and interpretation in hematology; blood donation and blood bank; blood and
blood component transfusion; relationship between clinical manifestation and pathology;
principle of therapeutic and holistic health care; problem based learning
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ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค
สรีรวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิท ยา ระบาดวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันของระบบต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่
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การควบคุมการทางานของต่อมไร้ท่อ ความสาคัญทางการแพทย์ ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ เมแทบอลิซึม การ
ขนส่ง กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางชีวภาพและกลไกการควบคุมของฮอร์โมน โรคและภาวะผิดปกติทางระบบ
ต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การทดสอบและการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ เงาภาพรังสีของภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology,
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of endocrine system; development, structure, function and
controlling mechanism of endocrine glands; medically important, type, structure, function,
metabolism, distribution, mechanism of action, biological effect and controlling mechanism
of hormones; disorders in endocrine system; relationship between clinical manifestation
and pathology; laboratory investigation and interpretation; basic imaging of common
diseases; principle of therapeutic and holistic health care; problem based learning
1901 208

ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2(1-2-3)
(Skin and Connective Tissue)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา ของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พัฒนาการ
โครงสร้างหน้าที่ กลไกควบคุมการทางานของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กลไกการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความสัมพันธ์ทาง
คลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
โรคและภาวะความผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน อาการแสดงทางผิวหนังที่พบในโรคระบบ
ต่างๆ การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพ
ของโรค หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy,
histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of skin and connective tissue; development, structure, function
and controlling mechanism of skin and connective tissue; relationship among skin,
connective tissue and related organs; body temperature regulation; clinical correlation;
homeostasis and defense mechanism including normal flora; regeneration, repair and
change associated with stage of life; disorders of skin and connective tissue; skin
manifestation of systemic diseases; relationship between clinical manifestation and
pathology; principle of therapeutic and holistic health care; problem based learning
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1901 209

ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
5(4-2-9)
(Musculoskeletal System)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพพยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่
เกี่ยวข้อง พัฒ นาการ โครงสร้าง หน้าที่ การทางาน และกลไกควบคุมการทางานของระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูกและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง รอยต่อประสาทกับกล้ามเนื้อ ชนิดของกล้ามเนื้อ โครงสร้างและกลไกการ
หดตัว ของเซลล์ กล้ ามเนื้ อ ท่ าทางและการเคลื่ อนไหวที่ส าคัญ ของมนุษ ย์ สรีรวิทยาของการออกกาลั งกาย
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษา
สมดุล กลไกการป้องกันตัว การปรับตัวตามวัย การเสื่อม และการซ่อมแซมของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
โรคและภาวะความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน ดูแล
ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology,
physiology biochemistry epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of musculoskeletal system and peripheral nerve; development,
structure, function and controlling mechanism of musculoskeletal system and peripheral
nerve; neuromuscular junction; classification, structure and function of muscle cell
including mechanism of contraction; posture and movement; exercise physiology;
relationship between musculoskeletal system and related organs; clinical correlation;
homeostasis and defense mechanism; regeneration, repair and change associated with stage
of life; disorders of musculoskeletal system and peripheral nerve; relationship between
clinical manifestation and pathology; basic imaging of common diseases; principle of
therapeutic and holistic health care; problem based learning

1901 210

ระบบประสาท (Nervous System)
6(5-2-11)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบประสาท พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่
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การทางาน และกลไกควบคุมการทางานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก กระแสประสาท การถ่าย
โอนสัญญาณประสาท การส่งสัญญาณประสาทข้ามรอยต่อประสาท คลื่นไฟฟ้าสมอง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบประสาทกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย
และการซ่อมแซมของระบบประสาท โรคและภาวะความผิดปกติของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
โรคจิตประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้าไขสัน
หลัง ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนวัติ ยาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพย์ติด เงาภาพรังสีใน
ภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นพื้นฐาน
Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology,
physiology biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of nervous system; development, structure, function and
controlling mechanism of nervous system; action potential; nerve impulse and conduction;
electroencephalography; relationship between nervous system and related organs; clinical
correlation; homeostasis and defense mechanism; regeneration, repair and change
associated with stage of life; disorders of nervous system and sensory organs including
neuropsychiatric disorders; relationship between clinical manifestation and pathology;
cerebrospinal fluid analysis; autonomic pharmacology; agent affecting central nervous
system and neuropsychiatric drug; illicit drug and drug of abuse; relationship between
clinical manifestation and pathology; basic imaging of common disease; principle of
therapeutic and holistic health care; problem based learning
1901 211

ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)
5(4-2-9)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิส รีร วิท ยา พยาธิ -สภาพ
พยาธิวิท ยาคลิน ิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด พัฒ นาการ
โครงสร้าง หน้าที่ การทางาน และกลไกควบคุมการทางานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ความดันโลหิต ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก
การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด โรคและ
ภาวะความผิดปกติของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับ พยาธิส ภาพ
ของโรค เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy,
histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of cardiovascular system; development, structure, function and
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controlling mechanism of cardiovascular system; electrocardiography; blood pressure;
relationship between cardiovascular system and related organs; clinical correlation;
homeostasis and defense mechanism; regeneration, repair and change associated with stage
of life; disorders of cardiovascular system; relationship between clinical manifestation and
pathology; basic imaging of common diseases; principle of therapeutic and holistic health
care; problem based learning
1901 301

ระบบหายใจ (Respiratory System)
4(3-2-7)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบหายใจ พัฒ นาการ โครงสร้าง หน้าที่
การท างาน และกลไกควบคุ ม การท างานของระบบหายใจ การวิ เคราะห์ ก๊ า ซในเลื อ ดแดง การทดสอบ
สมรรถภาพของปอด ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหายใจกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิ ก การ
รักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบระบบหายใจ โรคและภาวะความผิดปกติ
ของระบบหายใจ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การวิเคราะห์น้าในช่องเยื่อ
หุ้มปอด ผลของบุหรี่ต่อร่างกาย เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology,
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of respiratory system; development, structure, function and
controlling mechanism of respiratory system; arterial blood gas analysis; pulmonary
function test; relationship between respiratory system and related organs; clinical
correlation; homeostasis and defense mechanism; regeneration, repair and change
associated with stage of life; disorders of respiratory system; relationship between clinical
manifestation and pathology; pleural fluid analysis; effect of tobacco; relationship between
clinical manifestation and pathology; basic imaging of common diseases; principle of
therapeutic and holistic health care; problem based learning
1901 302
ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ
5(4-2-9)
(Digestive System and Nutrition)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

47

.

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา ของระบบย่อยอาหารและโภชนาการ พัฒนาการ
โครงสร้าง หน้าที่ การทางาน และกลไกควบคุมการทางานของระบบย่อยอาหาร หลักโภชนาการ สารอาห าร
การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การใช้พลังงานจากสารอาหาร เมแทบอลิซึมผสมผสาน วิตามินและแร่ธาตุ
โครงสร้าง องค์ประกอบ ความสาคัญทางการแพทย์ เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของสารคัดหลั่ง
จากระบบย่อยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การรักษาสมดุล การ
ปรับตัวของการทางานระบบย่อยอาหารในภาวะต่างๆ กลไกการป้องกันของร่างกายและจุลชีพประจาถิ่น การ
ปรับตัวตามวัย การเสื่อม และการซ่อมแซมของระบบย่อยอาหาร โรคและภาวะความผิดปกติของระบบย่อย
อาหาร ภาวะทุพโภชนาการ พิษจากอาหาร ผลของสุราต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับ
พยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้าจากช่องท้อง เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน
ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science; embryology, gross anatomy,
histology, biochemistry, physiology, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology;
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of digestive system and nutrition; development, structure,
function and controlling mechanism of digestive system; principles of nutrition; nutrients;
digestion and absorption of nutrients; energy from nutrients; integrated metabolism;
vitamins and minerals; structure, composition, medically important, metabolism and
controlling mechanism of digestive secretory products; relationship between digestive
system and related organs; homeostasis, functional adaptation in special conditions, defense
mechanism and normal flora; regeneration, repair and change associated with stage of life;
disorders of digestive system; nutritional disorders; food toxicology; health effect of
alcohol; relationship between clinical manifestation and pathology; ascitic fluid analysis;
basic imaging of common diseases; principle of therapeutic and holistic health care;
problem based learning
1901 303

ระบบปัสสาวะ (Urinary System)
4(3-2-7)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ -สภาพ พยาธิ
วิท ยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบปัสสาวะ พัฒ นาการ โครงสร้าง หน้าที่
การทางาน และกลไกควบคุมการทางานของระบบปัสสาวะการสร้างน้าปัสสาวะ สมดุลเกลือแร่ในร่างกาย
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปัสสาวะกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม
การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบปัสสาวะจุลชีพประจาถิ่น โรคและภาวะความผิดปกติของระบบ
ปัสสาวะและเกลือแร่ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้า
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ปัสสาวะ เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สาคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology,
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of urinary system; development, structure, function and
controlling mechanism of urinary system; urine formation; electrolyte balance; relationship
between urinary system and related organs; clinical correlation; homeostasis and defense
mechanism; regeneration, repair and change associated with stage of life; normal flora;
disorders of urinary system and electrolyte disturbance; relationship between clinical
manifestation and pathology; urinalysis; basic imaging of common diseases; principle of
therapeutic and holistic health care; problem based learning
1901 304

ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
4(3-2-7)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิท ยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้ องกันและเภสัชวิทยาของระบบระบบสื บพันธุ์ พัฒ นาการ โครงสร้าง
หน้าที่ การทางาน และกลไกควบคุมการทางานของระบบสืบพันธุ์ ฮอร์โมนเพศ การตั้งครรภ์และการคลอด
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสืบพันธุ์กับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม
การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบสืบพันธุ์ โรคและภาวะความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ภาวะ
ผิดปกติของการตั้งครรภ์และการคลอด ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การ
ตรวจวิเคราะห์น้าอสุจิ เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สาคัญหลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy,
histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology,
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive
medicine and pharmacology of reproductive system; development, structure, function and
controlling mechanism of reproductive system; sex hormones;pregnancy and parturition;
relationship between reproductive system and related organs; clinical correlation;
homeostasis and defense mechanism; regeneration, repair and change associated with stage
of life;family planning;disorders of reproductive system; pregnancy and parturition
disorders;relationship between clinical manifestation and pathology; principle of therapeutic
and holistic health care; relationship between clinical manifestation and pathology; semen
analysis; basic imaging of common diseases; principle of therapeutic and holistic health care;
problem based learning
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1901 305

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
4(3-2-7)
(Community Medicine and Family Medicine I)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
บทนาสู่เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดพื้นฐานด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
มลพิษในสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อมและลักษณะ
ภูมิศาสตร์ โรคและภยันตรายจากสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ ระบาดวิทยาและเวชสถิติเบื้องต้น การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดัชนีชี้วัดสุขภาพ การเฝ้าระวัง สอบสวน รายงาน ควบคุม และป้องกันโรค การ
ให้สุขศึกษา อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบสุขภาพของประเทศไทย บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ บทบาทของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นโยบายด้านยาของชาติและบัญชียาหลักแห่งชาติ การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพระดับชาติ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรอิสระด้านสุขภาพ
กฎหมายสาธารณสุข การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
Introduction to community and family medicine; fundamental concepts of health
and health promotion; health behavior; environmental pollution; health problem related
to socioeconomic, cultural, occupational, environmental and geographic factor; diseases and
injuries induced by environmental and occupational factors; epidemiology and basic
medical statistic; measurement of health status; health indices; surveillance, investigation,
report, control, and prevention of disease; health education; occupational and
environmental health; health service system in Thailand; role of family physician and
health team; role of Thai traditional medicine and alternative medicine in health care
system; health economic; national drug policy and national essential drug list; consumer
protection; public policy in aspect of health at national, regional and international level;
role of non-government organization in health; public health law; problem based learning
1901 306

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
4(2-4-6)
(Community Medicine and Family Medicine II)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
รูปแบบการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเ คราะห์
การศึกษาเชิงทดลอง เวชสถิติ กระบวนการวินิจฉัยชุมชนและการศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชน ปัญหาสุขภาพใน
ครอบครัวและการประเมินครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะการสื่อสารด้าน
สุขภาพกับชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การฝึกภาคสนาม การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาสุขภาพในชุมชนเป็นพื้นฐาน
Research in medicine and public health; descriptive study; analytical study;
experimental study; medical statistic; community diagnosis and community health study;
family health problem and family assessment; role of community in health promotion;
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skills in health communication; health promotion and empowerment at individual,
community, and social level; field work; community oriented problem based learning
1901 307

บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 1
4(3-2-7)
(Introduction to Clinical Medicine I)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
บูรณาการความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายสาธารณสุข
เวชจริยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข อาชีวเวชศาสตร์ อาการวิทยา ทักษะการสื่อสาร สิทธิผู้ป่วย และ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเวชบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสห
วิชาชีพ และการพัฒ นาความเป็นนั กวิชาชีพ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายพื้นฐาน การรวบรวม
วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล ทางการแพทย์ การสร้างความสัมพั นธ์ การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์คลินิก หลักการวินิจฉัยโรค การสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการแพทย์ การบันทึกเวชระเบียน รายงานผู้ป่วย
Integration of knowledge in basic medical sciences, humanity, social science, public
health law, medical ethic, health economic, occupational medicine, symptomatology,
communication skill, patient right and patient safety; physician-patient relationship,
interdisciplinary healthcare personnel and professional development; patient interviewing;
basic physical examination; gathering, analysis and synthesis of medical data; correlation
and application of basic medical knowledge for clinical medicine; principle of diagnosis;
medical informatics and evidence-based medicine; medical record; medical report
1901 308

บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 2
2(1-2-3)
(Introduction to Clinical Medicine II)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
บูรณาการความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายสาธารณสุข
เวชจริยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อาชีวเวชศาสตร์ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และอาการวิทยา
ทักษะการสื่ อสาร ความสั มพั น ธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและบุคคลากรสาธารณสุ ข ระบบงานและการ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล การเก็บสิ่งส่ง
ตรวจและการแปลผลการตรวจ ทักษะการตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การป้องกันการติดเชื้อ
และอุบัติเหตุจากการทางาน หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยสหวิชาชีพ
หัตถการพื้นฐานทางการแพทย์ การเขียนใบสั่งยาและการแนะนาการใช้ยา หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
การให้สุขศึกษา เทคนิคการให้คาปรึกษา เวชจริยศาสตร์ กฏหมายและประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในเวช
ปฏิบัติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย
Integration of knowledge in basic medical sciences, humanity, social science, public
health law, medical ethic, health economic, occupational medicine, symptomatology,
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communication skill, physician-patient relationship, interdisciplinary healthcare personnel
and professional development; medical laboratory system and quality assurance; rational
for medical laboratory investigation including specimen collection, requisition and
interpretation; basic laboratory interpretation skills; occupational risk of healthcare
personnel and universal precaution; principle of holistic humanized health care by
multidisciplinary approach; basic medical procedure; drug prescription and counseling;
rationale drug used; health education; counseling technique; issue in medical ethic;
medical jurisprudence and dilemma; patient safety; patient right
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
1901 501

กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)
12(6-12-18)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5
การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก ทารกแรกเกิดปกติ ความผิดปกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด โรค
ติดเชื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของระบบหายใจ โรคของระบบปัสสาวะ โรคทางโลหิตวิทยา โรค
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โรคของระบบต่ อมไร้ท่ อ โรคของระบบประสาท โรคผิ ว หนั ง การเจ็ บ ป่ ว ยที่
เกี่ยวข้องกับ ภาวะโภชนาการ พิษวิทยา ปัญหาในวัยรุ่น การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กุมารเวชศาสตร์ชุมชน และสังคม ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Growth and development in children; normal newborn; common disorders in
neonate; infectious diseases; gastrointestinal diseases; respiratory diseases; renal diseases;
hematological diseases; cardiovascular diseases; endocrinologic diseases; neurologic
diseases; dermatologic diseases; illness related to nutritional status; toxicology; problems
in adolescents; holistic approach and palliative care; evidence-based medicine; community
and social pediatrics; patient safety
1901 601

กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)
8(0-16-8)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
การฝึกปฏิบัติทางคลินิกในหอผู้ป่วยในและแผนกผู้ ป่วยนอก การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก การทา
หัตถการทางคลินิก การดูแลผู้ป่ วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง การประยุกต์ใช้เวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง การพัฒนาความเป็น
นักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Clerkship in Pediatrics including in-patient department and out-patient department;
clinical application of knowledge; holistic care; palliative care; evidence-based medicine
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application; clinical skills; health promotion and diseases prevention; continuing medial
education and professional development; patient safety
1901 502

จักษุวิทยา (Ophthalmology)
4(2-4-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจร่างกาย
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยโรคและหัตถการพื้นฐานทางจักษุวิทยา ทักษะการสื่อสาร การ
ส่งเสริมสุขภาพเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางจักษุวิทยา และความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic principles in ophthalmology; common diseases or problems in ophthalmology;
history taking; physical examination; investigation; diagnosis and basic skills in
ophthalmology; communication skill; health promotion and evidence-based medicine in
ophthalmology; patient safety
1901 503

จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
4(2-4-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
สมองและพฤติ กรรม ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพและจิต พยาธิวิท ยา อาการวิท ยาทาง จิต เวชศาสตร์ การ
สัมภาษณ์และการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ การบันทึกรายงานผู้ป่วยจิตเวช ความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์
ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ป่วยโรคทางกาย จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น การรักษาทางจิตศาสตร์ และ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Brain and behavior; theories of personality and psychopathology; psychiatric
symptomatology; psychiatric interviewing and evaluation; medical recording on psychiatric
case; mental disorders; psychological reaction and problems in patients with medical
illness; child and adolescent psychiatry and psychiatric treatments; patient safety
1901 401

นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic Medicine I)
1(1-0-2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
บทบาทของแพทย์ในทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ กฎหมายเกี่ยวกับ
การชันสูตรพลิกศพ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพใน
รายที่ตายโดยผิดธรรมชาติ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของแพทย์ต่อผู้ป่วยคดี ศพคดี อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับนิติพิษวิทยา นิติเซโรโลยี และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
Roles of doctor in Forensic Medicine; clinical jurisprudence; legal medicine and
autopsy; the rule of the Thai Medical Council on the observance of medical ethics; forensic
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autopsy; physician role in clinical forensic medicine and forensic autopsy; forensic
toxicology; forensic serology and physician role in sexual abuse patients
1901 504

นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)
1(1-0-2)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
บาดแผลในทางกฎหมาย ความผิ ดทางเพศ และความผิดจริยธรรม ความเห็ นเกี่ยวกับคดีและ ฝึ ก
ปฏิบัติชันสูตรพลิกศพ แอลกอฮอล์และเวชศาสตร์การจราจร รวมถึงบทบาทของแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
Legal aspect of wounds; sex crime and medical malpractice; forensic autopsy;
clinical jurisprudence; alcohol; traffic medicine; laws and physician role
รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)
4(3-2-7)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ประสบการณ์ทางคลินิกในด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา การตรวจและการแปล
ผลทางรังสีวิทยาของโรคที่พบบ่อย บทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งที่พบบ่อย การเขียนใบส่งตรวจเงาภาพ
ทางรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
Clinical experiences in diagnostic imaging; nuclear medicine and radiotherapy;
radiological investigations and interpretations especially in common diseases in the Northeast
of Thailand; roles of radiation therapy in common cancers; writing request for diagnostic
and intervention radiology and radionuclear investigations; evidence-based medicine;
professional development; patient safety
1901 505

วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
3(1-4-4)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการวางยาระงับความรู้สึก การวางยาสลบ การ
ระงับ ความรู้ สึกเฉพาะส่ว น การจั ดการทางเดิน หายใจ การระงับปวดแบบเฉียบพลั นและเรื้อรัง การแก้ ไข
ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี การรักษาด้วยสารน้า การรักษาด้วยออกซิเจน การใช้เครื่องช่วยหายใจและการตั้ง
เครื่องช่วยหายใจชนิ ด Bird ทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับวิสัญ ญี การให้ คาปรึกษาก่อนและหลั งการดม
ยาสลบ ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านวิสัญญี และ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
1901 506

54

.

