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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ/ภาควิชา   :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
     

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :   25470181100182  
 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. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า  248 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       
   พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
 5.2 ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
 5.3 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร : รับนักศึกษาไทย 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การก ากับของส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์ 
 เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และโรงพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10  

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
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6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2562  
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
    ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   

        ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
4) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
   ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 

 
6.4 องค์กรวิชาชีพกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (แพทยสภา) รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่  

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
    เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 : ปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา : 
 1) แพทย์ 
 2) อาจารย์ สาขาแพทยศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 3) นักวิจัย 
 4) นักวิชาการ 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ - นามสกุล 

ระดับปริญญา 
 

สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายแพทย์ประวิ  
อ่ าพันธุ์ 
  

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545 แพทยสภา 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

เวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2544 แพทยสภา 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2535 แพทยสภา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ป้องกัน พ.ศ. 2531 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ - นามสกุล 

ระดับปริญญา 
 

สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

2 แพทย์หญิงปาริชาติ  
ภิญโญศรี 
  

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2545 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นายแพทย์ปริญญา  
ช านาญ 
  
  

Doctor of  Philosophy  Medical Science 
(Epidemiology) 

พ.ศ. 2554 University of 
Cambridge, UK 

Master of Philosophy  Public Health พ.ศ. 2550 University of 
Cambridge, UK 

แพทยศาสตรบัณฑิต  แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4 นางสาวลติพร อุดมสุข 
  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ์  พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์  พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ - นามสกุล 

ระดับปริญญา 
 

สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

5 นางสาวนันทยา   
กระสวยทอง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทางการแพทย์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ     

จังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1-3) 
2) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) ได้แก่  

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

3) โรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพท่ี 10 จัดการเรียนการสอนประสบการณ์
ชุมชน และประสบการณ์ภาคสนาม ดังนี้  

 - จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลส าโรง โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาล 50 
พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลวารินช าราบ  

 - จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลราษีไศล โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน 
     การวางแผนหลักสูตร 
    11.1  สถานการณ์ภายนอก  

ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาก าลังคนด้านสุขภาพโดยการปรับปรุง และรับรอง
มาตรฐานการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพและสร้างนวัตกรรมการจัดรูปแบบการศึกษา รวมทั้งกระบวนการ
ศึกษาทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนเรื่องปฏิรูประบบการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทยตามมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2555 ก าหนดให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ได้เห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนั้น การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะคณะแพทย์ส่วนกลางและภูมิภาค กับภาคบริการสุขภาพโดย
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านส านักงานบริหารโครงการการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือกระจายอัตราก าลังแพทย์ไปสู่ชนบท โดยด าเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2544  

นโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน เชื่อมโยงกับระบบการศึกษาได้ระบุว่า  

ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพ  และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
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 ข้อ 5.7 พัฒนาขีดความสามารถโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข 
โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่ส าคัญ 

โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบ  Transformation of 
learning  เน้นพัฒนาระบบการประเมินและคุณภาพไทยยึดหลักผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน สร้างเสริมศักยภาพผู้เรียน 
เพ่ือการท างานในระบบบริการสุขภาพ สู่สุขภาพท่ีดีของคนและสังคม 

นอกจากนี้ยังมสีถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศอันได้แก่  
 1) สถานการณ์ผู้สูงอายุ จากรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้จัดท าขึ้น พบว่าใน พ.ศ. 
2564 ประเทศไทยจะเข้าสู้สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และใน พ.ศ. 2579 จะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด จาก
ข้อมูลสถิติทางการแพทย์ พบว่าผู้สูงอายุจะพบแพทย์ประมาณปีละ 6-8 ครั้งต่อปี ท าให้มีความต้องการแพทย์ที่
สูงขึ้น เพือ่ให้เพียงพอต่อสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในภาคเกษตรกรรม 
 2) ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา ได้แก่ โรคอุบัติใหม่  
และโรคอุบัติซ้ า เช่น โรคไข้หวัดนก โรคชาร์ส โรควัวบ้า อบุัติการณ์ของโรคที่ติดต่อยารุนแรง และกลุ่มโรคที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความทันสมัย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงวิธีรักษา และการบริโภคได้ท าให้เกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ กลายเป็นสาเหตุ
การป่วยและการตายล าดับต้นของประชาชน ส าหรับโรคที่เก่ียวข้องกับความยากจน ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย 
เช่น ภาวะโภชนาการบกพร่อง โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษยังคงอยู่ แบบแผนทางระบาดวิทยา
ของโรคท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบการดูแลรักษาสุขภาพจากในสถานพยาบาลเป็นเชิงรุกใน
ชุมชน เน้นการป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ  

3) ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสาธารณสุข และการกระจายบุคลากรที่ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งแพทย์ 
พยาบาล ทันตแพทย์ กายภาพบ าบัด เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข แพทย์แผนไทย ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีแพทย์อยู่ทั้งสิ้น 50,573 คน พบว่าแพทย์จ านวนมากอยู่ในกรุงเทพ ฯ อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรของ
กรุงเทพฯ เป็น 1 : 716 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเป็น 1 : 3,207 ภาคเหนือมีสัดส่วน 1 : 2,342  และ
ภาคใต้ 1 : 2,488 (ข้อมูลจากแพทยสภาเมื่อธันวาคม พ.ศ. 2558) แสดงให้เห็นว่าแพทย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่
ในกรุงเทพ ฯ ภาคกลาง โรงพยาบาลศูนย์ ในขณะที่สถานบริการพ้ืนที่ห่างไกล ยังขาดแคลนอัตราก าลังแพทย์ 
ท าให้แพทย์ในพ้ืนที่ห่างไกลมีภาระงานที่หนักอย่างไม่เท่าเทียม เป็นสาเหตุให้แพทย์ไม่อยากท างานในชนบท
และลาออกสู่ภาคเอกชนมากขึ้นทุกปเีกือบร้อยละ 40 ของแพทย์จบใหม่ ประมาณปีละ 600 คน ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จึงต้องวางหลักสูตรให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ของระบบสุขภาพที่
แท้จริงในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรแพทย์ในการท างานสร้างสุขภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
      จากการวิเคราะห์ของส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    
(พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่าสถานการณ์และแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิต รูปแบบการบริโภค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประเทศไทย เนื่องมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการ
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เกิดน้อยลง และภาวการณ์ตายลดลง การขาดแคลนประชากรวัยแรงงานที่เป็นส่วนส าคัญในระบบเศรษฐกิจ  
ภาวะโลกไร้พรมแดนท าให้เกิดการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรรม การยา้ยถิ่นข้ามประเทศและภูมิภาค    
การผสมผสานของวัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต 
  จากการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง        
(พ.ศ. 2561 – 2564) พบว่า จ านวนแพทย์มีแนวโน้มลดลงจาก 1,005 คนใน พ.ศ. 2554 เป็น 919 คน  
ใน พ.ศ. 2555 คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 4,558 คน ในขณะที่มีสถานพยาบาล 72 แห่ง คิดเป็น
สัดส่วนสถานพยาบาลต่อประชากร 58,183 คน ในกลุ่ม 5 โรคส าคัญของประเทศไทย พบว่า ในกลุ่มจังหวัดมี
ประชากรป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ทั้งนี้ทุกโรคมีจ านวน
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น คือมีอัตรา
การบริโภคที่ลดลงทุกปี 
 