Practice in pre-anesthesia evaluation & preparation and post-operative anesthetic
care; general anesthesia; regional anesthesia; airway management; acute and chronic pain
management; management of complications in anesthesia; fluid therapy; oxygen therapy;
mechanical ventilation and Bird’s ventilator setting; communication skill in anesthesia; pre
and post anesthetic counseling; inform consent and evidence based medicine in anesthesia;
patient safety
1901 402

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
4(2-4-6)
(Community Medicine and Family Medicine III)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
หลั กการเวชศาสตร์ ครอบครั ว การจัด การความไม่ แน่น อนในการวินิจฉั ยเบื้ องต้ น การท างานกั บ
ครอบครัวที่มีเด็ก ผู้ ป่ วยที่ดูแลยาก ผู้ ป่ วยเรื้อรังและผู้ ป่วยระยะสุ ดท้าย ผู้ สูงอายุ และครอบครัว ที่มีวัยรุ่น
ปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การทางานกับครอบครัวที่มีปัญหาสุรา
เรื้อรัง/สารเสพติด การดูแลคนต่างวัฒนธรรม หลักการเยี่ยมและการดูแลผู้ดูแลผู้ ป่วยที่บ้าน การทางานกับทีม
ดูแล การดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย หลักการรักษาแบบประคับประคอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
เบื้องต้น การบริการอาชีวอนามัย ระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม ความผิดปกติที่เกิด
จากการสัมผัสตัวก่อโรคทางกายภาพ ความผิดปกติที่เกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางเคมีและทางชีวภาพ ความ
ผิดปกติที่เกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางจิตใจและสังคม หลักการควบคุมโรค หลักการเลือกแบบทดสอบเพื่อ
การคั ด กรอง เวชศาสตร์ วิ ก ฤต ระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ การแพทย์ เสริ ม กองทุ น เงิ น ทดแทนและ
ประกันสังคม ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการทางานในโรงพยาบาลชุมชน สวัสดิการของรัฐ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพเด็กของไทย คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ การ
จัดการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การดูงานโรงงาน การดูงานโรงพยาบาลชุมชน การจัดการความเสี่ยงและการ
จัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล
Principle of family medicine; dealing with uncertainty; working with family with
special need persons; children, difficulty care patient, chronically ill and end stage disease
patient, elderly and adolescent; health issues associated with sexaual behavior; domestic
violence; working with family with alcoholism/drug abuse; cross cultural medicine;
principle of home visit and care; working with care team; end of life care; principle of
palliative care; fundamental of work and environmental health; occupational health
services; epidemiology of occupational and environment related illness; illness from
physical agent contact; illness from chemical and biological agent contact; illness from
psychosocial factor contact; principle of disease control; screening tests selection; disaster
medicine; health service systems; alternative medicine; social security fund and
compensation fund; government regulations for community hospital; social welfare;
changing health behavior; child health care system in Thailand; out-patient practice in
family medicine; out-patient practice in occupational medicine; health promotion program
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management; health promotion activities; factory visit; community hospital visit; risk
management and patient safety management in health care
1901 507

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4
4(2-4-6)
(Community Medicine and Family Medicine IV)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
การวิจั ย ระบบสุ ขภาพ การวิเคราะห์ ปั ญ หาและกรอบความคิด รวบยอด การทบทวนวรรณกรรม
รูปแบบการวิจัย ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การกาหนดขนาดตัวอย่าง การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ
การเตรียมข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล นัยสาคัญทาง
สถิติและความเข้มของความสัมพันธ์ การวิเคราะห์แยกชั้นภูมิและการวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์การ
รอดชีพและรูป แบบคอกซ์พร็อบพอร์ชันนอลฮาร์สาด ข้อพิจ ารณาทางด้านจริยธรรม ข้อพิจารณาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจ การเก็บข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ วิธีการเชิงคุณภาพในการ
เก็บข้อมูล การเตรียมบทความวิจัย รายงาน และโปสเตอร์ การเขียนบทคัดย่อ การฝึกทาวิจัยระบบสุขภาพ
การฝึกให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมระดับครอบครัว ชุมชน ที่ทางาน หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
และฝ่ายเวชกรรมสังคม
Health systems research; problem analysis & conceptual framework; literature
review; research design; population & sampling; sample size determination; tool
development & pretest; data preparation; database system and verification; descriptive
statistics & data analysis; statistical significance & strength of association; stratified analysis
and multi-variable analysis; survival analysis & Cox proportional hazard model; ethical
considerations; economical consideration & decision analysis; data collection & quality
control; qualitative methods in data collection; manuscript-report-poster preparation;
abstract writing (Thai & English); participation in health related research; practicing in
provision of holistic comprehensive health care in family, community, primary care
unit, workplace and department of social medicine
1901 403

ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)
12(4-16-16)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก การดาเนินโรค หลักการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาโรคทาง
ศัลยกรรมที่พบบ่อย การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic clinical sciences; pathogenesis; principles of diagnosis and planning for
treatment of common surgical conditions and professional development; patient safety
1901 508

ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)

6(2-8-8)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
วิทยาศาสตร์คลินิกพื้นฐานเกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมทั่วไป กุมารศัลยกรรม ศัลยกรรมพลาสติกและ
ตกแต่ง การดาเนินโรค การวินิจฉัย การวิเคราะห์สืบหาสาเหตุโรค และการวางแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรม
การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด หัตถการที่พบบ่อยทางศัลยกรรม ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอก
กล่าว การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic clinical sciences according to general surgical diseases; pediatric surgery; plastic
surgery; pathogenesis; principles of diagnosis; investigation and planning for treatment of
common surgical conditions; pre and post-operative care; common surgical procedures;
consent form for procedure; professional development; patient safety
1901 602

ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III)
12(0-24-12)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 และ 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ฝึกการปฏิบัติทางคลินิกควบคู่กับทฤษฎีพื้นฐานทางศัลยกรรม หลักการปฏิบัติ ศัลยกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด หัตถการที่ใช้บ่อยทางศัลยกรรม การดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยใน การรักษา
ผู้ป่วยในห้องผ่าตัด การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Clinical clerkship in conjunction with theoretical basic surgery; principles surgical
practice; pre and post-operative care; common surgical procedures; out patient care; in
patient care; operative care; professional development; patient safety
1901 404

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (Obstetrics and Gynecology I)
12(6-12-18)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
หลักการพื้นฐานของสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม
ประกอบด้วย การวางแผนครอบครัว การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทักษะ
ในการวินิจฉัยโรค และหัตถการพื้นฐานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การดูแลเด็กหญิง และผู้ถูกกระทาชาเรา
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในอนามัยเจริญ พัน ธุ์ คุณ ค่าการเป็นนักวิช าชีพ เวชกรรม การให้ คาปรึกษาโรคทาง
พันธุกรรม การรักษาความลับผู้ป่วย การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและ
ครอบครัว การทางานเป็นทีม จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic principle in Obstetrics and Gynecology; common disease problems in
Obstetrics and Gynecology including family planning; history taking, physical examination,
investigation, diagnosis and basic skills in Obstetrics and Gynecolog; management of child
sexual abuse; evidence-based medicine in reproductive medicine; professional value;
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counseling for genetic diseases; confidentiality; unwanted pregnancy; communication with
colleagues, patients and families; ethic and laws in reproductive health; patient safety
1901 603

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynaecology II)
6(0-12-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ฝึกปฏิบัติการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยเน้นให้สามารถวินิจฉัย สืบสวนโรค ดูแลรักษา โรค
หรือปัญหาที่พบบ่อยสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรค ในงานด้านสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา การส่งต่อและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรครักษายาก เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การพัฒนาความ
เป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Clinical clerkship in Obstetrics and Gynecology; concentrating on common diseases
or problems for general practitioner including health promotion; prevention in Obstetrics
and Gynecology; refer and consultation in the difficult cases; evidence-based medicine;
professional development; patient safety
1901 509

โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)
4(1-6-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
หลักการพื้นฐานทางด้านวิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา ประกอบด้วยโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย
ทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค
การรักษาโรค หัตถการพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์
วิทยา ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic principles in Otorhinolaryngology including common diseases or problems in
Otorhinolaryngology; history taking, physical examination, investigation, diagnosis, treatment,
basic skills; communication skills and evidence-based medicine in Otorhinolaryngology;
patient safety

1901 405

ออร์โธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

5(2-6-7)
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หลักการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย ทักษะการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์ กรณีศึกษา
ผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ และหัตถการพื้นฐานทาง ออร์โธปิดิกส์ การดูแลแบบองค์รวมและการ
ส่งเสริมสุขภาพทางออร์โธปิดิกส์ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic principles in orthopedics; common orthopedic diseases and trauma; skill in
history taking, physical examination, investigation and diagnosis in orthopedics; case study
on common orthopedic diseases and trauma; basic orthopedic skills; holistic approach and
health promotion in orthopedics; professional development; patient safety.
1901 604

ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)
6(0-12-6)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
หลักการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย สาหรับแพทย์เวช
ปฏิบัติ ทักษะการรักษาภาวะฉุกเฉินของการบาดเจ็บหลายที่ ทักษะการดูแลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน
ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด การอภิปรายผู้ป่วย การอ่านวารสาร การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
Principles of diagnosis and treatment of common orthopedic diseases and trauma for
general practitioners; emergency management in polytrauma patients; clinical clerkship in
out-patient and in-patient department, operating room and emergency room; case
conference; journal club; professional development; patient safety
1901 406

อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)
12(6-12-18)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
ทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกที่จาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางอายุ รศาสตร์ ทักษะ
ในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตั้งสมมุติฐานของสาเหตุและปัญหาของผู้ป่วย การแปลผลการตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานทางอายุ ร ศาสตร์ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การแก้ ปั ญ หาทางคลิ นิ ก ในโรคติ ด เชื้ อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและโรคตับ โรคหายใจ โรคสมองและประสาท โรคระบบโลหิต
โรคต่อมไร้ท่อ โรคข้อและเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน โรคไต โรคผิวหนัง ภาวะโภชนาการ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
และความปลอดภัยของผู้ป่วย
Clinical skills needed for making diagnosis of common diseases in medicine; skills on
history taking, physical examination, hypothesis of problem and etiology and interpretation
of basic laboratory in medicine; analysis of medical data; clinical problem solving in
infection diseases, heart and vascular diseases, gastrointestinal and liver diseases, respiratory
diseases, neurological diseases, hematopoietic diseases, endocrine diseases, joint and
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connective tissue diseases, renal diseases and skin diseases; nutritional status; professional
development; patient safety
1901 510

อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)
6(2-8-8)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 406 อายุรศาสตร์ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5
การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอก การเลือก
วิธีการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมและการแปลผลการตรวจที่ถูกต้อง และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม การเลือก
วิธีการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่เหมาะสมและการป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา การให้คาแนะนาแก่
ผู้ป่วยและญาติในเรื่องการดูแลตนเอง ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ทักษะหัตถการทางอายุรศาสตร์
เบื้องต้น การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Diagnosis and treatment planning for common medical problems in out-patients
department; selection of appropriate investigation and correct interpretation; selection of
appropriate treatment and prevention of treatment complications; patient and family
education on self care; knowledge on emergency conditions in medicine; basic skills in
medical procedures; professional development; patient safety
1901 605

อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)
12(0-24-12)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 และ
1901 510 อายุรศาสตร์ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ฝึกปฏิบัติทางคลินิก ทักษะในการแก้ปัญหาทางคลินิก การตัดสินใจในการดูแลรักษาโรคและปัญหาที่
พบบ่ อยทางอายุ ร ศาสตร์ ทั กษะการสื บ ค้ นข้ อมูล และพิ เคราะห์ ข้อมู ล จากวารสารทางการแพทย์เพื่ อ การ
ตัดสินใจทางคลินิกโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนการรักษา
และดูแลผู้ป่วยระยะยาวแบบองค์รวม การส่งต่อผู้ป่วย ทักษะการสื่อสาร การทางานเป็นทีม การพัฒนาความ
เป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Clinical clerkship; skills on clinical problem solving; decision making; management
and treatment of common medical problems and diseases; skills on literature searching and
critical appraising of scientific paper for evidence-based medical decision making; medical
emergency management; holistic long term treatment planning; referring the patients;
communication skills and team working; professionalism development; patient safety
1901 407

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

2(1-2-3)
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เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
หลักการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวิ นิจฉัย การประเมินและ
การป้องกันความพิการ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย หลักการของกิจกรรมบาบัด กายภาพบาบัดทรวงอก และฝึกทักษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูบนหอผู้ป่วย
นอกและปฏิบัติการที่ห้องตรวจผู้ป่วยใน ทักษะการแนะนาและสาธิตผู้ป่วยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Basic principles in rehabilitation medicine; history taking; physical examination;
diagnosis; disability evaluation and prevention; rehabilitation process of disease or disorder
of body system; principle of occupational therapy; chest physical therapy; clinical skill in
rehabilitation for out-patient and in-patient department; skill in patient and relative
counselling; patient safety
2.3 กลุม่ วิชาชีพเลือก
1901 101
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
2(1-2-3)
(Medical Professional Development)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
: ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา คุณลักษณะ
ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ เวชกรรมที ่ด ี การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต แพทย์ ที่ พึ งประสงค์ การจั ด การกั บ
ความเครียด การบริหารเวลา กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล กระบวนการคิด
การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ เวชจริยศาสตร์ ประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับ เวชปฏิบั ติ ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยและต่างประเทศในแต่ละยุคสมัย การสร้างเสริม
สุขภาพบนโลกอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
Professional development; standard criteria of medical profession of the Thai
Medical Council; characteristic of good medical profession; development of desirable
characteristics of medical profession; stress management for medical student; scheduling
and priority setting; learning process; skills in data gathering and synthesis; thinking process,
analytical thinking, critical thinking; systematic problem solving; medical ethic; ethical
issues and dilemma in medical practice; history of medicine; health promotion skills in
cyberspace; problem-based learning

1421 110

ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
(English for Doctor)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

2(1-2-3)
: ไม่มี
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน
: ไม่มี
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ศัพท์สานวนทางการแพทย์ ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ และการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
Practice of English skills; terminology in medical science; effective communication in
medical profession and academic presentation
1901 309

การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์
2(1-2-3)
(Health Promotion and Experience in Medical Profession)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
บูรณาการความรู้ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน เวชบริการในสถานพยาบาล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ชีวิตของแพทย์ ระบบบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารและการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ทัศนคติ
ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่อระบบบริการสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การวางแผน ดาเนินงาน
บันทึกสรุปรายงาน และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
Integration of knowledge in humanity, social science, basic medical science,
occupational and environmental medicine, health economic and community and family
medicine; primary and secondary medical care unit system; physician’s life; health care
system; communication skill; attitude of patient and healthcare personnel toward health
care system; patient safety; planning, implementing, report and evaluation of health
promotion project
1901 310

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
2(1-2-3)
(Medical Bioinformatics)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
บูรณาการองค์ความรู้ชีวสารสนเทศในทางการแพทย์ อินเทอร์เน็ตกับชีววิทยาสมัยใหม่ โครงการจีโนม
ในมนุษย์กับชีวสารสนเทศ ชีวสารสนเทศในงานยุคหลังจีโนมิก ฐานข้อมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การค้นหา
และการค้ น คื น ข้อมู ล จากฐานข้อมู ล สาธารณะ การวิเคราะห์ ล าดับ ดีเอ็น เอและกรดอะมิ โน การวิเคราะห์
โครงสร้างและหน้าที่ของยีนและโปรตีน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางต้นกาเนิดและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์
หน้าที่ของยีนในระดับจีโนม การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ระดับยีนและอิพิเจเนติก การประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ
ทางการแพทย์ ความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่ ๆ ที่มีความสาคัญในทางการแพทย์
Integrated of knowledge in medical bioinformatics; the internet and the modern age
biology; human genome project and bioinformatics; bioinformatics in post genomic era;
nucleic acid and protein database; searching and retrieval of data from various public
database; analysis of DNA and amino acid sequence; analysis of the structure and function
of genes and protein; phylogenetic; analysis and functional genomic; analysis of gene
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mutation and epigenetic; application of bioinformatic in medicine and medically important
emerging disease
1901 311

เภสัชวิทยาคลินิกสาหรับนักศึกษาแพทย์
2(1-2-3)
(Clinical Pharmacology for Medical Student)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา
คลินิก เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบบ ต่างๆ
เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิก โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบปัสสาวะ โรคเลือด โรคระบบผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท โรคมะเร็ง
โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคระบบสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วยจาก
การใช้ยา
Integration of knowledge in basic medical science; clinical medical science;
pharmacology; clinical pharmacology; application of pharmacokinetic and pharmacodynamic
in health promotion, prevention and treatment of cardiovascular disorders, endocrine and
metabolic disorders, respiratory disorders, disorders of digestive system, disorders of urinary
system, hematologic disorders, dermatologic disorders, infectious disorders, neurological
disorders, cancers, immunologic disorders, musculoskeletal disorders and disorders of
reproductive system; medication safety
1901 631

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น
2(1-2-3)
(Basic Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
การแพทย์พื้นเมืองนานาชาติและการแพทย์แบบองค์รวม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ตะวันออก
ศาสนาและสุขภาพ เภสัชกรรมแผนไทย เวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย การนวดไทย สมาธิ กับสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย การบริหารร่างกาย และการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
International traditional medicine and holistic medicine; Thai traditional medicine
and eastern medicine; applied international traditional medicine; religion and health; Thai
traditional pharmacy; Thai traditional therapeutic medicine; Thai traditional midwifery; Thai
traditional massage; meditation and health; health promotion with Thai food; physical
exercise; diagnosis in Thai traditional medicine; patient safety
1901 632

การบริหารระบบสุขภาพ
(Health Care System Administration)

2(1-2-3)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
หลักการบริหารการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรและการจัดการระบบบริหารสุขภาพ
การบริห ารงานบุ คคลทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข การงบประมาณทางการแพทย์และสาธารณสุข การ
บริหารข้อมูลทางการแพทย์และระบาดวิทยา ระบบสาธารณสุขปัจจุบันและอนาคต ระบบบริหารโรงพยาบาล
ชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิ การวางแผนและการประเมินผลโครงการทางการแพทย์และสาธารณสุข
Principle of health administration; health care organization and management;
human resource management in health care system; budgeting in health care system;
medical and epidemiological information system; present and future public health system;
community hospital and primary health care unit administration; health care program
planning and evaluation
1901 633

อาชีวเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาแพทย์
2(1-2-3)
(Occupational Medicine for Medical Students)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
อาชีวเวชศาสตร์ วิทยาการระบาดอาชีพ โรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพ โรคที่มีเหตุจาก
อาชีพซึ่งเกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และจิตวิทยาสังคม บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวสุข
ศาสตร์ การตรวจสอบทางชีวสาร การศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
Occupational medicine; occupational epidemiology; occupational disease associated
with physical, biological, chemical and psychosocial factors; occupational medicine service;
occupational hygiene; biological monitoring; research in occupational medicine
1901 634

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
2(1-2-3)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี
เงื่อนไขของรายวิชา
: เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
หลักการและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุ
การวางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้น เวชหัตถการที่ทาได้ในภาวะฉุกเฉิน การปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารและการให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติใน หลักการบริหาร
จัดการอุบัติเหตุหมู่และบริการสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ความปลอดภัยของผู้ป่วย
Principle of emergency medicine; clinical skill and experience in acute medical and
surgical management under accident and emergency condition; experience in initial
management, consultation and refer; practice in communication skill and counseling;
principle of triage for mass casualty and management; practice with accident and
emergency care team; law and ethical issue in emergency medicine; patient safety
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3.2 ชื่อสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
ที่
1

2

3

ลาดับ
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ- ชื่อ –นามสกุล
คุณวุฒิ: สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
หนังสืออนุมัติบัตร : เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา : 2545
ประกาศนียบัตร : การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิต
แพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2543
Certificate : immunodermatology
University of Chicago : 2528
วุฒิบัตรฯ : ตจวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2526
วุฒิบัตรฯ : อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2523
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2516
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
วุฒิบัตรฯ : พยาธิวิทยากายวิภาค
แพทยสภา : 2545
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2539
แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช
วุฒิบัตรฯ : กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบ
หายใจและเวชบาบัดวิกฤต
แพทยสภา : 2554
วุฒิบัตรฯ : กุมารเวชศาสตร์
แพทยสภา : 2550
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2546

เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ- ชื่อ –นามสกุล
คุณวุฒิ: สาขาวิชา

ผลงานทาง
วิชาการ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
ภาระงานเดิม

ภาระงาน
ในหลักสูตร

รายละเอียดใน
1901 202 หลักการ
ภาคผนวก 1 หน้า ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
112
การแพทย์ 3
1901 207 ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน
1901 120 การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพ
1901 307 บทนาสู่
วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก

1901 101 การ
พัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพ
1901 204 หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2
1901 209 ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน
1901 307 บทนาสู่
เวชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสู่
เวชศาสตร์คลินิก 2

รายละเอียดใน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
117
วิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

รายละเอียดใน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
118
วิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

ผลงานทาง
วิชาการ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
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สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
4

5

6

7

8

9

นายแพทย์สุรยิ ง แผลงงาม
วุฒิบัตรฯ : รังสีวิทยาทั่วไป
แพทยสภา : 2553
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สรีรวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2546
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2543
นพ.ศรัณย์ วรรณภาสนี
วุฒิบัตรฯ : อายุรศาสตร์ทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล : 2533
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล : 2527
นายแพทย์วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์
วุฒิบัตรฯ : สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2529
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2521
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
วุฒิบัตรฯ : อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2537
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2531
แพทย์หญิงวชิรญา จึงเจริญนรสุข
วุฒิบัตรฯ : เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา : 2542
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2531

.