 11.3 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพในศตวรรษที่ 21 
           ปัจจุบันสถานการณ์และแนวโน้มเกี่ยวกับระบบสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ส าคัญ ดังนี้ 
         1) การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา ได้แก่ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า เช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส 
โรควัวบ้า มีอุบัติการณ์ของโรควัณโรคท่ีดื้อยารุนแรงและกลุ่มโรคที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสู่ความทันสมัยมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการบริโภคได้ท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ กลายเป็นสาเหตุการป่วย และการตายในล าดับต้นของ
ประชาชนในขณะที่โรคท่ีเกี่ยวข้องกับความยากจน ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย เช่น ภาวะโภชนาการบกพร่อง 
โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ยังคงอยู่ แบบแผนทางระบาดวิทยาของโรคที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
ต้องปรับเปลี่ยนระบบการดูแลรักษาสุขภาพจากตั้งรับในสถานพยาบาลเป็นเชิงรุกในชุมชน โดยเน้นการป้องกัน
และการเสริมสร้างสุขภาพ  
         2) ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านสาธารณสุข และการกระจายแพทย์ที่ไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้ง
พยาบาล ทันตแพทย์ กายภาพบ าบัด และแพทย์แผนไทย แนวโน้มการบริการสุขภาพข้ามชาติ ศูนย์กลาง
การแพทย์ (Medical hub) เป็นแรงดึงดูดในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นแหล่งรายได้ทีส่ าคัญของ
ประเทศ ธุรกิจการแพทย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วท าให้เกิดภาวะสมองไหลจากโรงพยาบาลรัฐสู่ระบบเอกชนมาก
ขึ้น ยิ่งท าให้สถานการณ์การกระจายบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทวีความรุนแรงขึ้น  
         3) ส าหรับประเทศไทยมีนโยบาย และแผนงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health 
Coverage) ตั้งแต ่พ.ศ. 2541 เป็นการให้ความคุ้มครองทางการเงินส าหรับผู้ป่วย อันหมายถึงการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพโดยทั่วหน้า ตามหลักสิทธิมนุษยชน เรื่องความเสมอภาคทางสุขภาพ (Health Equity) 
ประเทศไทยได้รับการยกย่องในความพยายามที่จะสร้างความเสมอภาคทางสุขภาพ ให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงบริการสุขภาพ และลดความเหลื่อมล้ า แต่ใน พ.ศ. 2557 ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานต่าง ๆ 
พบว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ าในทางระบบสุขภาพอยู่ (Inverse Equity Hypothesis) กลา่วคือ  
คนรวย ได้รับบริการที่ดีกว่า เข้าถึงและมีคุณภาพประสิทธิภาพมากกว่าคนจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
สุขภาพในระดับชุมชน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเกิดจากจ านวนผู้สูงอายุ 
ในประเทศไทยทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในระดับชุมชน และภาคเกษตรกรรม 
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 11.4 สถานการณ์วิกฤตการศึกษาในมหาวิทยาลัย และการปฏิรูประบบการศึกษาบุคลากรแพทย์ 
            สถานการณ์วิกฤติของสถาบันการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีปัญหาประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการ
จัดการเรียนการสอน และหลักสูตรไมส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 
(Disruptive Innovation) การสร้างองค์ความรู้ที่ยังห่างไกลจากพ้ืนที่ และการปฏิบัติจริงต้องปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนการสอนแบบแยกส่วน วิชาการเป็นตัวตั้ง มาเป็นการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับตัวระบบ คือ      
ยึดโยงท างานกับสังคม เพ่ือการเรียนรู้และได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม และใน 
พ.ศ. 2553 คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาทางบุคลากรสุขภาพองค์การอนามัยโลกได้รายงานใน 
Lancet Commission Report รายงานนี้ได้วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาทางการศึกษาส าหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเสนอให้มีการปฏิรูปโดยเน้นการจัดการศึกษาท่ีตรงกับระบบบริการสุขภาพ โดย
ค านึงถึงการสร้างสมรรถนะ และทักษะส าหรับการท างานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นดังกล่าว ดังนั้น จึงต้อง
พัฒนาหลักสูตรการผลิตแพทย์ที่มีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เป็นฐานหลัก ไปเป็นหลักสูตรเพื่อผลิตแพทย์ที่มี
คุณลักษณะใหม่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบสุขภาพ สร้างความเสมอภาคทางสุขภาพให้กับประชาชน 
และบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษา และระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้บัณฑิตแพทย์เรียนรู้ระบบ
สุขภาพที่เป็นจริงทางสังคม เน้นการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
         นอกจากนี้ การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) อย่างรอบด้านทั้งโลกทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม 
ซึ่งตัวเป้าหมายไม่ใช่แค่ความรู้ แต่เป็นการฝึกฝนทักษะของการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 11.2 11.3 และ 11.4 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 

พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและ
การกระจายต่อมาบุคลากรแพทย์และการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ โดยร่วมมือกับส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นในโอกาสที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขต้องปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2562 – 2566) จึงถือเป็นห้วงเวลาของระยะเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญในการปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมจะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาพ และ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพในสังคมไทย  

วิทยาลัยฯ ได้ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 
21 โดยจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาและระบบบริการ
สุขภาพชุมชน โดยมีกระบวนการเรียนรู้แบบ Transformative Learning เน้นสมรรถนะ ความสามารถ
ประสบการณ ์ทักษะ (Competency driven : local – global) เป็นส าคัญ ร่วมกับสมรรถนะความเป็นผู้น า
ในทมีงานบุคลากรสุขภาพส าหรับวิชาชีพ (Interprofessional education : IPE และ Transprofessional 
education : TPE) โดยมีเป้าหมายร่วมคือ สุขภาวะของชุมชน 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ก าหนดเป้าหมายหลักให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 
ด้าน เพ่ือการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มคีวามรู้ความสามารถ มีคุณภาพมาตรฐานทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา มีทักษะในการท างานในชุมชน และท างานร่วมกับ      
ทีมสหวิชาชีพในระบบสุขภาพ เข้าใจระบบสุขภาพที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การให้บริการทางวิชาการ รวมทั้ง
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน   

ไม่มี 
 

  13.2 นักศึกษาในหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในหลักสูตร/ภาควิชา/คณะอื่น  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์      

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 
  13.3 การบริหารจัดการ 
                 บริหารจัดการโดยประสานประธานรายวิชา และผู้เกี่ยวข้องก่อนการเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้
การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ความส าคัญของหลักสูตร 
   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์จากการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมและแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพแบบ
บูรณาการในเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร) 
ผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมาได้ผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทไปแล้วจ านวน 189 คน แต่การกระจายตัวของ
แพทย์ในเขตสุขภาพที่ 10 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้ในพ้ืนที่ยังคงขาดแคลนแพทย์ที่ร่วมเป็นทีมใน     
สหวิชาชีพและมีความพร้อมต่อการท างานในชุมชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบสุขภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
 มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ทีม่ีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน สามารถท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ มีทักษะ
การคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์ของระบบสุขภาพชุมชนทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากล 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของแพทย์ในบทบาทต่าง ๆ 
2. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เทคโนโลยีทาง

การแพทย์ ระบบคุณภาพโรงพยาบาล ความปลอดภัยของผู้ป่วยและระบบสุขภาพของประเทศ 
3. มีความสามารถในการวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอย่างเป็นระบบ การตัดสินใจเลือกการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจพิเศษ อื่นอย่างสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจ
ตามเกณฑ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยยึดคน
เป็นศูนย์กลาง (People-centered health care) การประเมินคุณค่าบทความและแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 4. มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล ทั้งกับผู้ป่วย 
ญาติ และประชาชน รวมทั้งกับบุคลากรในระบบสุขภาพ และมีภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความใฝ่รู้
และสามารถพัฒนาตนเอง 
 5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
 6. มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการท า
หัตถการทางการแพทย์ 
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7. มีความสามารถในการท างานในชุมชนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์หรือระบบบริการสุขภาพ  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : ระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2567 
  

2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

1) แผนการก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร 

 
1) ก ากับให้มีมาตรฐานการจัดการเรียน

การสอนแบบ outcome-based 
education  

2) ก ากับให้มอีาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้อยู่ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาใน
หลักสูตร 

3) ก ากับให้มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ 
1) อาจารย์ประจ าทุกคนมี

คุณสมบัติครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาแพทยศาสตร์เป็นอย่าง
น้อย หรือสัดส่วนของอาจารย์
ประจ า เป็นไปตามประกาศ
แพทยสภา 

2) จ านวนสัปดาห์ที่นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะชุมชน ทักษะการท างาน
กับองค์กรชุมชน และฝึกเวช
ปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชน 

3) จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ patient safety ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของหมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

4) จ านวนรายวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (rational drug use) 

5) จ านวนรายวิชาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ 
(inter-professional 
education) 

6) ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
การประเมินเพ่ือรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ในแต่ละ
ขั้นตอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

7) ผลการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์ WFME  
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