ภาระงานเดิม

ภาระงาน
ในหลักสูตร

รายละเอียดใน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
119
วิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

รายละเอียดใน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
120
วิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ

รายละเอียดใน
รายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
123
บังคับ

รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ

รายละเอียดใน
รายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
124
บังคับ

รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ

รายละเอียดใน
รายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
125
บังคับ

รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ

รายละเอียดใน
รายวิชาในหมวดวิชา
ภาคผนวก 1 หน้า เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
126
บังคับ

รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ

3.2.2 อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ร่วมสอน
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของ
วิทยาลัยฯ อาจารย์พิเศษจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์พิเศษจากศูนย์แพทยศาสตร
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ศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนและสถานพยาบาลระดับต่างๆ ตลอดจนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันผลิตแพทย์อื่น รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวกที่ 6
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและฝึกประสบการณ์คลินิก
หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่มีกิจกรรมในลักษณะสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทาง
คลิ นิ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ในสถานการณ์ จ ริ ง ในโรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นต้น มีอาจารย์แพทย์และอาจารย์พี่เลี้ยงใน
สถานพยาบาลเป็นผู้ดูแลให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
4.1 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์คลินิกและประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ประสบการณ์คลินิก
ชั้นปีที่ 4- 6 ทุกรายวิชา มีการฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับการสอนภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์และแพทย์พี่เลี้ยง ในการนี้วิทยาลัยฯ มีการทาข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมทบ
และโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์เวชปฏิบัติในระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ในช่วง
วิชาชีพเลือก
4.1.2 ประสบการณ์ฝึกภาคสนามในชุมชน : จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3
ปีที่ 4 และปีที่ 5
ชั้นปี

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต/
สัปดาห์ที่ศึกษา

หมายเหตุ

2

เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 1
Family Medicine and Community
Medicine 1
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 2
Family Medicine and Community
Medicine 2
เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 3
Family Medicine and Community
Medicine 3

4(3-2-7)

ฝึกปฏิบัติงานในการวินิจฉัยชุมชน
ประเมินครอบครัว สร้างความ
สัมพันธภาพกับผู้ป่วย และให้สุขศึกษาใน
ชุมชน ระยะเวลารวม 3-4 วัน
ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยชุมชน ระยะเวลา
7-10 วัน

4(2-4-6)

ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข แบบ
ผ ส ม ผ ส า น เป็ น อ ง ค์ ร ว ม ใน ร ะ ดั บ
โรงพยาบาลชุ ม ชน ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสุ ข ภาพและให้ สุ ข
ศึกษาแก่ผู้มารับบริการที่คลินิกอาชีวอนา
มัย/อาชีวเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 4

4(2-4-6)

ฝึกปฏิบัติการทาวิจัยระบบสุขภาพ/
ระบบสาธารณสุข 1 เรื่อง และฝึก

3

4

5

4(2-4-6)
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ชั้นปี

รายวิชา

Family Medicine and Community
Medicine 4

จานวนหน่วยกิต/
สัปดาห์ที่ศึกษา

.
หมายเหตุ

ปฏิบัติการให้บริการสุขภาพผสมผสาน
แบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน
และตามสถานการณ์

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม
4.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเหมาะสมสาหรับการเป็นแพทย์
4.2.2 มีความรู้และทักษะในการการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งในโรงพยาบาลหลัก
โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน
4.2.3 สามารถนาความรู้มาใช้แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน และเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในชุมชนเขตชนบทและเขตเมือง
4.2.4 สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้น สาหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน
4.2.5 สามารถให้บริการตรวจสุขภาพ และให้สุขศึกษา แก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้สูงอายุ นักเรียน และผู้
ทางานในสถานประกอบการได้ ทัง้ ที่โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน ครอบครัวของผู้ป่วย
หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ และที่สถานประกอบการ
4.2.6 มีทัศนคติที่ดีในการทางานร่วมกับบุคคลต่างสาขาวิชาชีพ เรียนรู้การทางานเป็นทีม และการ
ทางานร่วมกันกับชุมชน
4.2.7 มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
4.2.8 สามารถทางานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
4.2.9 มีประสบการณ์การทางานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาต่างสาขาอาชีพ ทางาน
ร่วมกับอาจารย์ และร่วมกับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.10 สามารถทางานภายใต้กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.11 สามารถให้บริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนได้ตาม
หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามัย ตลอดจน
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และการแพทย์เสริม
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป็ น ไปตามที่ ห น่ ว ยงานก าหนดหรื อ ปฏิ ทิ น ชุ ม ชนที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก งาน ภายใต้ ก ารก ากั บ ของ
คณะกรรมการรายวิชา และจัดเวลาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ที่นักศึกษาจะต้องได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ดังนี้
4.3.1 การฝึกภาคสนามในชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุขภาพตาบล และสถานประกอบ
การณ์
- วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 จานวนเต็มวัน 4 วัน
- วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 จานวนเต็มวัน 7-10 วัน
- เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 จานวนเต็มวัน 9 วัน
4.3.2 การฝึกประสบการณ์ทางคลินิก
- รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะ กลุ่ ม วิ ช าชี พ บั ง คั บ ทุ ก รายวิ ช ายกเว้ น เวชศาสตร์
ครอบครั ว และเวชศาสตร์ชุ ม ชน 2 ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในโรงพยาบาลหลั ก ร่ ว มผลิ ต และ

68

.

โรงพยาบาลสมทบ ในและนอกเวลาราชการ ระยะเวลาในการฝึก 1 สัปดาห์ต่อ 1
หน่วยกิต
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่มละ 4-6 คน ทางานวิจัยเรื่อง ระบบสุขภาพ/ระบบสาธารณสุข แบบครบ
วงจร กาหนดระยะเวลาในการทางานประมาณ 20 วัน เริ่มต้นจากการคิดหัวข้อการวิจัย ปรึกษาหารือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและอาจารย์ที่ ปรึกษา ทบทวนวรรณกรรม กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดระเบียบวิธีวิจัยโดย
คานึ งถึง จริ ย ธรรมในการท าวิจัย น าเสนอโครงการวิจัยต่อที่ป ระชุมนั กศึกษา อาจารย์ ผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ดาเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอผลการวิจัยต่อที่ป ระชุม อีกครั้ง พร้อมกับ รับฟังความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม จัดทา
โปสเตอร์ และต้น ฉบั บ ผลงานวิจั ย (Manuscript) เพื่ อเผยแพร่ผ ลการวิจัย ส่งให้ กับผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสี ยเพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2.2 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมโดย
คานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
5.2.3 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ วิทยาการระบาด
คลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5.2.4 สามารถนาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินิกไปใช้ในการอ้างอิง
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
5.2.5 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการประเมินข้อมูลด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5.2.6 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ
รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
5.2.7 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
5.2.8 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ
การนาเสนอ
5.2.9 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.2.10
สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทของผู้นาและสมาชิกในทีม ในบริบทหรือ
สถานการณ์ที่
แตกต่างกัน
5.2.11
ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 5 รายวิชา เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 ระยะเวลาเรียน 3 สัปดาห์ต่อคนต่อปี
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5.4 จานวนหน่วยกิต
รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 มีจานวนหน่วยกิต 4 (2-4-6) เป็นส่วนของ
งานวิจัย 3 หน่วยกิต และการบริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวม 1 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการและขั้นตอนการดาเนินการ
5.5.1 แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
5.5.2 เลือกหัวข้อวิจัย ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในเบื้องต้น
5.5.3 ดาเนินการทบทวนวรรณกรรม กาหนดวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง กาหนดระเบียบ
วิธีวิจัย
5.5.4 นาเสนอโครงการวิจัย (Proposal presentation)
5.5.5 นาเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) ต่อที่ประชุมนักศึกษา คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการวิจัยของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 4 มีการประเมินผลในรูปแบบติดตามความคืบหน้าเป็นระยะๆ (Formative evaluation) และประเมิน
รวบยอดเมื่อสิ้ น สุ ดการเรีย นการสอน (Summative evaluation) ในแต่ล ะบุ คคลและในภาพรวมของการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น ประกอบด้ ว ย คณาจารย์ ข องรายวิช า แพทย์ แ ละบุ ค ลากรในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ในกลุ่มเดียวกัน (Peer’s evaluation)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ที่จะใช้ในการพัฒนา
1.1.1 สร้างสรรค์ ได้แก่
- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมความสามารถในการ
1) สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้ ด้วยตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
-กิจกรรม/การสอนให้รู้จักใช้ทักษะการคิด
แก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์อย่างมีหลักการและเหตุผล
วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหาในทาง
3) มีความคิดริเริ่มและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ พร้อมที่ สร้างสรรค์อย่างมีหลักการและเหตุผล
จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ การรับ
4) มีภูมิคุ้มกัน สามารถรู้เท่าทันและประยุกต์ใช้
ฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต สังคมและการ
- กิจกรรม/สอนสอดแทรกเพื่อสร้างความรู้เท่าทัน
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกปัจจุบัน
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับวิถี
5) สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้
ชีวิต สังคมและความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
6) มีภาวะผู้นา
- กิจกรรม/สอนสอดแทรก/อบรม/พัฒนาการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม
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1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ที่จะใช้ในการพัฒนา

1.1.2 สามัคคี
- กิจกรรมในหลักสูตรและการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย
1) มีทักษะในการทางานเป็นทีม*
(Small group) เช่นการฝึกปฏิบัติงานใน
2) มีมนุ ษยสัมพันธ์ วางตัวเหมาะสม ในทุกบทบาท รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
และสถานการณ์**
ครอบครัว วิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มอบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ากลุ่มในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกความเป็นผู้นา
1.1.3 สานึกดีต่อสังคม
- กิจกรรมเข้าค่ายร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมให้
1) มีจิตสานึกรักท้องถิ่น
นักศึกษามีโอกาสร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จัดโดย
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการทาหน้าที่
ทางวิทยาลัยฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ หรือ
ของตนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
หน่วยงานอื่นๆ
ขยัน และอดทน
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการ
3) มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย และกติกา แก่สังคม
ของสังคมส่วนรวม
- กิจกรรมพบปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้การดาเนิน
4) มีจิตสาธารณะ
ชีวิตของชาวบ้าน
1.1.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งไทย และ
- มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
อังกฤษในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิด
ได้ดี
การแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การ
ถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เช่น เชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ
มาร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ จัดหา CD
VDO ภาษาอังกฤษ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
- เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับแพทยศาสตร์
เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ประกอบวิชาชีพแพทย์
* และ ** ได้จากผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ดาเนินการประเมิน ในปีการศึกษา 2554
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาแพทยศาสตร์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ผู้เรียน
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บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนใช้หลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student-centered learning) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active participation) บูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ (Integrated learning) มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) การให้
เหตุผล (Reasoning) และการแก้ไขปัญหา (Problem solving) การจะพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน
อาศัยการใช้เทคนิคการสอนหลากหลาย อาทิ
1) บรรยาย (Lecture)
2) อภิปรายกลุ่ม (Group discussion)
3) เรียนรู้โดยการกากับตนเอง (Self-directed learning)
4) ฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory study)
5) ฝึกทาโครงการ/วิจัย (Project)
6) ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Simulated situation)
7) เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
8) ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (Clinical practice)
9) สอนข้างเตียง (Bedside teaching)
10) ฝึกประสบการณ์ในชุมชน (Community experience)
11) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role model)
มี ก ารประเมิ น ผลทั้ งในด้ า นการประเมิ น ความก้ าวหน้ าตามวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรีย นรู้ (Formative
assessment) และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative assessment) มีการแจ้งผู้เรียนได้
ทราบถึงวิธีการวัดผลและเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
2.1.มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินยั และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ให้สาเร็จ
1.2 มีนาใจ
้ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อประโยชน์
ส่วนรวม และจิตสานึกรักท้องถิ่น
1.3 มีความพอเพียง
1.4 มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กตัญญู
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้ ัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น

- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การเป็นต้นแบบที่ดีของอาจารย์
- จัดกิจกรรมกลุ่ม
- สอนจากกรณีศึกษา
- นาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุม่
- แสดงบทบาทสมมติ
- มอบหมายงานกลุ่ม
- มอบหมายงานเดี่ยว
- ฝึกทักษะในสถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์จริง

- การเข้าชั้นเรียน และร่วมทา
กิจกรรมตามที่กาหนด
- การส่งงานตรงต่อเวลา
- นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ก่อนและหลังเรียน
- ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกต
พฤติกรรม
- การประเมินจากเพื่อน
- แหล่งฝึกหรือผู้ใช้บัณฑิตประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา/
บัณฑิต

2) ความรู้
1.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางใน

- บรรยาย

- นาเสนอผลงาน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต
- เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนิน - ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ชีวิตได้
- ทากิจกรรมกลุม่
2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อนาไปศึกษา - เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ต่อในหลักสูตรได้
- สอนจากกรณีศึกษา
- นาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุม่
- แสดงบทบาทสมมติ
- ฝึกปฏิบัติงาน
- ศึกษาดูงาน
- ใช้ E-Learning
3) ทักษะทางปัญญา
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
- อภิปรายกลุม่
และพัฒนาตนเองอย่าง
- ทากิจกรรมกลุม่
ต่อเนื่อง
- กรณีศึกษา
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์
- จัดทาโครงการ
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
- แสดงบทบาทสมมติ
อย่างมีหลักการและเหตุผล
- ฝึกภาคปฏิบตั ิ
มีวิสัยทัศน์ และความคิด
- ฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง
สร้างสรรค์
- นาเสนอผลงาน
3.3 นาความรูม้ าประยุกต์ ใน
- การเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
ชีวิตประจาวัน แก้ไข
ปัญหา และปฏิบัตไิ ด้อย่าง
เหมาะสม
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของ ไทยและของประชาคมนานาชาติ
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ

.
วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
- ทาโครงการ
- ตรวจผลงาน
- นาเสนอปากเปล่า
- สอบวัดความรู้

- ประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้
กระบวนการแก้ปญ
ั หา การ
วิเคราะห์วจิ ารณ์ การศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบ เช่น การนาเสนอ
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม
สัมมนา การศึกษาปัญหาพิเศษ
และ การศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั
เป็นต้น
- การประเมินจากเพื่อน
- การประเมินจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชนที่ฝึกปฏิบัติงาน
- การสอบวัดความรู้

- การสอนแบบร่วมมือ
- ประเมินความสามารถในการ
- มอบหมายงานกลุ่ม
ทางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการ
- ให้ข้อมูลป้อนกลับต่อผลการทางาน
แสดงออกถึงความรับผิดชอบใน
- มอบหมายให้นาเสนองานหน้าชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- การนาเสนอผลงาน

- บรรยาย
- ทากิจกรรมกลุม่

- ใช้แบบสังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน - ฝึกทักษะที่จาเป็น และการให้ข้อมูล
เขียน
ป้อนกลับและข้อเสนอแนะ
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
- มอบหมายงาน
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
และ คัดเลือก ข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

.
วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาจาก
เอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้สื่อ จาก
เทคโนโลยีที่ใช้ในการนาเสนอ
ผลงาน
- การนาเสนอผลงานปากเปล่า
- การสอบวัดความรู้
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไม่กาหนดผลการเรียนรู้
รหัส ชื่อวิชา

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1421 307 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจาวัน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
มุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ
1.2 มีน้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตสานึกรัก
ท้องถิ่น
1.3 มีความพอเพียง
1.4 มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่

1.1



2. ด้าน
ความรู้
2.1 มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวางใน
ศาสตร์ที่ เป็น
พื้นฐานของ
ชีวิต และ
สามารถ
นาไปใช้ ใน
การดาเนิน
ชีวิตได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีหลักการและเหตุผล
มีวิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรค์
3.3 นาความรู้มาประยุกต์ ใน
ชีวิตประจาวัน แก้ไข
ปัญหา และปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility)
4.1 มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ้ ื่น
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
5.3 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการสื่อสาร ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก ข้อมูลจาก
แหล่งความรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.1
5.2
5.3










1.3
-

1.4





1.5




2.1





3.1





1.2



3.2




3.3




4.1
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4.3
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รหัส ชื่อวิชา

1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจาวัน
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
1432 101 วัฒนธรรมไทย
1435 100 ดนตรีกบั ชีวิต
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์
1441 100 มนุษย์กับสังคม
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย
1443 200 กฎหมายกับสังคม
1445 100 พลวัตสังคมไทย
1446 101 ศิลปะการดาเนินชีวิต
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
มุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ
1.2 มีน้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตสานึกรัก
ท้องถิ่น
1.3 มีความพอเพียง
1.4 มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่

.

2. ด้าน
ความรู้
2.1 มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวางใน
ศาสตร์ที่ เป็น
พื้นฐานของ
ชีวิต และ
สามารถ
นาไปใช้ ใน
การดาเนิน
ชีวิตได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีหลักการและเหตุผล
มีวิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรค์
3.3 นาความรู้มาประยุกต์ ใน
ชีวิตประจาวัน แก้ไข
ปัญหา และปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility)
4.1 มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ้ ื่น
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
5.3 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการสื่อสาร ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก ข้อมูลจาก
แหล่งความรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.1
5.2
5.3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
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รหัส ชื่อวิชา

1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจาวัน
1708 200พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
2300 111 สันติวิธีในสังคม
1439 100 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
มุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ
1.2 มีน้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และจิตสานึกรัก
ท้องถิ่น
1.3 มีความพอเพียง
1.4 มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่

1.1








1.2







1.3







1.4








1.5








.

2. ด้าน
ความรู้
2.1 มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวางใน
ศาสตร์ที่ เป็น
พื้นฐานของ
ชีวิต และ
สามารถ
นาไปใช้ ใน
การดาเนิน
ชีวิตได้

2.1








3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์
แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อย่างมีหลักการและเหตุผล
มีวิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรค์
3.3 นาความรู้มาประยุกต์ ใน
ชีวิตประจาวัน แก้ไข
ปัญหา และปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม
3.1








3.2








3.3








4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility)
4.1 มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้
4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ้ ื่น
และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ
4.4 มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ
4.1








4.2








4.3







4.4







5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
5.3 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการสื่อสาร ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก ข้อมูลจาก
แหล่งความรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.1
5.2
5.3
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2.2 มาตรฐานผลการเรียนรูร้ ายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อ
วิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและ
วิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่นา่ เชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัด
หมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่
แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผู้ป่วย โดยการให้ความจริง
รักษาความลับ และคานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาล
สุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ระดับพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะ
ทางคลินิก (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถใน
การประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ
และระบบบริบาลสุขภาพ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตามเกณฑ์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้
ในหลักสูตร
ในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
1. สื่อสารด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น
ประกาศ คู่มือนักศึกษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การสอนแทรกในรายวิชา เช่น
อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
3. เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงใน
หอผู้ป่วย ในชุมชน สถานการณ์
จาลอง กรณีศึกษา
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์
และบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น
5. การมอบหมายงานและการจัดทา
โครงการ
6. การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

1. ระดับเตรียมแพทย์และระดับปรี
คลินิก
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(problem-based learning)
- การบรรยาย
- การอภิปรายกลุม่
- การฝึกการฝึกประสบการณ์ใน
ชุมชน ทาโครงการ/วิจัย
นิทรรศการ
- การมอบหมายงานบุคคล
- การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง

1. ประเมินโดยอาจารย์
จากการสังเกต
พฤติกรรม
2. การประเมินรอบด้าน
โดยตนเอง เพื่อนร่วม
ชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน
บุคลากรในสาขาอาชีพ
อื่นๆ และผู้ป่วย
3. การประเมินจากผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
4. การใช้แฟ้มสะสมงาน
5. ผู้ใช้บัณฑิตประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของ
บัณฑิต

1. ประเมินโดยตนเอง
2. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียนหรือกลุ่ม ผู้ร่วมงานใน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วย
และญาติ เพื่อน อาจารย์
3. ประเมินจากบันทึกทาง
การแพทย์และรายงาน
ผู้ป่วย รายงานโครงการ
และงานที่ได้รับมอบหมาย
4. การสอบด้วยข้อสอบแบบ
ปรนัยเลือกตอบ
(multiple choices
question) ข้อสอบแบบ
2. ระดับคลินิก เน้นการเรียนรู้จาก
อัตนัย (essay question)
ผู้ป่วยจริงเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์
ข้อสอบแบบอัตนัย
ที่หลากหลาย เช่น
ดัดแปลง (modified
- การสอนข้างเตียง (bedside
essay question) และ/
teaching) ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
หรือการสอบปากเปล่า
นอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน
(oral examination)
- การฝึกประสบการณ์ในชุมชน
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ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงความคุม้ ค่าในเศรษฐศาสตร์
คลินิก
2.7 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านระบาด
วิทยา ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ วิทยาการ
ระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และ
สร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน
ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพ
รวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ปว่ ย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนา
ของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการ
เรียนรู้และพัฒนาของตนเอง ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกด้านที่จาเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้าง
และพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทาง
คลินิกไปใช้ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลีย่ นความรู้
ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป

.

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้
ในหลักสูตร
ในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร
และสถานประกอบการณ์
- การทาโครงการกลุ่ม
- การศึกษาดูงาน
- การบรรยายและการอภิปรายกลุ่ม
- การศึกษาและวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา
- การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง
(self-directed learning)
- การประชุมปรึกษาปัญหาทางการ
แพทย์

1. การศึกษาและวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา
2. การอภิปรายกลุม่
3. การทาโครงงานหรือโครงการวิจัย
4. การประชุมปรึกษาปัญหาทางการ
แพทย์
5. ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์จริง

1. การนาเสนอรายงานการ
ค้นคว้าและรายงานผู้ป่วย
2. การสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในชั้นคลินิก
3. การประเมินรายงาน
ผู้ปว่ ย
4. ประเมินผลงานโครงการ
5. การสอบแบบปรนัย
อัตนัย การสอบปากเปล่า
การสอบปฏิบัติ
6. แฟ้มสะสมงาน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้
ในหลักสูตร
ในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร

3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและ
เหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทาง
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของ
ประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
งาน ทั้งสามารถปฏิบตั ิได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการ
ปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบ
บริหารจัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ น
สุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย
วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับ
การบริบาลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมี
1. กิจกรรม หรือโครงการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อนื่
เสริมสุขภาพร่วมกับบุคลากรใน
4.2 สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นา และ
สถานศึกษา สถานพยาบาลอื่น
สมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีม
และชุมชน
ในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข
2. ฝึกปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยใน
ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
หอผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอกและ
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคมและ
แผนกอื่นๆ
รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และ 3. กิจกรรมนอกหลักสูตร
สังคม
4. การทางานเป็นกลุม่ ในรายวิชา
4.4 สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล
สร้างเสริมสุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
4.5 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อนื่ และ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์
4.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม
ทั้งของท้องถิ่น ของไทย และของประชาคม
นานาชาติ

1. สังเกตพฤติกรรม โดย

อาจารย์
2. ประเมินรอบด้านโดยตนเอง
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือ
กลุ่มผูร้ ่วมงานในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ผู้ป่วยและญาติ
3. ประเมินจากผลงานที่ได้รับ
มอบหมายและการเขียน/
นาเสนอรายงาน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้
ในหลักสูตร
ในรายวิชาต่างๆในหลักสูตร

4.7 มีความสนใจและทักษะด้านกีฬาและ
นันทนาการ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ
1. มอบหมายงาน
คณิตศาสตร์ และสถิติทางการแพทย์ได้อย่าง
- โครงการวิจัย
เหมาะสม
- การค้นคว้าและใช้ข้อมูลทาง
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
สาระสนเทศในการแก้ปัญหา
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน
- ฝึกใช้สื่อสาระสนเทศเพื่อ
การเขียน การนาเสนอ
สื่อสารประเด็นสุขภาพแก่
และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
(non-verbal communication)
2. ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
รวมทั้งสามารถอ่านตารา และวารสาร
- แสดงบทบาทสมมติในการ
ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
สื่อสาร เช่นการฟัง การ
5.3 สามารถขอความยินยอมในการ
สะท้อน การอธิบาย
รักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทัง้ สร้างความ 3. ฝึกทักษะจากสถานการณ์จริง
มั่นใจเรื่องการคงความลับของผู้ปว่ ย
- การนาเสนอทั้งภาษาไทยและ
5.4 มีทักษะการสื่อสารในสถานการณ์
ภาษาอังกฤษ
เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการ
- การเขียนบันทึกทางการแพทย์
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และ
การเขียนบันทึกทางการแพทย์
เจรจาต่อรอง
- ฝึกทักษะการสื่อสารจากการ
5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึง
ดูแลผู้ป่วย การทางานร่วมกับ
ความรูส้ ึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขา
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้
อื่นๆ ในชั้นคลินิกและปรีคลินิก
คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วย
หลักการของวิทยาการระบาดคลินกิ และ
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
5.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ รวมทั้งสามารถอ่าน
วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
5.8 สามารถเลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์

1. การประเมินตนเอง
และประเมินโดยเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนหรือกลุม่
2. การสังเกตพฤติกรรม
การแสดงความคิดเห็น
และนาเสนอในชั้น
เรียนหรือในที่ประชุม
และ/หรือ วิธีการ
ประเมินในสถานการณ์
จาลองอื่นๆ
3. การประเมินการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก
การประเมินรายงาน
ผู้ป่วย/บันทึกทาง
การแพทย์และผลงาน
การศึกษาค้นคว้าที่
ได้รับมอบหมาย
4. การสอบข้อเขียนแบบ
อัตนัย การสอบปาก
เปล่า การสอบปฏิบตั ิ
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5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัย
แนวทางมาตรฐานสากล
5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
6. ด้านทักษะปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา
ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ
6.2 มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
6.3 มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และทา
หัตถการที่จาเป็น (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555)
6.4 มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดย
เครื่องมือพื้นฐาน และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จาเป็นได้ โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าและเหมาะสม
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1. บรรยายสรุปความรู้รวบยอด
2. สาธิต สาธิตย้อนกลับ
(demonstrate)
3. แสดงบทบาทสมมติ(role play)
4. การเรียนรู้โดยการกากับตนเอง
(self-directed learning)
5. ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบตั ิการ
(laboratory study)
6. ฝึกปฏิบัติกับหุ่น เพื่อนนักศึกษา
ผู้ป่วยจาลอง
7. ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
(simulated practice)
8. การสอนข้างเตียง (bedside
teaching) และฝึกปฏิบตั ิกับ
ผู้ป่วยในสถานการณ์จริง(clinical
practice)

1.
การประเมินตนเอง
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียนหรือกลุ่ม
2.
การสังเกต
พฤติกรรม
3.
การประเมินการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก และ/
หรือ วิธีการประเมินใน
สถานการณ์จาลองอื่นๆ
4.
การสอบ objective
structured clinical
examination(OSCE) การ
สอบรายสั้น (short case
examination) และการ
สอบรายยาว (long case
examination)
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
3.2.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) มาตรฐานที่ 1-3
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง - หมายถึง ไม่กาหนดผลการเรียนรู้

รหัสและชื่อวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบท
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผูป้ ่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ
และคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่ เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง

1.
1

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1901 201 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์
1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
1901 204 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

    

1.
6

1.
7

1.
8

2. ความรู้
2.1 มี ความรู้ค วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ร ะดับ พื้ นฐาน (ตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
2.7 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในหลั ก การด้ านระบาดวิท ยา ชี วสถิติ เวชสารสนเทศ
วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มี ความรู้ความเข้าใจในความรู้ท างสังคมศาสตร์ มานุษยวิท ยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และ
สังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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-
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-

-

-
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการเรียนรู้
และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทีจ่ าเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินกิ ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รหัสและชื่อวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบท
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผูป้ ่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ
และคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่ เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง

1.
1

1901 206 ระบบเลือดและน้าเหลือง
1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
1901 210 ระบบประสาท
1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
1901 301 ระบบหายใจ
1901 302 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ
1901 303 ระบบปัสสาวะ
1901 304 ระบบสืบพันธุ์
1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
1901 307 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

.
2. ความรู้
2.1 มี ความรู้ค วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ร ะดับ พื้ นฐาน (ตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
2.7 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในหลั ก การด้ านระบาดวิท ยา ชี วสถิติ เวชสารสนเทศ
วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มี ความรู้ความเข้าใจในความรู้ท างสังคมศาสตร์ มานุษยวิท ยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และ
สังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-         
  
-  -     

           
   -    -  -  -  -    -    

       -

 

         
    -   -  -

         -           -   -   -    -

 -  
-  
-  -



-

-

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการเรียนรู้
และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทีจ่ าเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินกิ ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รหัสและชื่อวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบท
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผูป้ ่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ
และคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่ เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง

1.
1

1901 308 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 2
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 502 จักษุวิทยา
1901 503 จิตเวชศาสตร์
1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1
1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 506 วิสัญญีวิทยา
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4

1.
2

 -

1.
3

1.
4

1.
5

1.
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  -

1.
7

1.
8

.
2. ความรู้
2.1 มี ความรู้ค วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ร ะดับ พื้ นฐาน (ตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
2.7 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในหลั ก การด้ านระบาดวิท ยา ชี วสถิติ เวชสารสนเทศ
วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มี ความรู้ความเข้าใจในความรู้ท างสังคมศาสตร์ มานุษยวิท ยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และ
สังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

   -

 -

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการเรียนรู้
และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทีจ่ าเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินกิ ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รหัสและชื่อวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบท
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผูป้ ่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ
และคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่ เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง

1.
1

1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 406 อายุรศาสตร์ 1
1901 510 อายุรศาสตร์ 2
1901 605 อายุรศาสตร์ 3

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

.
2. ความรู้
2.1 มี ความรู้ค วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ร ะดับ พื้ นฐาน (ตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
2.7 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในหลั ก การด้ านระบาดวิท ยา ชี วสถิติ เวชสารสนเทศ
วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มี ความรู้ความเข้าใจในความรู้ท างสังคมศาสตร์ มานุษยวิท ยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และ
สังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

       

-

      

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการเรียนรู้
และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทีจ่ าเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินกิ ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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รหัสและชื่อวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบท
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผูป้ ่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ
และคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่ เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

- -

-

-

-

 -

-

-

1.
1

1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1901 506 วิสัญญีวิทยา
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
1421 110 ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์
1901 310 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
1901 311 เภสัชวิทยาคลินิกสาหรับนักศึกษาแพทย์
1901 631 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น

.
2. ความรู้
2.1 มี ความรู้ค วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ร ะดับ พื้ นฐาน (ตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
2.7 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในหลั ก การด้ านระบาดวิท ยา ชี วสถิติ เวชสารสนเทศ
วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มี ความรู้ความเข้าใจในความรู้ท างสังคมศาสตร์ มานุษยวิท ยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และ
สังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการเรียนรู้
และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทีจ่ าเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินกิ ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1901 632 การบริหารระบบสุขภาพ
1901 633 อาชีวเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาแพทย์
1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1.คุณธรรมจริยธรรม
1.1 แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่
ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
1.3 แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.4 มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
1.5 มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย และงานที่ได้รับมอบหมาย
1.6 เข้าใจความต้องการและข้อจากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบท
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐฐานะ
1.7 เคารพในสิทธิของผูป้ ่วย โดยการให้ความจริง รักษาความลับ
และคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่วยเป็นสาคัญ
1.8 มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุง่ เน้น
คนเป็นศูนย์กลาง

.

1.
1

1.
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1.
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1.
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1.
7
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2. ความรู้
2.1 มี ความรู้ค วามเข้าใจทางวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ร ะดับ พื้ นฐาน (ตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 1 ก)
2.2 มีความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพและทักษะทางคลินกิ (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2555 ส่วน ที่ 2 ข)
2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตาม
เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 3 ค)
2.4 มีความรู้ความเข้าใจในเวชจริยศาสตร์ (ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 4 ง)
2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 5 จ)
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเศรษฐศาสตร์คลินิก
2.7 มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในหลั ก การด้ านระบาดวิท ยา ชี วสถิติ เวชสารสนเทศ
วิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
2.8 มี ความรู้ความเข้าใจในความรู้ท างสังคมศาสตร์ มานุษยวิท ยา และพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ จาเป็นสาหรับสร้างเสริมเจตคติ และสร้างความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และ
สังคม
2.9 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
2.10 มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานระบบคุณภาพรวมทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety) (ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล)
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพื่อกาหนดความต้องการในการเรียนรู้
และพัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านทีจ่ าเป็น
3.2 สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถนาข้อมูลและหลักฐานทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทางคลินกิ ไปใช้
ในการอ้างอิงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
3.5 สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
3.6 เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
3.7 เลือกใช้วิธีการตรวจโดยเครือ่ งมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม
3.8 เข้าใจบทบาท คุณประโยชน์ และแนวทางการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเข้ากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใช้แนวทาง หรือส่งต่อผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม
3.9 เข้าใจความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากการปฏิบัติงานประจาวัน และเข้าใจในระบบบริหาร
จัดการ ความรู้
3.10 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.1
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-  -   -   -  -             -         

3.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) มาตรฐานที่ 4-6
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง - หมายถึง ไม่กาหนดผลการเรียนรู้
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4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่น
4.2 สามารถทางานเป็นที มในบทบาทผู้นาและสมาชิกในทีมดูแล
รักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มี ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.4 สามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่วมของประชาชน/ชุม ชนให้ มี
บทบาทในการดู แล สร้างเสริม สุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
4.5 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของท้องถิ่น ของไทย และของประชาคมนานาชาติ
4.7 มีความสนใจด้านกีฬาและนันทนาการ

4.1

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1901 201 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์
1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
1901 204 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
1901 206 ระบบเลือดและน้าเหลือง
1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
1901 210 ระบบประสาท
1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
1901 301 ระบบหายใจ

4.2

4.3

.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 สามารถประยุก ต์ใช้ห ลัก ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติท างการแพทย์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
นาเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง(non-verbal communication) รวมทัง้
สามารถอ่านตารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
5.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
เรื่องการคงความลับของผูป้ ่วย
5.4 มีทกั ษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง
5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ ึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่วยและ
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ มี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี
คุณภาพ รวมทั้ งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อ มูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่าง
เข้าใจ
5.8 สามารถเลือ กและใช้รูป แบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดย
อาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5.1
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6. ทักษะปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถในการ
สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของ
ผู้ป่วยและญาติ
6.2 มีความสามารถในการซัก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ่วยได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
6.3 มีทักษะในการให้การ
ดูแลรักษา และทาหัตถการที่
จาเป็น (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 2 ข)
6.4 มีความสามารถในการ
ตรวจและแปลผลโดย
เครื่องมือพื้นฐาน และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็นได้ โดยคานึงถึงความ
คุ้มค่าและเหมาะสม
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4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่น
4.2 สามารถทางานเป็นที มในบทบาทผู้นาและสมาชิกในทีมดูแล
รักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มี ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.4 สามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่วมของประชาชน/ชุม ชนให้ มี
บทบาทในการดู แล สร้างเสริม สุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
4.5 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของท้องถิ่น ของไทย และของประชาคมนานาชาติ
4.7 มีความสนใจด้านกีฬาและนันทนาการ

4.1

1901 302 ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ
1901 303 ระบบปัสสาวะ
1901 304 ระบบสืบพันธุ์
1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
1901 307 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสู่เวชศาสตร์คลินิก 2
2.2 กลุม่ วิชาชีพบังคับ
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 502 จักษุวิทยา
1901 503 จิตเวชศาสตร์
1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1

4.2

4.3

4.4

.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 สามารถประยุก ต์ใช้ห ลัก ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติท างการแพทย์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
นาเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง(non-verbal communication) รวมทัง้
สามารถอ่านตารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
5.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
เรื่องการคงความลับของผูป้ ่วย
5.4 มีทกั ษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง
5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ ึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่วยและ
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ มี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี
คุณภาพ รวมทั้ งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อ มูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่าง
เข้าใจ
5.8 สามารถเลือ กและใช้รูป แบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดย
อาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
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6. ทักษะปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถในการ
สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของ
ผู้ป่วยและญาติ
6.2 มีความสามารถในการซัก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ่วยได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
6.3 มีทักษะในการให้การ
ดูแลรักษา และทาหัตถการที่
จาเป็น (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 2 ข)
6.4 มีความสามารถในการ
ตรวจและแปลผลโดย
เครื่องมือพื้นฐาน และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็นได้ โดยคานึงถึงความ
คุ้มค่าและเหมาะสม
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4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่น
4.2 สามารถทางานเป็นที มในบทบาทผู้นาและสมาชิกในทีมดูแล
รักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มี ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.4 สามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่วมของประชาชน/ชุม ชนให้ มี
บทบาทในการดู แล สร้างเสริม สุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
4.5 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของท้องถิ่น ของไทย และของประชาคมนานาชาติ
4.7 มีความสนใจด้านกีฬาและนันทนาการ

4.1

1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 506 วิสัญญีวิทยา
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1

4.2

6. ทักษะปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถในการ
สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของ
ผู้ป่วยและญาติ
6.2 มีความสามารถในการซัก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ่วยได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
6.3 มีทักษะในการให้การ
ดูแลรักษา และทาหัตถการที่
จาเป็น (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 2 ข)
6.4 มีความสามารถในการ
ตรวจและแปลผลโดย
เครื่องมือพื้นฐาน และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็นได้ โดยคานึงถึงความ
คุ้มค่าและเหมาะสม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 สามารถประยุก ต์ใช้ห ลัก ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติท างการแพทย์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
นาเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง(non-verbal communication) รวมทัง้
สามารถอ่านตารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
5.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
เรื่องการคงความลับของผูป้ ่วย
5.4 มีทกั ษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง
5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ ึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่วยและ
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ มี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี
คุณภาพ รวมทั้ งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อ มูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่าง
เข้าใจ
5.8 สามารถเลือ กและใช้รูป แบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดย
อาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
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1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 406 อายุรศาสตร์ 1
1901 510 อายุรศาสตร์ 2
1901 605 อายุรศาสตร์ 3
1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม
1421 110 ภาษาอังกฤษสาหรับแพทย์
1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์ วิชาชีพแพทย์

1901 310 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
1901 311 เภสัชวิทยาคลินิกสาหรับนักศึกษาแพทย์
1901 631 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น
1901 632 การบริหารระบบสุขภาพ

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่น
4.2 สามารถทางานเป็นที มในบทบาทผู้นาและสมาชิกในทีมดูแล
รักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มี ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.4 สามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่วมของประชาชน/ชุม ชนให้ มี
บทบาทในการดู แล สร้างเสริม สุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
4.5 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของท้องถิ่น ของไทย และของประชาคมนานาชาติ
4.7 มีความสนใจด้านกีฬาและนันทนาการ

.
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 สามารถประยุก ต์ใช้ห ลัก ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติท างการแพทย์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
นาเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง(non-verbal communication) รวมทัง้
สามารถอ่านตารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
5.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
เรื่องการคงความลับของผูป้ ่วย
5.4 มีทกั ษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง
5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ ึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่วยและ
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ มี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี
คุณภาพ รวมทั้ งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อ มูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่าง
เข้าใจ
5.8 สามารถเลือ กและใช้รูป แบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดย
อาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5.1
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5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.1
2
3
4
5
6
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8
9
0

6. ทักษะปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถในการ
สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของ
ผู้ป่วยและญาติ
6.2 มีความสามารถในการซัก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ่วยได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
6.3 มีทักษะในการให้การ
ดูแลรักษา และทาหัตถการที่
จาเป็น (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 2 ข)
6.4 มีความสามารถในการ
ตรวจและแปลผลโดย
เครื่องมือพื้นฐาน และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็นได้ โดยคานึงถึงความ
คุ้มค่าและเหมาะสม
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4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้อื่น
4.2 สามารถทางานเป็นที มในบทบาทผู้นาและสมาชิกในทีมดูแล
รักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุข ใน
บริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
4.3 มี ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ
พัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม
4.4 สามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่วมของประชาชน/ชุม ชนให้ มี
บทบาทในการดู แล สร้างเสริม สุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม
4.5 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่นและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์
4.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง
ของท้องถิ่น ของไทย และของประชาคมนานาชาติ
4.7 มีความสนใจด้านกีฬาและนันทนาการ

4.1

1901 633 อาชีวเวชศาสตร์สาหรับนักศึกษาแพทย์
1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
5.1 สามารถประยุก ต์ใช้ห ลัก ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิติท างการแพทย์ได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ
นาเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง(non-verbal communication) รวมทัง้
สามารถอ่านตารา และวารสารภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
5.3 สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วย รวมทั้งสร้างความมั่นใจ
เรื่องการคงความลับของผูป้ ่วย
5.4 มีทกั ษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาด โน้มน้าว ไกล่เกลี่ย และเจรจาต่อรอง
5.5 มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรูส้ ึกและความวิตกกังวลของผูป้ ่วยและ
ญาติ อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิบาย ให้คาปรึกษา และคาแนะนา โดยเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
5.6 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ มี
วิจารณญาณในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์
5.7 มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มี
คุณภาพ รวมทั้ งสามารถอ่าน วิเคราะห์ และถ่ายทอดข้อ มูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่าง
เข้าใจ
5.8 สามารถเลือ กและใช้รูป แบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
5.9 สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดย
อาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
5.10 มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5.1
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

  -

-

-

-

 -

 -

-

-

 

6. ทักษะปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถในการ
สังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของ
ผู้ป่วยและญาติ
6.2 มีความสามารถในการซัก
ประวัติและตรวจร่างกายผูป้ ่วยได้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
6.3 มีทักษะในการให้การ
ดูแลรักษา และทาหัตถการที่
จาเป็น (ตามเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. 2555 ส่วน ที่ 2 ข)
6.4 มีความสามารถในการ
ตรวจและแปลผลโดย
เครื่องมือพื้นฐาน และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
จาเป็นได้ โดยคานึงถึงความ
คุ้มค่าและเหมาะสม

6.
1

6.
2

6.
3

6.
4

-

-

-
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 ประกาศวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี (ฉบั บ ที่ 1/2550) เรื่ อ ง การจั ด การศึ ก ษาและการวั ด ผลส าหรั บ หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 และ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
1) มีคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ทาหน้าที่
กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กาหนดขอบเขต
ของเนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหาและวิธีการ ที่กาหนด
ไว้ในรายละเอียดของรายวิชา และทาหน้าที่ทวนสอบวิธีการวัดผลและให้คะแนนก่อนจะมีมติรับรองผล
การศึกษา ของชั้นคลินิกและปรีคลินิกตามลาดับ
2) จัดทาคู่มือการวัดและประเมินผล กาหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
เพื่อให้ทุกรายวิชาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3) มีคณะกรรมการรายวิชาหรือทีมผู้สอนร่วม กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ เกณฑ์ผ่าน(Minimum passing level-MPL)
และเกณฑ์การให้ระดับคะแนน(Grading) ไว้ในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3) สาหรับคณะกรรมการ
รายวิชา ของชั้นคลินิกประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มงานจากโรงพยาบาลร่วมผลิตทั้ง 2 แห่ง และตัวแทนอาจารย์
จากวิทยาลัยฯประเมินการให้คะแนน/ลาดับขั้นคะแนน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ
กรรมการประจาวิทยาลัยฯ
4) ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาโดยนักศึกษา และอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา
5) มีระบบในการรับคาร้อง (อุทธรณ์) จากนักศึกษา เพื่อขอดูผลการสอบและขอทราบ
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล สาหรับกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะทราบเป็นรายบุคคล
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) ชั้นปรีคลินิก มีการสอบรวบยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Part MCQ)
สาหรับนักศึกษา ปีที่ 3 และมีการทดสอบย่อย (Progress test) เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของผู้เรียน
รายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษา โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะยึดตาม เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ
ประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency
Assessment Criteria for National License 2012) ส่วนที่ 1 ก วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
2) ชั้นคลินิก มีการสอบรวบยอดความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกอบด้วยข้อสอบ
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แบบปรนัยแบบเลือกตอบ ข้อสอบอัตนัยดัดแปลง(Modified essay question-MEQ) และการสอบทักษะทาง
คลินิก (Objective Structural Clinical Examination-OSCE) การสอบรายยาว (Long case) เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางปัญญา
3) มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา โดยสารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
ประเมินหลักสูตร อาจารย์พิเศษ หรือ อาจารย์ที่รับผิดชอบในระดับชั้นถัดไป เช่น
- ชั้นเตรียมแพทย์ ประเมินคุณลักษณะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการเรียนแบบกลุ่มย่อย การเรียนด้วยตนเองการสืบค้นข้อมูล
ทักษะการอ่านและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
- ชั้นปรีคลินิก ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และ
ทักษะพื้นฐานทางคลินิก โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ชั้นคลินิก
4) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้
- จานวนรางวัลทางสังคม
- จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนาผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ภายนอก การวิจัยจะดาเนินการครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ใช้บัณ ฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานพยาบาลนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามระดับความ
พึงพอใจในความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาเรียน ซึ่งกาหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
3.1.1 นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนด และต้องได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั กสูต รไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน ตามข้อบังคับ ว่าด้ว ย

95

.

การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการวัดผลสาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 และ
3.1.2 สอบผ่ า น การสอบรวบยอดเพื่ อ ประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ทุ ก
ขั้นตอน ได้แก่
1) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
2) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
อนึ่ง หากสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอด ในขั้นตอนใดๆ สามารถนาผลการสอบผ่านในการสอบเพื่อ
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้โดยอนุโลม
3.2 กรณีที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่มีอุปสรรคไม่สามารถศึกษาต่อจน
สาเร็จ นักศึกษาสามารถขอรับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bachelor's
Degree in Science [Medical Science]) ชื่อย่อ วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (B.SC. Medical Science)
จัดการศึกษาตามระบบของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นระบบชั้นปี จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้
โครงสร้าง/หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้างตามเกณฑ์
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มาตรฐานหลักสูตรปริญญา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรี (4 ปี)
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 65 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ :
1.1 มีแผนการพัฒนาสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้
1.1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักสถาบันการศึกษา ตลอดจนหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และกลุ่ม
วิชา
1.1.2 จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์ได้เข้าใจถึงระบบการบริหารการศึกษาของสถาบัน และเรื่องของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.1.3 จัดทาแผนการอบรมและพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับ อาจารย์ใหม่ เช่น แพทยศาสตร์ศึกษา
เบื้องต้น การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน
1.1.4 สนับสนุนให้ อาจารย์ใหม่ทั้งระดับคลินิกและปรีคลินิกเข้าอบรมหลักสูตรตามที่กาหนดในแผน
ทั้งที่จัดโดยสถาบันการศึกษาหรือสานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
1.1.5 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ให้แก่อาจารย์ใหม่
1.1.6 มีระบบการทดลองงาน ประเมินผลงาน และความก้าวหน้าทางวิชาการ (Career path)
1.2 มีการบริห ารและการพัฒ นาคณาจารย์ ให้ เป็นไปตามแผนที่กาหนด เช่นจัดทาตารางกาหนดการ
อบรมประเภทต่างๆเป็นรายปี และจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม มีแผนพัฒนาคณาจารย์
รายบุคคล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้ผู้บริหารและคณาจารย์รับทราบเพื่อร่วมให้
ข้อเสนอแนะ
1.3 มีระบบการติดตามประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามแผน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์:
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดแผนการและดาเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1) จัดอบรมสัมมนาด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดการเรียน
การสอนและประเมิ น ผล ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา ให้
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุป ระสงค์ ของหลั ก สู ต ร และ/หรือ สนั บ สนุ น อาจารย์ เข้าร่ ว มประชุ ม
วิชาการและดูงาน ในหัวข้อดังกล่าว
2) คัดเลือกหรือสรรหาตัวแทนอาจารย์มารับพัฒ นาทักษะและความช านาญเฉพาะด้านที่
จ าเป็ น เช่ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการวิ จั ย ด้ า น
แพทยศาสตรศึกษา
2.1.2 มี ร ะบบการประเมิ น อาจารย์ด้านทั กษะการสอน การวัดและประเมิ น ผลอย่ างมี ส่ ว นร่ว ม
ระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทุกภาคการศึกษานาผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการอบรม หรือจัดทาแผนการอบรมในปีต่อไป
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2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สารวจอัตรากาลังและสาขาที่ขาดแคลน โดยใช้ผลการประเมินของนักศึกษาและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณาจารย์มาประกอบการพิจารณา
2.2.2 จัดสรรงบประมาณในหมวดพัฒนาบุคลากรเพื่อให้อาจารย์ได้เข้าอบรมหรือประชุมสัมมนา
วิชาการ/วิชาชีพและงบประมาณในการลาศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร
2.2.3 จัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและสนับสนุนให้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 ส่งเสริมงบประมาณและพัฒนาระบบการบันทึกภาระงานให้ครอบคลุมด้านการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา และสื่อการ
สอนอื่นๆ
2.2.5 มีระบบประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับและให้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างผลงานวิชาการ
และวิจัยที่มีคุณภาพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การบริหารหลักสูตร
1.1. ดาเนินงานบริหารหลักสูตรตามระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
1.2. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจาปี รายละเอียดกาหนดไว้ใน ข้อ 7
1.3. มีคณะกรรมการที่กากับดูแลให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1.3.1 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ: ทาหน้าที่กาหนดนโยบายหลักในการดาเนินงาน
หลักสูตร กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจในการผลิตบัณฑิต และแผนการรับนักศึกษา
1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร: ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์จาก
วิทยาลัยฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 2 แห่ง มีหน้าที่ กาหนดแนวทางการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการกระบวนการ การเรียนการสอนให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด กากับติดตามและประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ที่สอนรายวิชาในหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน และการสร้างผลงานทางวิชาการและการวิจัย จัดให้มีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษา แนะนากับนักศึกษาในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรพร้อมจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง

98

.

หลักสูตรที่รับผิดชอบตามรอบการปรับปรุง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก: มีหน้าทีบ่ ริหาร
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ตลอดจน รายงานข้อมูลต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
วางแผนในการจัดสรรทรัพยากรสาหรับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา
1.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: มีหน้าทีว่ างแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
แพทยสภา
1.3.5 คณะกรรมการรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: มีหน้าทีว่ างแผนดาเนินการ
เกี่ยวกับรายวิชานั้น ๆ รวมถึงการติดต่ออาจารย์พิเศษ ดาเนินการจัดการ เรื่องเนื้อหา
ตารางสอน คู่มือ เอกสารประกอบการสอน ประเมินการสอน ประเมินกระบวนวิชา
การวัดและประเมินผล กากับเรื่องการวัดและประเมินผลกระบวนวิชานั้น ๆ รวบรวม
พัฒนา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อสอบ และกากับ ดูแล ตรวจสอบ ลงนาม
เอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
1.3.6 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา: คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้ง 2
ชุดมีการแต่งตั้งตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่ง ร่วมเป็น
กรรมการ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นผู้ประสานงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุตามแผนงานที่วิทยาลัยฯ กาหนด นอกจากนั้นยังมีการจัดทา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับชั้นคลินิก เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ
รวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ดาเนินงาน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯตามลาดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานของทุก
หลักสูตรรวมทั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้ง 2 แห่งเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผน
ทั้งนี้คณะกรรมการทุกชุดได้มีการประชุมร่วมกัน อย่างสม่าเสมอตลอดปีการศึกษา เพื่อทาความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ประเด็น
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดทาแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามโครงการ ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มี
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ประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดซื้อตาราทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาสื่อการสอน หุ่น และ
หัตถการต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการฝึกผู้ป่วยจาลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องบรรยายครบทุกห้อง
จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อการสืบค้นข้อมูล
นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสาหรับการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ทางวิทยาลัยฯ
ยังขาดแคลนมาเป็นอาจารย์พิเศษ และจัดสรรงบประมาณตอบแทนอาจารย์พี่เลี้ยงในสถานพยาบาลในชุมชน
ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในส่ ว นการพัฒ นาอาจารย์ ซึ่งเป็ น ทรัพยากรที่ ส าคัญ และมีคุณ ค่าในระบบการศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณสาหรับ การจ้ างอาจารย์เพิ่มเติม งบประมาณในการพัฒ นาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งในแง่การฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการประจาปี และมีงบประมาณสาหรับการลาศึกษาต่อของอาจารย์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
วิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วมผลิต มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้น
ผ่านฐานข้อมูล โดยมี สานักวิทยบริการ และห้องสมุดของวิทยาลัยฯ ซึ่งมีหนังสือ และสารสนเทศสาขา
แพทยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รายละเอียดดังนี้
1) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลาดับที่

1

2
3

ประเภททรัพยากร
วัสดุหนังสือวารสารและตารา
1.1 หนังสือกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
1.2 หนังสือกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ฐานข้อมูลออนไลน์ MD consult (e-books,
e-journals)
CD-ROM ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สานักวิทย
บริการ

ห้องสมุด
วิทยาลัยฯ

4,347

1,912

445

1,761

3

161

127

307

2) ห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ลาดับที่
ประเภท/รายการ
1
2
3
4
5
6

ตาราทางการแพทย์
ตาราภาษาไทย
DVD
VCD
วีดิทัศน์
แถบบันทึกเสียง

จานวน
(รายการ)
104,568
10,097
23,169
86,119
1,141
880

100
ลาดับที่

7
8
9

ประเภท/รายการ
นันทนาการ
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาอังกฤษ

3) ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่
ประเภท/รายการ
1
2
3

ตาราทางการแพทย์ พยาบาล
วารสาร
สื่อโสตทัศนูปกรณ์

.

จานวน
(รายการ)
48,366
8,644
2,069
จานวน
(รายการ)
3,059
2,535
32

2.2.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมภายในอาคาร จานวน 10 จุด
2) คอมพิวเตอร์ให้บริการ ภายในห้องสมุดวิทยาลัยฯ จานวน 20 เครื่องและภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 40 เครื่อง
3) ระบบฐานข้อมูล e-learning โดยแก้ไขระบบการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถจัดเก็บได้มากขึ้น
ทั้งขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บเนื้อหาการเรียนการสอนและระยะเวลาในการจัดเก็บ และพัฒนา
ระบบให้สามารถเข้าใช้งานได้เร็วขึ้น
4) ระบบ virtual private network (VPN) เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาที่อยู่โรงพยาบาล
ร่วมผลิตนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่วิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยบอกรับ
5) ระบบโปรแกรมสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลหนังสือวารสาร
และสื่อสารสนเทศที่มีให้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walia
Autolib ที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย ระบบดังกล่าวรองรับการเสนอซื้อหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนและการต่ออายุการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้
2.2.3 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน
นอกจากอาคารเรียนรวมที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปสาหรับระดับเตรียม
แพทย์แล้ว วิทยาลัยฯ มีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาชั้นปรีคลินิกและคลินิก ดังนี้
1) อาคารสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก
อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอาคารที่ทาการเดิม มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้
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อาคารสาหรับการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก
ห้องบรรยายขนาด 300 ที่นั่ง
ห้องบรรยายขนาด 150 ที่นั่ง
ห้องบรรยายขนาด 70 ที่นั่ง
ห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง
ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์
ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนกลุ่มย่อย
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการสรีวิทยา
ห้องปฏิบัติงานวิจัยทางการแพทย์
ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคลินิก
ห้องสมุด
ห้องสโมสรนักศึกษา
ห้องฝึกทักษะทางคลินิก
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

ขนาด
(ตารางเมตร)
408
237
101
71
105
138
32
320
235
246
168
160
338
53
20
160

จานวน
(ห้อง)
1
1
1
2
2
1
14
1
1
1
1
1
1
1
8
2

2) อาคารสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก
โรงพยาบาลหลัก (Teaching Hospital)
โรงพยาบาลหลักทั้ง 2 แห่ง ใช้อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และห้องประชุมประจาแต่ละ
กลุ่มงาน ในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ตามเกณฑ์ว่า
ด้วยการเปิ ดหลั กสูตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิต กลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย และผ่ านการตรวจ
ประเมินความพร้อมโดยแพทยสภา ในปี พ.ศ. 2553
โรงพยาบาลหลักทั้งสองแห่ง มีรายละเอียดความพร้อม ดังนี้
เกณฑ์
จานวนเตียงผู้ป่วยสามัญ
จานวนผู้ป่วยนอก
อัตราส่วนนักเรียนแพทย์ :
จานวนเตียงผู้ป่วยสามัญ
อัตราส่วนอาจารย์แพทย์ :
นักศึกษาชั้นคลินิก
บริการทางการแพทย์ 14

โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์
1,062
(อัตราครองเตียง 112.50%)
65,577/เดือน
1:7.37 (144: 1062)

ศรีสะเกษ
500
(อัตราครองเตียง 104.57%)
7,029 คน/เดือน
1:8.33 (60:500)

1: 1.72

1: 0.25
(ปีการศึกษา 2556)
ขาด 1 สาขา ได้แก่สาขาพยาธิ

ครบทั้ง 14 สาขา
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โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

สาขา
บริการทางห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจ
วินิจฉัยและการ
รักษาพยาบาล
กิจกรรมวิชาการ

ห้องเวชภัณฑ์

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
- ประชุมวิชาการ (24 ครั้ง)
- สอนเสริมความรู้นอกหลักสูตร
- topic conference และ
วารสารสโมสร

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
ระบบเวชระเบียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
ที่พักนักศึกษา
พอเพียงต่อการรองรับนักศึกษา
และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ศรีสะเกษ
วิทยา (ใช้บริการพยาธิแพทย์
จากวิทยาลัยฯ)
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
-ประชุมวิชาการ
-สอนเสริมความรู้นอกหลักสูตร
-Topic conference, X – ray
conference, skin forum,
afternoon report, grand
round และวารสารสโมสร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ศูนย์ฯ
คาดว่าจะเสร็จก่อนเปิดภาค
เรียน ปีการศึกษา 2556

โรงพยาบาลสมทบ (Affiliated hospital)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ขาดความพร้อมในการสอนรายวิชา
นิติเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์ จึงส่งนักศึกษาไปเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น
สถาบันพี่เลี้ยง มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
และเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของทั้ง 2 สถาบัน นอกจากนี้มีการทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาจิตเวชศาสตร์
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ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่ง ได้พัฒนาความพร้อมในการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยาย
และปฏิบัติร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 รายวิชา คาดว่าจะสามารถ
รับผิดชอบทั้ง 2 รายวิชาได้ในปีการศึกษา 2556
โรงพยาบาลชุมชน (Community hospital) และเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนรู้ในชุมชน
(Community based education)
วิทยาลัยฯ จัดทาเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1-4 รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ และ
รายวิชาบทนาทางเวชศาสตร์คลินิก สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกและปรีคลินิก ได้แก่ โรงพยาบาล
วารินชาราบ โรงพยาบาลน้ายืน โรงพยาบาลบุณฑริก โรงพยาบาลนาจะหลวย โรงพยาบาลม่วงสามสิบ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วัดหรือสถานปฏิบัติธรรม โรงเรียน
ตลอดจนหมู่บ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ดาเนินการจัดหาวัสดุ หนังสือ วารสารและตารา
1) สารวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทาง
ในการจัดหาและการให้บริการ
2) จัดทาคาของบประมาณโครงการจัดหาวัสดุหนังสือวารสารและตาราทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรอบปีงบประมาณ
3) กาหนดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของอาจารย์แต่ละสาขาวิชาตามความเหมาะสม
4) จัดทาหนังสือขอข้อมูลรายการหนังสือที่ต้องการจัดซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีงบประมาณ
จากอาจารย์ผู้สอน
2.3.2 การดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุและสื่อการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ
1) จัดทารายการวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และชีววัตถุที่มีอยู่ สารวจความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ
และครุภัณฑ์ต่างๆ นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแจ้งให้อาจารย์
ผู้สอนทราบ
2) สารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี และชีววัตถุในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางในการจัดหาและ
การให้บริการ
3) ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี ชีววัตถุ
และโครงการซ่อมบารุงและการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรอบปีงบประมาณ

104
2.3.3 การดาเนินการจัดหาอาคารสถานที่สาหรับจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารกิจกรรมสุขภาพ (แผนกผู้ป่วยนอก)
ที่จะสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในระดับทุติยภูมิระดับต้น รวมบริการรังสีวินิจฉัย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการระดับสูง และการรักษาเฉพาะทางในปี 2555 และเตรียมไว้
เพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) แผนการสร้างอาคารผู้ป่วยใน หลังที่ 1 งบประมาณแผ่นดิน 211,500,000 บาท
ขออนุมัติเพิ่ม 11,750,000 บาท รวม 223,250,000 บาท เงินรายได้ 23,500,000
บาท
ในปีงบประมาณ 2554-2556 รวมทั้งสิ้น 246,750,000 บาท ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกในอนาคต
3) แผนการสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ โดยขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินประมาณ
73 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2556-2558 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กายวิภาคศาสตร์และวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาหรับนักศึกษาแพทย์และ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรประกอบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
แบบประเมินของมหาวิทยาลัย
2.4.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้แบบประเมิน
ของงานเวชสารสนเทศ
2.4.3 กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการประจาวิทยาลัยฯ นาผลการประเมินมาใช้พิจารณา
ให้ข้อชี้แนะการจัดทาแผนงบประมาณและการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 จัดทาแผนกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต
3.1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อกันงบประมาณสาหรับอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากาลัง
ที่ได้รับอนุมัติ
3.1.3 ดาเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศรับสมัครและดาเนินการคัดเลือก
3.1.4 จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.1.5 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานสอน
1) จัดปฐมนิเทศ
2) จัดหาห้องและอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติงาน สวัสดิการห้องพัก

.
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3) จัดอบรมวิธีการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและความรู้ใหม่ๆ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
4) มอบหมายภาระงานพร้อมแจ้งเกณฑ์การประเมิน ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การขอตาแหน่งวิชาการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อและ
การพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
วิทยาลัยฯกาหนดให้คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวน
เนื้ อ หารายวิ ช า การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน คุ ณ ภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา
2) วัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะกรรมการ
วิช าการชั้น ปรีคลิ นิ กและคณะกรรมการวิช าการชั้น คลิ นิ ก เพื่ อกาหนดแนวทางในการจัด
การเรียนการสอน และรับรองผลการศึกษา
4) ร่วมประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการประกันคุณภาพการศึกษา
5) รับทราบผลการประเมินหลักสูตรและร่วมวางแผนปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ นอกจากนั้น
คณ าจารย์ ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น คณ ะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น
3.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการจัดทาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และจัดทาคู่มือเกณฑ์การประเมินภาระงานให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาเกณฑ์และทบทวนคู่มือดังกล่าว
3.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ วิทยาลัยฯ มีหลักเกณฑ์ในการเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยที่มี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลสมทบ โดยพิจารณาจากสาขาที่เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับมีการทบทวนจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ทุกๆ สิ้นปีการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง วิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามบัญชีมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ วิทยาลัยฯ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรดังนี้
4.2.1 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการระดมสมองจาก
ตัวแทนบุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ หัวหน้างาน จากฝ่ายต่างๆ และกรรมการ
ประจาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ซึ่งในแผนดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรในส่วนที่สนับสนุนการเรียน
การสอน
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4.2.2 มีการจัดสรรงบประมาณในหมวดพัฒนาบุคลากร สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน 10,000 บาท
ต่อคนต่อปีเพิ่มเติม ในกรณีที่บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามงานที่รับผิดชอบ และตามความต้องการ
4.2.3 มีการจัดโครงการศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ทีร่ ับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจะเป็นโครงการที่จัดร่วมกันกับ
บุคลากรสายวิชาการ
4.3 วิทยาลัยฯ มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนุบสนุนการเรียนการสอน ของโรงพยาบาลร่วมผลิต
ดังนี้
4.3.1 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน และกาหนดให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการอบรมในเรื่องเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (10 ชัว่ โมง
ขึ้นไป) ภายใต้การกากับของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก
4.3.2 จัดทาแผนพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge management) ในการบริหารงานบริการ
การศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลร่วมผลิตทั้งสองแห่งอย่างต่อเนื่อง
4.4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลร่วมผลิตนา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยส่งแบบติดตามการพัฒนาความรู้ และทักษะที่ได้
จากการพัฒนาฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน นาเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีการสรุปแผนเพื่อปรับแผนพัฒนา
บุคลากรในปีต่อๆ ไป
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
นโยบายดังนี้
5.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเรียน
5.1.2 อาจารย์หนึ่งท่านรับผิดชอบให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา 2-4 คน
5.1.3 อาจารย์กาหนดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ฯลฯ
5.1.4 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาแต่ละชั้นปีอีก 1-2 คน ต่อชั้นปี
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ดังนี้
5.2.1 กรณีที่นักศึกษากระทาผิดระเบียบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยแนวปฏิบัติ
ในการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2551 ให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ ตามข้อ
11 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจาภาคของ
นักศึกษา พ.ศ. 2551
5.2.2 กรณีที่นักศึกษาต้องการอุทธรณ์ในเรื่องวิชาการ ให้นักศึกษายื่นเรื่องอุทธรณ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 ความต้องการเชิงปริมาณ
6.1.1 พิจารณาจากข้อมูลสัดส่วนการกระจายตัวของแพทย์ในพื้นที่เป้าหมายได้แก่ จังหวัดในเขต
14 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และ ยโสธร ปัจจุบัน
อัตราส่วน แพทย์ : ประชากร ประมาณ 1 : 5,000 อัตราส่วนดังกล่าวยังต่ากว่าอัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรที่เหมาะสม
6.1.2 กาหนดตามนโยบายการผลิตแพทย์ในภาพรวมของประเทศ
6.1.3 กาหนดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบาย
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความต้องการแพทย์จะสูงขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ
6.2 ความต้องการเชิงคุณภาพ
6.2.1 การสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต จากการส่งแบบสอบถาม
สัมภาษณ์และจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบการกาหนด
คุณลักษณะพิเศษและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่จะต้องพัฒนา
6.2.2 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.2.3 มาจากมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทีม่ ีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
6.2.4 จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5
ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ทุกปี
การศึกษา
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ เป็นอย่างน้อย
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบ
ทุกรายวิชาหลัก

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5 6 7
X X X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
8. อาจารย์ประจาทุกคนมีคณ
ุ สมบัติครบตามกาหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์เป็นอย่างน้อย หรือ
สัดส่วนของอาจารย์ประจา ต้องเป็นไปตามกาหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
9. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี
และผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 3 ปี หลังจากเริ่มปฏิบัตหิ น้าที่ตาแหน่งอาจารย์
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
11. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00
13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม
5.00
14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนน
เต็ม 5.00
15. ร้อยละนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในเวลาที่กาหนด (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80)
16. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ คะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00
17. ร้อยละของบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในภูมิลาเนาครบ 3 ปี ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

.

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

ประเมินในปีที่ 10 หลังปฏิบัติงานได้ครบ 3 ปี
12

13

13

13

13

15

16
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ตัวบ่งชี้ข้อบังคับ (ข้อที)่
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

.

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5 6 7
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
10 11 11 12 12 13 13

เกณฑ์ประเมิน : หลั กสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
ข้อบังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา จัดประชุมรวบรวมข้อชี้แนะทั้งระบบทุกภาคการศึกษา
1.1.2 จัดกระบวนการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยดูจากผลการเรียนเฉลี่ย
ผลการสอบรวบยอดหรือการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม จากนั้นนาข้อมูลมาเปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
1.1.3 ทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา
1.1.4 ทบทวนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น
โดยใช้ผลการสอบรวบยอดและผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ทั้งภาคบรรยาย และ
ภาคปฏิบัติ
1.2.2 หัวหน้ากลุ่มวิชาจัดระบบประเมินการสอน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือนาผลการประเมิน
มาปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก: โดยการประเมินการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จากกลุ่มบุคคล ดังนี้
2.1.1 นักศึกษา
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2.1.2 อาจารย์ชั้นคลินิก
2.1.3 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา
2.1.4 ผู้ป่วยและญาติ
2.2 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมตลอดหลักสูตร: ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต
แพทย์ จากกลุ่มบุคคลดังนี้
2.2.1 บัณฑิตแพทย์
2.2.2 ศิษย์เก่า
2.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก
2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การทบทวนผลการประเมินกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการดาเนินงานของรายวิชาและรวบรวมข้อมูลรายงาน
โดยใช้แบบฟอร์ม มคอ. 5 และ มคอ. 6
4.1.2 อาจารย์ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทาวิจัยในชั้นเรียนหรือจัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ (knowledge management) เพื่อทบทวนและประเมินกลยุทธ์การสอนที่
นามาใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
4.1.3 กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกประชุมร่วมกับอาจารย์เพื่อทบทวน
ผลการดาเนินงานตามข้อมูล ใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
ตลอดจนผลสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้ที่จัดในแต่ละภาคการศึกษา
4.1.4 กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกนาเสนอผลการดาเนินงานและแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
4.1.5 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ในภาคการศึกษาต่อไป
4.2 การทบทวนผลการประเมินทักษะของอาจารย์ ในแต่ละภาคการศึกษา
4.2.1 งานวิชาการสรุปและรวบรวมผลการประเมินเสนอหัวหน้ากลุ่มวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และอาจารย์ผู้รับการประเมินรับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสอน
ในแต่ละด้านต่อไป
4.2.2 หัวหน้ากลุ่มวิชาสรุปข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์
ในแต่ละปีการศึกษา
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4.3 การทบทวนผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมแต่ละปีการศึกษา
4.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรในภาพรวมแต่ละ
ปีการศึกษา โดยใช้แบบ มคอ. 7 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินมาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา อาจารย์
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 เอกสารที่สถาบันทาความร่วมมือ / องค์กรวิชาชีพรับรอง
3.1 ข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอน
และ ประเมินผลให้กบั นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ระหว่าง วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคผนวกที่ 4 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
4.2 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษา และการวัดผล
สาหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจา
ภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2551
4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2555
ภาคผนวกที่ 5 อาจารย์ประจา / อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ร่วมสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
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จากแพทยสภา

ภาคผนวกที่ 1
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

.
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุลนายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
2. ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง 236 สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บรรจุเมื่อวันที่4 พฤศจิกายน 2551
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่4 พฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
3 ปี 3 เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
หนังสืออนุมัติบัตร
ประกาศนียบัตร
วุฒิบัตร
Certificate
วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

เวชศาสตร์ครอบครัว
การพัฒนาผู้บริหารสถาบัน
ผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาและเตรียม
ผู้บริหารรัฐกิจรุ่นที่ 9
Immunodermatology
ตจวิทยา

2545
2543

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

มหาวิทยาลัยมหิดล

2528
2526

University of Chicago
มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุรศาสตร์

2523

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

2517
2516
2514

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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6. ผลงานทางวิชาการ
ตาราและผลงานทางวิชาการ
- เรื่อง “Spot diagnosis in dermatology” ใน Common problems in Internal
Medicine พ.ศ. 2550
- เรื่อง “การดูแลผิวพรรณในผู้สูงอายุ” ใน สาระสุขภาพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550
- เรื่อง “โรคผิวหนังเหตุความศิวิไลซ์” ใน โรคเหตุความศิวิไลซ์ พ.ศ. 2548
- เรื่อง “อยู่เป็นสุขกับผื่น แอล อี และโรค เอส แอล อี” ใน ความรู้สาหรับประชาชน
โรค เอส แอล อี พ.ศ. 2548
- เรื่อง “หลักการวินิจฉัยและดูแลโรคผิวหนัง”“โรคลมพิษ/แองจีโออีดีมา” และ “โรคหลอด
เลือดผิวหนังขนาดเล็กอักเสบ” ใน ตจวิทยาทันยุค 2547 พ.ศ. 2547
บรรยายทางวิชาการ
- เรื่อง “การดูแลสุขภาพและความงาม” 27 มิถุนายน 2551 ณ ห้องริมน้า โรงแรมวัง
ใต้ จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เรื่อง “Psoriasis for Internist” 10 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมวิกิจ วีรานุวัตติ์
แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์
- เรื่อง “Allergic skin diseases : Practical aspects” 17พฤษภาคม 2551 ณ โรง
แรมเรดิสัน กรุงเทพฯ ประชุมวิชาการ 6th Allergy School for Residents ของสมาคม
โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
- เรื่อง “Humanized healthcare in psoriasis” ในการประชุมประจาปี ครั้งที่ 24 วันที่
29 เมษายน 2551 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- เรื่อง “Moderate to severe psoriasis : Clinical experience and practical
considerations” 6 เมษายน 2551 ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่ ประชุม
วิชาการเรื่อง Inflammatory forum ของบริษัท Schering-Plough
- เรื่อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับเอส แอล อี” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี รายการ
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 9 มีนาคม
2551
- เรื่อง “การตรวจพิเศษและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ” ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551
- เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องโรคผิวหนังที่พบบ่อย” ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มีนาคม
2546
- เรื่อง การตรวจพิเศษและการตรวจห้องปฏิบัติการ ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาโรค
ผิวหนังครั้งที่ 28 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า
- เรื่อง เวชศาสตร์ทั่วไปฯ โรคหรือภาวะทางตจวิทยา (1) โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551
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- เรื่อง Inflammation and mediators for Diploma course in Dermatology สถาบัน
โรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข
- เรื่อง Skin signs in systemic diseases ให้แพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ของ ราช
วิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย Teach in ครั้งที่ 11
- บรรยายแก่แพทย์ประจาบ้านตจวิทยา 5 สถาบัน เรื่อง Inflammation and mediators
ตาราและบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังประเภทต่างๆ และการดูแลสุขภาพ
ในด้านต่าง ๆ
- เรื่อง การดูแลสุขภาพและความงาม 27 มิถุนายน 2551 ณห้องริมน้า โรงแรมวังใต้จัดโดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เรื่อง Psoriasis for Internist วันที่10มิถุนายน2551ณ ห้องประชุมวิกิจ วีรานุวัตติ์ แพทย์
ประจาบ้านอายุรศาสตร์
- เรื่อง ทาอย่างไรจึงจะไม่แก่ วันที่30พฤษภาคม2551แก่ นศ.พ. ปีที่ 4,5ห้องบรรยายสุขุม
ภัทรคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- เรื่อง Allergic skin diseases: Practical aspects วันที่17 พฤษภาคม 2551ณ โรงแรม
เรดิสัน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ 6th Allergy School for Residents ของสมาคมโรค
ภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
- เรื่อง เรียนธรรมชาติชีวิตกับแพทย์ผิวหนังวันที่14พฤษภาคม 2551ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ สุขุมวิท 11 แก่ สโมสรโรตารีพระโขนง
- เรื่อง Humanized healthcare in psoriasis ในการประชุมประจาปีครั้งที่ 24วันที่29
เมษายน2551ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
- เรื่อง Moderate to severe psoriasis: Clinical experience and practical
considerations วันที่ 6เมษายน 2551ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่ ประชุมวิชาการ
เรื่อง Inflammatory forum ของบริษัท Schering-Plough
- เรื่อง20 years Experience in management of vesiculobullous diseases in Siriraj
hospital ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยาชั้นที่ 1วันที่ 17มีนาคม 2551ใน
การประชุมวิชาการ120ปีศิริราช A New Era of Best Practice and Innovation
- เรื่อง อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับเอส แอล อี ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เพชรบุรีตัดใหม่
รายการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยวันที่9
มีนาคม 2551
- ผู้ดาเนินการบรรยายรับเชิญ เรื่อง สิทธิ ปัญหา และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการทางการแพทย์ ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2551 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
- เรื่องการตรวจพิเศษและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมครูสุวรรณชั้นที่ 5 ใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาโรคผิวหนังครั้งที่ 28ของ
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สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพฯ
- เรื่อง เวชศาสตร์ทั่วไปฯ โรคหรือภาวะทางตจวิทยา(1) โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง ณ
ห้อง 333 ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้นที่ 3แก่นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551วันที่ 15กุมภาพันธ์ 2551ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
- เรื่อง Inflammation and mediators for Diploma course in Dermatology สถาบัน
โรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข2546-52
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NJ, Deslandes S, Frost E, Chaisilwattana P, Suthipinittharm P, Grosskurth H, Brown
D, Jaffar S. Association Thai Men and Women. Int J STD AIDS 2006;17:681-6.
Kulthanan K, Pinkaew S, Jiamton S, Mahaisavariya P, Suthipinittharm P.
Cutaneous leukocytoclastic vasculitis:The yield of direct immunofluorescence
study. J Med Assoc Thai 2004, 87:531-5.
Boonchai W, Kulthanan K, Muangpraat C, Suthipinittharm P. Clinical
characteristics and mycology of onychomycosis in autoimmune patients. J Med
Assoc Thai 2003:86:995-1000.
งานด้านการสอนในอดีต
- อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ เรื่อง Allergy in Clinical Medicine
- อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเวชระเบียนและสาขาวิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องโรคผิวหนังที่พบบ่อย
- อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท เภสัชวิทยา หลักสูตรเภสัชกรรมคลินิกและบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานด้านการบริหาร
- ดารงตาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา พ.ศ. 2539-2541
- ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา พ.ศ. 2542-2550
- ประธานคณะทางานเรื่องการบริหารเตียงโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2548
- คณะกรรมการพัฒนาการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2545
- ประธานคณะทางานพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยพิเศษ พ.ศ. 2544
- กรรมการอานวยการบริการผู้ป่วนนอก พ.ศ. 2543
- คณะกรรมการอานวยการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2543
รางวัล/ผลงาน/ประสบการณ์อื่น ๆ
- รางวัล R2R ดีเด่นระดับตติยภูมิเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน แบบองค์รวมด้วยจิต
วิญญาณประจาปี 2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- รางวัลดีเด่น Best Idea of the Year โครงการกลุ่มสัมพันธ์ช่วยเหลือกันเองเพื่อเป็นการ
รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 30 มีนาคม 2550
- รางวัลอาจารย์ดีเด่น ทางคลินิกทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีประจาปี 2549
- รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิกของสภาอาจารย์ศิริราชปี 2547
- โครงการติดดาว ประเภทโครงการดีเด่นปี 2547 “ โครงการทีมดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ทีม
นาทางคลินิกตจวิทยา”
ประสบการณ์การเป็นกรรมการ/คณะทางานต่างๆ
- อนุกรรมการพิจารณาการนายาต้านจุลชีพที่ใช้ในโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2549-2551
- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการนายาแก้แพ้และยาผิวหนังเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล
ศิริราช พ.ศ. 2543-2550
- คณะกรรมการพิจารณาการนายาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2544-2550
- ประธานคณะทางานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาผิวหนัง พ.ศ. 2550-2551
- อุปนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 2551
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสาอาง พ.ศ. 2547-2550
- คณะทางานโครงการแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2540-2545
- คณะทางานโครงการแพทย์ศาสตร์ศึกษาต่อเนื่องทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2544-2545
- ประธานอนุกรรมการจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังของสมาคมโรคผิวหนังแห่ง
ประเทศไทย
- คณะทางานจัดทาแนวทางเวชปฏิบัติโรคผิวหนัง
- Review article ให้วารสารต่าง ๆ ดังนี้
- จพสท. 246-2550
- Asian pacific journal of allergy and immunology:
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- สารศิริราช
- สงขลานครินทร์เวชสาร

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ –นามสกุลแพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง 401 สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บรรจุเมื่อ 1 มิถุนายน 2551
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2551 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
3 ปี 7 เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
พยาธิวิทยากายวิภาค

แพทยศาสตร์

ปีที่สาเร็จ
2545

2539

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
แพทยสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานแต่งเรียบเรียง
6.2 งานวิจัย
1. พลธรรม ไชยฤทธิ์, วิเชียร เชาว์ศรีกุล, ปาริชาติวงศ์เสนา. การประเมินผลการสร้างไซโตเคอราตินชนิด
10 และ 13 ในโรคไลเคนพลานัสช่องปากและมะเร็งช่องปากชนิดสแควมัสเซลล์. วิทยาสารทันต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548; 8(1): 3-15.
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุลแพทย์หญิงศุทธินี ธิราช
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง 417 สังกัดกลุม่ วิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2551 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
3 ปี 8 เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขาโรคระบบ
หายใจและเวชบาบัด
วิกฤต
กุมารเวชศาสตร์

2554

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
แพทยสภา

2550

แพทยสภา

แพทยศาสตร์

2546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานแต่งเรียบเรียง
6.2 งานวิจัย
1. Auvichayapat N, Tassniyom S, Treerotphon S, Auvichayapat P.Treatment of
Infantile Spasms with Sodium Valproate followed by Benzodiazepine. J Med Assoc
Thai 2007; 90(9): 1809-14.

122

.

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุลนายแพทย์สุริยง แผลงงาม
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง197 สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บรรจุเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่2 พฤษภาคม 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
3 ปี 9 เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา

สาขาวิชา

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต

รังสีวิทยาทั่วไป

2553

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
แพทยสภา

แพทยศาสตร์

2547

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ผลงานทางวิชาการ
-

ปีที่สาเร็จ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
2. ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง145 สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
บรรจุเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2548 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
6 ปี 6 เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
สรีรวิทยา
สัตววิทยา

ปีที่สาเร็จ
2546
2543

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานแต่งเรียบเรียง
6.2 งานวิจัย
1. จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์คาแดง สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ. การศึกษาฤทธิ์ไฟ
โตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้าเต้าหลวงในหนูถีบจักร. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2553. 10(ฉบับ
พิเศษ): s133 – s138.
2. จารุวรรณ์ วงบุตดี และคณะ. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2552 “การ
พัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29 – 30 มกราคม 2552; Oral presentation.
3. จารุวรรณ์ วงบุตดี และคณะ. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาหรับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29 – 30 มกราคม 2552; 75 – 79;
proceeding full paper.
4. วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29 – 30
มกราคม 2552; Poster presentation.
5. วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุม
วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29 – 30
มกราคม 2552; 522 – 524; proceeding full paper.
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6. Wongbutdee, J., Saengnill, W., and Chikoolvatana, A. “Aedes aegypti Larval Survey Vector
and Analysis Risk Area for Dengue Hemorrhagic Fever”, International Journal of
Geoinformatics. 5(1): 35 – 40; March, 2009
7. Wongbutdee, J. “Physiological Effects of Berberine”, Thai Pharm Health J. 4(1):
78– 83;Jan – Mar, 2009.
8. จารุวรรณ์ วงบุตดี วัชรพงษ์ แสงนิล และนันทยา กระสวยทอง. “การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2: 272 – 279; มีนาคม
– เมษายน, 2552
9. Wongbutdee, J., Saengnill, W., and Keawpitoon, N. “Using remote sensing and geographic
information systems to study risk areas of malaria in Ubon Ratchathani province,
Thailand”, Environment and Natural Resources Journal. 6(2): 62 – 72; November, 2008.
10. Wongbutdee J, Chaikoolvatana A,Wacharapong S, Krasuaythong N, Phuphak S.
“Geo-database use to promote dengue infection prevention and control”,
Southeast AsianJ Trop Med Public Health. 41(4):841-857, 2010.
11. จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์ คาแดง สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ..“การศึกษาฤทธิ์
เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”, การประชุมวิชาการปี 2554“
อนาคตไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่ายั่งยืน” 27 – 29 มกราคม 2554;
proceeding full paper.
12. จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์ คาแดง สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ“การศึกษาฤทธิ์
เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”, การประชุมวิชาการปี 2554“
อนาคตไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่ายั่งยืน” 27 – 29 มกราคม 2554;
oral presentation.
13. จารุวรรณ์ วงบุตดี วัชรพงษ์ แสงนิล และนันทยา กระสวยทอง. “การสารวจความชุกชุมของ
ลูกน้ายุงลาย สาหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี”,
วารสารวิชาการม.อบ. 11(3): 39 – 43; กันยายน – ธันวาคม, 2552
14. วัชรพงษ์ แสงนิล จารุวรรณ์ วงบุตดี และสุรจิต ภูภักดิ์. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโรซีสในจังหวัดอุบลราชธานี”,วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. 4(1): 67 – 79; มกราคม – มิถุนายน, 2552.
15. จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และสุรจิต ภูภักดิ์. การหาแหล่งกาเนิดโรคเลปโตสไปโร
สีสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมวิชาการม.อบ. วิจัยครั้งที่ 3 ประจาปี 2552
“การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 28 –
29 กรกฏาคม 2552; poster presentation.
16. จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และสุรจิต ภูภักดิ์. การหาแหล่งกาเนิดโรคเลปโตสไปโร
สีสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการประชุมวิชาการม.อบ. วิจัยครั้งที่ 3 ประจาปี 2552
“การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 28 –
29 กรกฏาคม 2552; proceeding full paper.
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17. วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และจารุวรรณ ศิริเทพทวี. การรับรู้
และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี.
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 20(4): กรกฏาคม – สิงหาคม, 2554; 656 – 663.

.
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุล นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี
ตาแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ชานาญการพิเศษ สาขาอายุรศาสตร์
เลขที่ประจาตาแหน่ง 78171 สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บรรจุเมื่อ 27 กรกฎาคม 2531
เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
25 ปี 3 เดือน 20 วัน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบอาชีพเวชกรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต
6. ผลงานทางวิชาการ
-

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

2533

แพทยศาสตร์

2527

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – นามสกุลนายแพทย์วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์
ตาแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ชานาญการพิเศษสาขาสูตินรีเวชวิทยา
เลขที่ประจาตาแหน่ง18135 สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2528
เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2523 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
32 ปี - เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบอาชีพเวชกรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

2529

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

2521

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานแต่งเรียบเรียง
6.2 งานวิจัย
1. วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์.“การตายของมารดาในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2546-2550.” สรรพสิทธิ
เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2551) :
2. วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์.“การตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พ.ศ.
2548-2550.” สรรพสิทธิเวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2551) :
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุลนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
2. ตาแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคไต
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง 65250 สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ บรรจุเมื่อ 1 เมษายน 2531
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2531 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
24 ปี - เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
ประกาศนียบัตร
Cert. in Visiting Clinician Dialysis
Inc.
หนุงสืออนุมัติบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบอาชีพเวชกรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารศูนย์แพทย์ รุ่น
10
Neprology Division

2552

เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์

2542
2537

University Hospital of
Missouri –Columbia,
USA
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

6. ผลงานทางวิชาการ
6.1 งานแต่งเรียบเรียง
6.2 งานวิจัย
1. Chonwit Laothong, MD. Decreased parasympathetic activities in Malayan (Bungarus
candidus) envenoming Toxicon. 9, Sept 2001: Pages 1353–1357.
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ – นามสกุลแพทย์หญิงวชิรญา จึงเจริญนรสุข
2. ตาแหน่งทางวิชาการ แพทย์ชานาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
3. เลขที่ประจาตาแหน่ง 75429 สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ บรรจุเมื่อ 3 เมษายน 2532
4. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่3 เมษายน 2532 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน
23 ปี - เดือน
5. คุณวุฒิ
ระดับปริญญา
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบอาชีพเวชกรรม
แพทยศาสตรบัณฑิต
6. ผลงานทางวิชาการ
-

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ

เวชศาสตร์ครอบครัว

2542

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา
แพทยสภา

แพทยศาสตร์

2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวกที่ 2
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา38แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ .ศ.2533 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา 2554 ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ (คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
4. แพทย์หญิงเพ็ญจันทร์ สายพันธุ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
5. นายแพทย์สุธี สุดดี
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
8. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิช วรรณพฤกษ์
(ผู้แทนแพทยสภา)
กรรมการ
9. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์
กรรมการ
10. นางภาวนา พนมเขต
กรรมการ
11. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์
กรรมการ
12. นายแพทย์เอกพจน์ ทองมี
กรรมการ
13. นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
กรรมการ
14. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
กรรมการ
15. นายแพทย์วีระ มหาวนากูล
กรรมการ
16. แพทย์หญิงกรุณา ระจินดา
กรรมการ
17. นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์
กรรมการ
18. นายแพทย์ชวลิต โพธิ์งาม
กรรมการ
19. แพทย์หญิงรัชดาพร รุ้งแก้ว
กรรมการ
20. นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี
กรรมการ
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21. นางสาวนันทยา กระสวยทอง
22. นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
23. นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา
24. นางสาวธารินี ไชยวงศ์
25. นายแพทย์สุริยง แผลงงาม
26. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
27. นางสาวสมาพร ศิริลาภ
28. นางสาวอภิญญา สลักคา

.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่ เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยให้มีหัวข้อของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ศึกษาข้อมูล จัดทา กาหนด
คุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษ และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตบรรลุผล
การเรียนรู้ตามกาหนด และนาผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่

21 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา38แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ .ศ.2533 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา 2554 ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ (คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันตยาภรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
4. แพทย์หญิงเพ็ญจันทร์ สายพันธุ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
5. นายแพทย์สุธี สุดดี
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ
8. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิช วรรณพฤกษ์
(ผู้แทนแพทยสภา)
กรรมการ
9. นายแพทย์หรรษา แต้ศิริ
กรรมการ
10.นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
กรรมการ
11. นายแพทย์วีระ มหาวนากูล
กรรมการ
12. แพทย์หญิงกรุณา ระจินดา
กรรมการ
13. นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์
กรรมการ
14. นายแพทย์ชวลิต โพธิ์งาม
กรรมการ
15. แพทย์หญิงรัชดาพร รุ้งแก้ว
กรรมการ
16. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์
กรรมการ
17. นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
กรรมการ
19. นายชาญวิทย์ มณีนิล
20. นางเมรีรัตน์มั่นวงศ์
21. นางสาวจุฑารัตน์ จิตติมณี
22. นางภาวนา พนมเขต

กรรมการ

/19.นายชาญวิ
กรรมการ ทย์...
กรรมการ
กรรมการ
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23. นางสาวธารินี ไชยวงศ์
24. นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา
25. นายแพทย์สุริยง แผลงงาม
26. แพทย์หญิงศุทธินี ตรีโรจน์พร
27. แพทย์หญิงพิชญา ประไพพานิช
28. นายแพทย์วฒ
ั นา พรรณพานิช
29. นางสาวสุธารกมล ครองยุติ
30. นางสาวจิตติยวดี ศรีภา
31. นายพลากร สืบสาราญ
32. นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์
33. แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
34. นางสาวณรัญญา มีชัย
35. นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
36. นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์
37. นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์
38. นางสาวอภิญญา สลักคา
39. นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย

.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่ เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ศึกษาข้อมูล จัดทา กาหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะ
พิเศษ และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามกาหนด และนาผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อนึ่ง ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาคผนวกที่ 3
เอกสารทีส่ ถาบันทาความร่วมมือ / องค์กรวิชาชีพรับรอง
3.1 ข้อตกลง เรือ่ ง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบทระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.
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ภาคผนวกที่4
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
4.2 ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษา และการวัดผลสาหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจาภาค
ของนักศึกษา พ.ศ. 2551
4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
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ภาคผนวกที่ 4.2
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ฉบับที่ 1/2550) เรือ่ ง การจัดการศึกษา และการวัดผลสาหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
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ภาคผนวกที่ 4 .3
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจาภาคของนักศึกษา พ.ศ.2551
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ภาคผนวกที่ 4 .4
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ดา้ นวิชาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555
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ภาคผนวกที5่
อาจารย์ประจา / อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ร่วมสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

.

173
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อาจารย์ประจา/อาจารย์ผู้สอน /อาจารย์ร่วมสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1. อาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ในสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
ที่
คุณวุฒิสูงสุด
ภาควิชา คณะ
สาขาวิชา

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
ภาระงานเดิม
ภาระงาน
ในหลักสูตร
อาจารย์ประจากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คุณวุฒิ : พ.บ.
สาขาวิชา : ว.ว. อายุรศาสตร์ ว.ว.ตจวิทยา
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

2

แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : พยาธิวิทยากายวิภาค

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

3

นายแพทย์สุรยิ ง แผลงงาม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาทั่วไป
แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์ (อนุสาขาโรคระบบ
หายใจและเวชบาบัดวิกฤต )
แพทย์หญิงพิชญา ประไพพานิช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : จักษุวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

4

5

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 202หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 3
1901 207ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน
1901 120การ
พัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพ
1901 307บทนาสู่
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
1901 221ทักษะ
พื้นฐานทางคลินิก 1
1901 321ทักษะ
พื้นฐานทางคลินิก 2
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

1901 101 การ
พัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพ
1901 204
หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2
1901 209ระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน
1901 307 บท
นาสู่เวชศาสตร์
คลินิก 1
1901 308 บท
นาสู่เวชศาสตร์
คลินิก 2
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
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ลาดับ
ที่

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์
คุณวุฒิ : พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว และระบาด
วิทยา
นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : สรีรวิทยา
นางสาวปิยนันท์ มีเวที
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร์
นางธันยาการย์ ศรีวรมาศ
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : จุลชีววิทยา
ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : ชีวเคมีทางการแพทย์
ดร.ภาวนา พนมเขต
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร์
ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร์
ดร.ธารินี ไชยวงศ์
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : ปรสิตวิทยา
นายชาญวิทย์ มณีนลิ
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร์
ดร.สุพตั รา ขจัดโรคา
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร์

.

สังกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
ภาระงานเดิม
ภาระงาน
ในหลักสูตร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
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ลาดับ
ที่

17
18
19

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

ดร.จิตติยวดี ศรีภา
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : ปรสิตวิทยา
นางสาวสุธารกมล ครองยุติ
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร์
นางสาวสุวภรณ์ แดนดี
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : สรีรวิทยา

.

สังกัด
ภาควิชา คณะ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
ภาระงานเดิม
ภาระงาน
ในหลักสูตร
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ
ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่ม
พื้นฐานวิชาชีพ

อาจารย์ร่วมสอน จากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
20

นางเมรีรตั น์ มั่นวงศ์
คุณวุฒิ : ส.ม.
สาขาวิชา : ชีวสถิติ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 304เวช
ศาสตร์ชุมชนและ
ครอบครัว 1
1901 306เวช
ศาสตร์ชุมชนและ
ครอบครัว 2

21

นายนิยม จันทร์นวล
คุณวุฒิ : ส.ม.
สาขาวิชา : พฤติกรรมศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

22

นายพลากร สืบสาราญ
คุณวุฒิ : ส.ม.
สาขาวิชา : ระบาดวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 206
พฤติกรรมศาสตร์
สาหรับนักศึกษา
แพทย์
1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1

1901 206เวช
ศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์
ครอบครัว 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์
ครอบครัว 2
1901 202พันธุ
ศาสตร์การแพทย์
และพัฒนาการชีวิต
มนุษย์
1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

.

สังกัด
ภาควิชา คณะ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
ภาระงานเดิม
ภาระงาน
ในหลักสูตร

23

นางปัณฑิตา สุขมุ าลย์
คุณวุฒิ : ส.ม.
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1

24

นางสาวพัจนภา วงษาพรหม
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1

25

นางลักษณีย์ บุญขาว
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1

26

นายสง่า ทับทิมหิน
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1

1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
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ลาดับ
ที่

27

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

นางทักษิณ พิมน์ภักดิ์
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : ชีวสถิติ

.

สังกัด
ภาควิชา คณะ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร
ภาระงานเดิม
ภาระงาน
ในหลักสูตร
1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน 1

1901 206 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1
1901 304 เวช
ศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์
ชุมชน 1

อาจารย์ร่วมสอนจากต่างคณะ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : พิษวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

29

อาจารย์ศักดิส์ กล ปรัสพันธ์
คุณวุฒิ : ภ.บ.
สาขาวิชา : เภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา :สรีรวิทยา
ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
คุณวุฒิ : Ph.D
สาขาวิชา :Neurosience
อาจารย์ธวัช มณีผ่อง
คุณวุฒิ : ศศ.ม.
สาขาวิชา :การพัฒนาสังคม

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

31
32

1901 301 ระบบ
ย่อยอาหารและ
โภชนาการ
1901 101 หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 1

1901 303 ระบบ
ย่อยอาหารและ
โภชนาการ
1901 201
หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 1
1901 202 หลักการ 1901 205
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ หลักการทั่วไปทาง
การแพทย์ 3
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 3
1901 205 ระบบ 1901 208 ระบบ
ต่อมไร้ท่อ
ต่อมไร้ท่อ
1901 208 ระบบ
ประสาท

1901 211 ระบบ
ประสาท

1901 120 การ
พัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพ

1901 101 การ
พัฒนาความเป็นนัก
วิชาชีพ
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2.อาจารย์พิเศษ
2.1อาจารย์พิเศษสอนระดับชั้นปรีคลินิก
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
1

2
3
4
5

6

7
8
9

10

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ดร .กิตติศักดิ์
ศรีพานิชกุลชัย
คุณวุฒิ : Ph.D.
สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง ทุมแสง
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
คุณวุฒิ : Ph.D
สาขาวิชา : Neurophysiology
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรพิมพ์ เจียสกุล
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพัตรา โล่สิริวัฒน์
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1901 211 ระบบประสาท

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1901 211 ระบบประสาท

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

1901 211 ระบบประสาท

คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์สุชาติ พุทธิเจริญรัตน์
คุณวุฒิ : FRC อ.ว.
สาขาวิชา : Neuropathology (อ.ว. พยาธิวิทยา
กายวิภาค)
นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว..
สาขาวิชา : พยาธิวิทยากายวิภาค
นายแพทย์พนัส เฉลิมแสนยากร
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา : พยาธิวิทยากายวิภาค
แพทย์หญิงอิสราภรณ์ โหราย์
คุณวุฒิ : พบ.ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์(โรคมะเร็ง)

สถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย์

1901 208 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 305 ระบบปัสสาวะ
1901 306 ระบบสืบพันธุ์
1901 303 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ
1901 305 ระบบปัสสาวะ
1901 306 ระบบสืบพันธุ์
1901 211 ระบบประสาท

นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา :พยาธิวิทยากายวิภาค

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิ
รพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

1901 305 ระบบปัสสาวะ
1901 306 ระบบสืบพันธุ์
1901 305 ระบบปัสสาวะ
1901 306 ระบบสืบพันธุ์

ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลฯ 1901 205 หลักการทั่วไปทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
คณะแพทยศาสตร์
1901 204 หลักการทั่วไปทาง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

11

นายแพทย์วีระเทพ ฉัตรธนโชติกลุ
คุณวุฒิ : พ.บ.
สาขาวิชา :เภสัชวิทยา

12

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา :ศาสตร์ครอบครัว
ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
คุณวุฒิ : วท.ด
สาขาวิชา :ชีวเคมี
อาจารย์สิริภัทร สาระรักษ์
คุณวุฒิ : คศ.บ.
สาขาวิชา :คหกรรมศาสตร์
แพทย์หญิงรัชดาพร รุ้งแก้ว
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา :โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
นายแพทย์สันทัด ภาติยะศิขณ
ั ฑ์
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก
คุณวุฒิ : พ.บ.ว.ว.
สาขาวิชา :สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงรังสิมา อรุณโรจน์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :พยาธิวิทยากายวิภาค
แพทย์หญิงศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคเลือด
นายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงพัชรวรรณ สืบมี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์ชวพล ยุวดี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล

1901 305 ระบบปัสสาวะ
1901 306 ระบบสืบพันธุ1์ 901 201
หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
1
โรงพยาบาล 50
1901 204 หลักการทั่วไปทาง
พรรษามหาวชิราลงกรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธานี

1901 303 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสุรินทร์

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

1901 303 ระบบย่อยอาหารและ
โภชนาการ

1901 305 ระบบปัสสาวะ1901
306 ระบบสืบพันธุ์
1901 208 ระบบต่อมไร้ท่อ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
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ลาดับที่

23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงกอบพร แซ่จึง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (อนุสาขามะเร็ง
วิทยานรีเวช)
แพทย์หญิงปวีณรัตน์ ลิมปวิทยากุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคเลือด
แพทย์หญิงนันทยา จีระทรัพย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
นายแพทย์ชวลิต หงส์เลิศสกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
แพทย์หญิงพรทิพย์ วรกิจธรรมกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงทัดดาว วิโรจน์อไุ รเรือง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา
นายแพทย์ปิยพงษ์ ติยวรนันท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ออร์โธปิดิกส์
แพทย์หญิงกฤษณา ติยวรนันท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
แพทย์ประจา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
แพทย์ประจาศูนย์มะเร็ง
จังหวัดอุบลราชธานี

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจาศูนย์มะเร็ง
จังหวัดอุบลราชธานี

1901 302 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด

นายแพทย์ชานาญการ
พิเศษประจาโรงพระศรี
มหาโพธิ์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี
นครินทร์

1901 211 ระบบประสาท

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิ
รพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมาฟื้นฟู
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

1901 211 ระบบประสาท

1901 210 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก
1901 211 ระบบประสาท
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
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ลาดับที่

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดนุ เกสรศิริ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สัตยาศัย
คุณวุฒิ : Ph.D
สาขาวิชา : Neuroscience
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีวลั ย์ ปัน้ เหน่งเพ็ชร
คุณวุฒิ : Ph.D
สาขาวิชา : Pharmacology
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
คุณวุฒิ : Ph.D
สาขาวิชา : Toxicology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ
คุณวุฒิ : ปร.ด.
สาขาวิชา : เภสัชวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศริ พิ ร เทียมเก่า
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา สีมะเสถียรโสภณ
คุณวุฒิ : Master of Applied Science
สาขาวิชา : Biotechnology
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย เหล่าภัทรเกษม
คุณวุฒิ : Ph.D
สาขาวิชา :Pharmacology
รองศาสตราจารย์ประภาวดี พัวไพโรจน์
คุณวุฒิ : วท.ม.
สาขาวิชา :เภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเกิด คงยิ่งยง
คุณวุฒิ : วท.ม. Ph.D.
สาขาวิชา :เภสัชวิทยาและ Dr.rer.nat
ศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย ศิริกุลชยานันท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :พยาธิวิทยากายวิภาค
นายแพทย์ชวลิต โพธิ์งาม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

1901 211 ระบบประสาท

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

1901 211 ระบบประสาท
1901 210 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก
1901 211 ระบบประสาท
1901 208 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 208 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 211 ระบบประสาท
1901 208 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 211 ระบบประสาท
1901 211 ระบบประสาท
1901 208 ระบบต่อมไร้ท่อ
1901 211 ระบบประสาท
1901 210 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก
1901 210 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก

182
ลาดับที่

47
48
49
50

51
52

53
54
55

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์ประกาศิต เทนสิทธิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์ทวีวุฒิ เต็มเอี่ยม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์วิโรจน์ คงสวัสดิ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
นายแพทย์อดิศักดิ์ ประวิทย์ธนา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2

แพทย์ประจา
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ 1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
ราชเดชอุดม
1901 210 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก
แพทย์หญิงพิมพิณ อินเจริญ
ภาควิชาพยาธิวิทยา
1901 301 ระบบหายใจ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา :พยาธิวิทยากายวิภาค
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
แพทย์ประจา
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 2
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว)
1901 210 ระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก
แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม
แพทย์ประจา
1901 304 เวชศาสตร์ชุมชน และเวช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ศาสตร์ครอบครัว 2
สาขาวิชา :เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
นายแพทย์สุธี สุดดี
แพทย์ประจา
1901 304 เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
โรงพยาบาลวารินชาราบ ศาสตร์ครอบครัว 2
สาขาวิชา :เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงเพ็ญจันทร์ สายพันธ์
แพทย์ประจา
1901 211ระบบประสาท
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
โรงพยาบาลอุบลรักษ์
1901 307 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก 1
สาขาวิชา :กุมารเวชศาสตร์, Diplomate
ธนบุรี
1901 308 บทนาสูเ่ วชศาสตร์คลินิก
American Board of Pediatrics; Certificate in
2
pediatrics neurology
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.

2.2 อาจารย์พิเศษสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ลาดับที่

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์หรรษา แต้ศริ ิ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ (อ.ว.เวชศาสตร์
ครอบครัว)
นายแพทย์รุ่งเรือง เศรษฐบดี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ (อ.ว.เวชศาสตร์
ครอบครัว)
นายแพทย์จิรวัฒน์ รากวงค์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ภาณุพล ระจินดา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์บรรชัย ชวลิตรุจิวงษ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ธีระศักดิ์ หลายวิวัฒน์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์วุฒิ กวีวรญาณ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
แพทย์หญิงพรสวรรค์ แสงชาติ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2

184
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

11

นายแพทย์สันทัด ภาติยะศิขันฑ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2

12

นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ถนอมชัย โคตรวงษา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์สุรชัย สุพันธมาตย์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์เศวต ศรีศริ ิ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ (อ.ว.ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ)
นายแพทย์ยุษฐิสถิระ ภิรมย์ภักดิ์
คุณวุฒิ : พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ (อ.ว.ศัลยศาสตร์ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ)
นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์เกริก สุวรรณกาฬ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์ชัยณรงค์ สายทอง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงค์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
แพทย์ประจา
โรงพยาบาลอุบลรักษ์
ธนบุรี
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 405ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604ออร์โธปิดิกส์ 2
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3

185
ลาดับที่

23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดิน
ปัสสาวะสาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(อ.ว.เวชศาสตร์
ครอบครัว)
นายแพทย์ธีรวัฒน์ ภาสตโรจน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์มานิต คาแหง
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ (อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ คล่องธนาพันธ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงจิรา ไตรรงค์จติ เหมาะ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารศัลยศาสตร์
นายแพทย์อาทิตย์พงศ์ นามวงศ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ประสาทศัลยศาสตร์
นายแพทย์จาลอง กิตติวรเวช
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ประสาทศัลยศาสตร์
นายแพทย์ชัยธัช รักราชการ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นายแพทย์ธีรพล เกาะเทียน
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นายแพทย์ประสาน ผดุงเกียรติโสภณ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3

กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3

186
ลาดับที่

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์ตรี หาญประเสริฐพงศ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นายแพทย์วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นายแพทย์ประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.ประสาทศัลยศาสตร์
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงสุพัตรา ชารีแก้ว
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :กุมารศัลยศาสตร์
นายแพทย์รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์สหชาติ อธิโชตสกุล
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
นายแพทย์สุรชัย จึงมั่นคง
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงพรรษพร รัตนาภิชาติ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์ศุภมิตร ลีมะสวัสดิ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์เกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธิ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นายแพทย์พิเชษฐ์ กันหากุล
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
แพทย์หญิงสมานจิตต์ สมัครประโคน
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์

.
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3

187
ลาดับที่

47
48
49
50
51
52

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงพิชญา ประจันพาณิชย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นายแพทย์ไพวัณ วัฒนราษฎร์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์สัมฤทธิ์ อัตตสิรลิ ักษณ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นายแพทย์อัศวิน รุจิศิรศานต์กุล
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ประสาทศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงชุลีกร ลาวงศ์เกิด
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์ชัยพร บุญศรี
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

53

นายแพทย์จิรวัฒน์ จึงศิรกุลวิทย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

54

แพทย์หญิงกฤตยา กาญจนรัตน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

55

นายแพทย์วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงสุนันท์ ภู่รอด
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
นายแพทย์สนธยา พิริยะกิจไพบูลย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

56
57

.
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1

188
ลาดับที่

58
59
60
61
62

63

64
65
66
67
68
69

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

.
หน่วยงานต้นสังกัด

แพทย์หญิงจรุงกลิ่น จันทร์คา
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
นายแพทย์กฤชหาญ ชาญชัยกุล
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
นายแพทย์ธนกร ปิยะวรรณรัตน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงวรางคณา แก้วพรหม
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงดาริกา ดาโรจน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (อ.ว. มะเร็ง
วิทยานรีเวช)
นายแพทย์วิศิษฐ์ วรนิทัศน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

นายนายแพทย์ทวีชัย จารัสธนสาร
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
นายแพทย์ชาญศักดิ์ จึงมั่นคง
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงนลินทิพย์ ลิ้มล้อมวงศ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงปิยวดีวุฒิกร สัมมากิจ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงปราณี แข็งข้อ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
แพทย์หญิงเมธาสิณี โพธิสุวรรณ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2

กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ 1
ประสงค์
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
1901 404สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา1
1901 603สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา2
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ลาดับที่

70

71
72

73
74
75
76

77
78
79
80

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์วีระ มหาวนากูล
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงประพิศ เทพอารักษ์กลุ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (อ.ว.อายุรศาสตร์โรคข้อ
และรูมาติสซั่ม)
นายแพทย์คมสัน พิริยะกิจไพบูลย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงวิริยา เชื้อลี
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงคนึงนิตย์ เซมรัมย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.อายุรศาสตร์
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงส่องหล้า จิตแสง
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรค
ทางเดินอาหาร)
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
นายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
นายแพทย์วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
นายแพทย์ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์1
1901 605อายุรศาสตร์ 3

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์3

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 605อายุรศาสตร์ 3

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3

190
ลาดับที่

81

82
83

84
85
86
87
88
89
90
91

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์สุชาติ บูรพันธ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว. อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ)
นายแพทย์พิพัฒน์ สุพรรณจิตวนา
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :ตจวิทยา
แพทย์หญิงภาณินรี ัตนาภิชาติ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้
ท่อและเมตาบอลิซมึ )
แพทย์หญิงอโนรี สุระวงศ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคเลือด
นายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา
แพทย์หญิงทัดดาว วิโรจน์อไุ รเรือง
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา
นายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันท์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคไต)
แพทย์หญิงอังคณา เผ่าผา
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคไต)
แพทย์หญิงผาณิต สุขโท
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคไต)
แพทย์หญิงปนัดดา ดรุกาญจน์พฤฒิ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3

191
ลาดับที่

92

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงวรรัตน์ คงเกษม
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว. อายุรศาสตร์โรค
ทางเดินอาหาร)
แพทย์หญิงศรัญญา ประทัยเทพ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์สาขามะเร็งวิทยา
แพทย์หญิงศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคเลือด
แพทย์หญิงกอบพรแซ่จึง
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์ (ว.ว.อายุรศาสตร์โรคไต)
นายแพทย์ศรัณย์ กิจศรัณย์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงจินดามัย โคนพันธ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงจารุวรรณ บุญสุข
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงภาวิณี เหลืองรุ่งโรจน์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงสุวัตถิยา ศิริบูรณ์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
แพทย์หญิงอังคณา กววังสานนท์
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
นายแพทย์โรจน์ รจเรขอาไพ
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงบุษกร แต้ศิริ
คุณวุฒิ :พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 605 อายุรศาสตร์ 3
1901 605 อายุรศาสตร์ 3
1901 605 อายุรศาสตร์ 3
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

192
ลาดับที่

104
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสาอาง
คุณวุฒิ :พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงกฤษณา เกษเจริญคุณ
คุณวุฒิ :พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงพึงเนตร สฤษดิ์นริ ันดร์
คุณวุฒิ :พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงยุจินดา เล็กตระกูล
คุณวุฒิ :พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
(อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)
นายแพทย์ธีรวัฒน์ อังควณิช
คุณวุฒิ :พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงรุ่งทิพย์ อังควณิช
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
นายแพทย์อาวุธ แก้วภมร
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงสุรีย์พร ตั้งสกุลวัฒนา
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจ
นายแพทย์อดิศักดิ์ นามสุโพธิ์
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงขวัญนุช ศรีกาลา
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
แพทย์หญิงชารียา ธานี
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
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ลาดับที่

116

117

118
119
120

121
122
123
124
125

126

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

แพทย์หญิงนวรัตน์ อรุณยะเดช
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ
พฤติกรรม
แพทย์หญิงยุพเยาว์ สิงห์อาจ
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ
กาเนิด
นายแพทย์วรวุฒิ ศิวะประภากร
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
แพทย์หญิงชารียา ธานี
คุณวุฒิ :พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงจตุรัศมิ์ เพ็ชรกุล
คุณวุฒิ :พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์ (อ.ว.กุมารเวชศาสตร์
โรคติดเชื้อ)
แพทย์หญิงสุดารัตน์ นเรนทร์พิทักษ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :จักษุวิทยา
แพทย์หญิงศันสนีย์ สิงหกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :จักษุวิทยา
แพทย์หญิงเสาวนีย์กลุ เกียรติชัย
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :จักษุวิทยา
นายแพทย์กิติพัทธ์ มูลทวี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :จักษุวิทยา
แพทย์หญิงอมรรัตน์ เทพากรณ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :เวชศาสตร์ครอบครัว (อ.ว. เวชกรรม
ป้องกัน)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 502จักษุวิทยา

นายแพทย์สมเกียรติ ปาละสมิทธิ์
คุณวุฒิ : พ.บ.อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601กุมารเวชศาสตร์ 2
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1

1901 502จักษุวิทยา
1901 502จักษุวิทยา
1901 502จักษุวิทยา
1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3
1901 507เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว4
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ลาดับที่

127

128

129

130
131
132
133
134
135
136
137

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

นายแพทย์ ดร.ปริญญา ชานาญ
คุณวุฒิ : พ.บ.PHD
สาขาวิชา : Epidemiology and
Public Health
แพทย์หญิงธัญญกุล เชิดชูขันติพงศ
คุณวุฒิ : พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

นายแพทย์ดนัย เจียรกุล
คุณวุฒิ : พบ.อ.ว.
สาขาวิชา :เวชปฏิบัติทั่วไป (อ.ว. เวชศาสตร์
ครอบครัว)
นายแพทย์ธวัติ บุญไทย
คุณวุฒิ : พ.บ.Master of science
สาขาวิชา :เวชปฏิบัติทั่วไป
นายแพทย์พัฒนา ตันสกุล
คุณวุฒิ : พบ.อ.ว.
สาขาวิชา :เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ นิยกิจ
คุณวุฒิ : พบ.อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์เดชา กล้าเชี่ยว
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา :โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วทิ ยา
นายแพทย์วิวัฒน์ แจ้งอริยวงศ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
นายแพทย์ศักดิ์ชัยธีระวัฒนสุข
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
นายแพทย์ธวัชชัย ทองประเสริฐ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทย์หญิงสุวัฒนา ทองเจริญบัวงาม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลเขื่องใน

1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3
1901 507เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว4
1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3
1901 507เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว4
1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3

แพทย์ประจา
โรงพยาบาลพิบลู มังสา
หาร
แพทย์ประจา
โรงพยาบาล50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 402เวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว3
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา

195
ลาดับที่

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงสุวิมล ทองประเสริฐ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทย์หญิงอารีรัตน์ รักเกียรติ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทย์หญิงนริสสา ภาติยะศิขันฑ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
นายแพทย์จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : จิตเวชศาสตร์
นายแพทย์โอภาส ภุชิสสะ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงยุพเรศ จารัสธนสาร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงจีระนาถ ศรีวรมาศ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกรุณา ระจินดา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
นายแพทย์จรูญพงษ์ ชูรัตน์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงพิสมัย สาระเสน
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ศิริพงษ์ ทรัพย์อุดมมาก
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
นายแพทย์ชวพล ยุวดี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา

.
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานจิตเวช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 509โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
1901 503จิตเวชศาสตร์
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา

196
ลาดับที่

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงธัญญารัตน์ พันธ์ภานุสิทธิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงภารดี ศิริบูรณ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
แพทย์หญิงกัสมา นิยมพาณิชพัฒนา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญวิทยา
นายแพทย์วินิจ จิรัปปภา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาทั่วไป
นายแพทย์ธีรพล วัชรปรีชาสกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาทั่วไป
นายแพทย์สิทธิพร ศศิวรรณพงศ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.อ.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
แพทย์หญิงสมรัก โล่ห์วนิชชัย
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยา
แพทย์หญิงมัลลิกา กวีวรญาณ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยา
แพทย์หญิงวิรัมภา ละแมนชัยคุณวุฒิ :
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยา
แพทย์หญิงสมฤทัย โพธิ์งาม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาทั่วไป
นางนิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณวุฒิ : ว.ท.บ รังสีเทคนิค
สาขาวิชา : รังสีเทคนิค
นายอนุสิทธิ์ ไชยวิเศษ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี นักรังสี
สาขาวิชา : รังสีเทคนิค

.
หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 506วิสัญญีวิทยา
1901 505รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

197
ลาดับที่

162
163
164
165
166
167
168

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีรักษา
นายแพทย์เทวินทร์ โชติธนประสิทธิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีรักษา
นายแพทยธนุตน์ ก้วยเจริญพานิชก์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีรักษา
แพทย์หญิงอัจฉริยา พรเสริมศรี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยา
นางพรรณี หรุ่นโพธ์
คุณวุฒิ : ว.ท.ม
สาขาวิชา : รังสีเทคนิค,วิทยาศาสตร์
นายศิริวัฒน์ นนทะชาติ
คุณวุฒิ :ว.ท.ม
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
นายแพทย์วิเชียร เชาว์ศรีกลุ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : พยาธิวิทยากายวิภาค

169

แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : พยาธิวิทยาคลินิก

170

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บุญลักษณ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : นิติเวชศาสตร์
นายแพทย์วราวุธ ธีรลีกลุ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงศศิณฏั ฐ์ ศรีโรจน์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงสุรางคณา อินทร์สุข
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

171
172
173

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานรังสีวิทยา
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสีวิทยา
ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานพยาธิวิทยากาย
วิภาค
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานพยาธิวิทยา
คลินิก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานนิติเวช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก
1901 401นิติเวชศาสตร์ 1
1901 504นิติเวชศาสตร์ 2
1901 401นิติเวชศาสตร์ 1
1901 504นิติเวชศาสตร์ 2
1901 401นิติเวชศาสตร์ 1
1901 504นิติเวชศาสตร์ 2
1901 407เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1901 407เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1901 407เวชศาสตร์ฟื้นฟู

198
ลาดับที่

174

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงพรทิพย์ วรกิจธรรมกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา: เวชศาสตร์ฟื้นฟู

.
หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1901 407เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

2.3 อาจารย์พิเศษสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์เฉพาะทางไตเทียม
นายแพทย์พยงค์ งามเพ็ชร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์
นายแพทย์วิโรจน์ คงสวัสดิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์
นายแพทย์นิมิต เลิศพัฒนสุวรรณ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ (อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)
นายแพทย์นพพล บัวสี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ (อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)
นายแพทย์ทวีวุฒิ เต็มเอี่ยม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ (อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)

หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3

199
ลาดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงวรรน์นา พิมานแพง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์
นายแพทย์ประกาศิต เทนสิทธิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงกฤษณา ติยวรนันท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์
แพทย์หญิงสิรริ ัตน์ อัศวเมธาพันธ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : อายุรศาสตร์
นายแพทย์สุชาติ เลิศวิริยะสวัสดิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ตจวิทยา
นายแพทย์ชนนท์ ธรรมวิจิตรกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ตจวิทยาตจศัลยศาสตร์
แพทย์หญิงสถาพร จันทร์ส่อง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงสรัญญา ส่งคุณธรรม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงขนิษฐา สาลีวรรณ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์
แพทย์หญิงประภา ธีรลีกลุ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตรโรคเลือด
แพทย์หญิงพิศประภา น้อยมิ่ง
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร์

.

หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406อายุรศาสตร์ 1
1901 510อายุรศาสตร์ 2
1901 605อายุรศาสตร์ 3
1901 406 อายุรศาสตร์ 1
1901 510 อายุรศาสตร์ 2
1901 605 อายุรศาสตร์ 3
1901 406 อายุรศาสตร์ 1
1901 510 อายุรศาสตร์ 2
1901 605 อายุรศาสตร์ 3
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2

กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

200
ลาดับที่
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
นายแพทย์อนันตโชค เพชรเกษม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์อรุณศักดิ์ รองวิริยะพานิช
คุณวุฒิ : ว.ท.บ.พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์ทศพร อุทธิเสน
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์
นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ (อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)
นายแพทย์ฐิติวัฒน์ เพ็งชัย
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์เรืองเดช พิพัฒน์เยาว์กลุ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ (อ.ว.เวชศาสตร์
ครอบครัว)
นายแพทย์ธรรมศักดิ์ อัจฉริยะสวัสดิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ชวลิต โพธิ์งาม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์กริช ธีรลีกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ปิยะพงศ์ ติยวรนันท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
นายแพทย์ปฏิพล สันธนาคร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

.

หน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3
1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2

กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2

201
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

31

นายแพทย์อภิศักดิ์ เชาว์ชานาญกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

32

นายแพทย์ปิยะวัฒน์ อังควะนิช
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

33

นายแพทย์ศิริรุ่ง เดชาศิลปชัยกุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

34

แพทย์หญิงราณี คงวัฒนานนท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

35

นายแพทย์วันชัย เวี่ยนวิเศษ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

36

นายแพทย์พนมเกียรติ ถาวร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

37

แพทย์หญิงวชิรญา จึงเจริญนรสุข
คุณวุฒิ : พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์แผนไทย

38

แพทย์หญิงจินดามัย อังกลมเกลียว
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว

39

แพทย์หญิงปาริชาติ เมืองไทย
คุณวุฒิ : พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวช
โรงพยาบาลศรีสะเกษ วิทยา 1
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา 2
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและ
และแพทย์ทางเลือก
เวชศาสตร์ครอบครัว3
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว4
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เวชศาสตร์ครอบครัว3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว4
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ เวชศาสตร์ครอบครัว3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว4

202
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว4
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว4
1901 502 จักษุวิทยา

40

แพทย์หญิงอุมาพร โอภาสนวคุณ
คุณวุฒิ : พ.บ.
สาขาวิชา : เวชปฏิบัติทั่วไป

กลุ่มงานผู้ป่วยนอกและ
เวชปฏิบัติทั่วไป
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

41

แพทย์หญิงสุภาพร วรกิตสิทธิสาธร
คุณวุฒิ : พ.บ.
สาขาวิชา : เวชปฏิบัติทั่วไป

กลุ่มงานผู้ป่วยนอกและ
เวชปฏิบัติทั่วไป
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

42

แพทย์หญิงพัฐชญาณ์ สินิทธิ์ชวรากุล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : จักษุวิทยา
นายแพทย์ฐิสริน ตรรกเมธา
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : จักษุวิทยา
นายแพทย์สุที วงค์ละคร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทย์หญิงรัชดาพร รุ้งแก้ว
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทย์หญิงภิรดี จันทร์มณฑล
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทย์หญิงสมพร ยวนพันธ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาทั่วไป
แพทย์หญิงทัศนีย์ สันธนาคร
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยาทั่วไป
แพทย์หญิงอัญชลี พิพัฒน์เยาว์กลุ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยา
แพทย์หญิงรัชนาลัย มัธยมนันท์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : รังสีวิทยา
แพทย์หญิงเดือนฉาย โพธิ์งาม
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

43
44
45
46
47
48
49
50
51

กลุ่มงานจักษุวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 502 จักษุวิทยา

กลุ่มงานโสต คอ นาสิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 509 โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา

กลุ่มงานโสต คอ นาสิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 509 โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา

กลุ่มงานโสต คอ นาสิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 509 โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา

กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟิ้นฟู 1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

203
ลาดับที่
52
53

54
55

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
แพทย์หญิงสุวิมล เสงี่ยมศักดิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์หญิงนิธิกุล เต็มเอี่ยม
คุณวุฒิ : พ.บ. อ.ว.
สาขาวิชา : เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงระบาดวิทยา
แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา (อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว)
แพทย์หญิงเบญจพร เหลืองประเสริฐ
คุณวุฒิ : พ.บ. ว.ว.
สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา

.

หน่วยงานต้นสังกัด

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
ในหลักสูตร

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟิ้นฟู 1901 424 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานระบาดวิทยา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กลุ่มงานวิสญ
ั ญี
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว3
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว4
1901 506 วิสัญญีวิทยา
1901 506 วิสัญญีวิทยา

204

ภาคผนวกที6่
ผลการพิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
จากแพทยสภา

.

25e1-86.14
www.tmc.or.th E-Mail : tmc@tmc.or'th, tmc@health moph go.th
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