หลักฐาน 
1) แบบประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และความพึงพอใจของ
ทีมสหวิชาชีพที่ท างานร่วมกับ
บัณฑิต 

2) มคอ.3  
3) ผลสอบจาก ศรว. 
4) หนังสือแจ้งผลการประเมินจาก

สถาบันรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 

2) แผนการพัฒนา
นักศึกษา   

 
1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้

สอดคล้องตาม curriculum 
outcomes โดยการจัดท าความรู้
ความสามารถที่คาดหวังตามรายชั้น
ปี (milestones) เพ่ือใช้ในการก ากับ
ติดตาม 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถ
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

4) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถ
ต่าง ๆ ทางการแพทย์ ได้แก่  
เวชปฏิบัติ การบริหาร การวิจัยทาง
การแพทย์ 

5) ส่งเสริมให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

6) ส่งเสริมให้มปีระสบการณ์การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนานักศึกษามีทั้งจัดการเรียน
การสอนรายวิชาในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีและมี

ตัวบ่งชี้ 
1) จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2) จ านวนชั่วโมงการเรียนที่มีหัวข้อ
เกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมทาง
การแพทย์ 

3) จ านวนครั้งที่นักศึกษาท าผิด/ฝ่าฝืน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

4) จ านวนบัณฑิตท่ีท าผิดจริยธรรม
วิชาชีพ 

5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00 

6) ร้อยละ 100 ของจ านวนนักศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3  

7) จ านวนรายวิชาที่ส่งเสริม
ความสามารถในการท างานสาขา 
ต่าง ๆ ทางการแพทย์ ได้แก่  
เวชปฏิบัติ การบริหาร การวิจัยทาง
การแพทย์ ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

สมรรถนะในการท างานในชุมชน
และหน่วยงานภาคสุขภาพต่าง ๆ  

 

8) จ านวนรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 4 
รายวิชา/ชั้นป ี

9) ร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
(ปีการศึกษา 2568 – 2572) 

10) จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ส่งเสริมประสบการณ์การท างานภาค
สุขภาพในชุมชน ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/
ปีการศึกษา 

11) จ านวนรายวิชาที่ส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้และทัศนคติ
ที่ดีในการท างานภาคสุขภาพใน
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา/ชั้นปี 

หลักฐาน 
1) แผนปฏิบัติการประจ าปีของงาน

พัฒนานักศึกษา 
2) มคอ. 2 (แผนการศึกษา) 
3) มคอ.3 
4) รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
5) แบบประเมินการจัดกิจกรรมของงาน

พัฒนานักศึกษา 
6) ผลสอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 (ศรว.) 
7) โครงการที่ส่งเสริมประสบการณ์การ

ท างานภาคสุขภาพในชุมชน 

3) แผนพัฒนาคณาจารย์ 
/แผนพัฒนาก าลังคน
ให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 
1) ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรม เพื่อ

พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความเข้าใจ  
พันธกิจของวิทยาลัย ปรัชญาของ
หลักสูตร และแพทยศาสตรศึกษา 

2) ส่งเสริม สนับสนุน อาจารย์ปัจจุบัน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางแพทยศาสตร

ตัวบ่งชี้ 
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการ

ปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี 
และผ่านการฝึกอบรมด้าน
แพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ภายใน 2 ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ต าแหน่งอาจารย์ 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

ศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพ รวม
ไปถึงศึกษาต่อและการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ใน 
รพ.ร่วมผลิตสร้างผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และประสาน
ความร่วมมือกับ สบพช.เพ่ือพัฒนา
อาจารย์ในรพ.ร่วมผลิตด้าน
แพทยศาสตรศึกษา  

4) ส่งเสริม สนับสนุน อาจารย์ใน
โรงพยาบาลชุมชนให้เข้าใจปรัชญา
ของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษาและแพทยศาสตรศึกษา 

5) ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ได้
พัฒนาตนเองตามแนวทางส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

2) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

3) อาจารย์ในโรงพยาบาลชุมชน ผ่าน
การฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร
ศึกษา อย่างน้อยโรงพยาบาลละ  
1 คน 

4) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นทั้งใน
วิทยาลัยฯ โรงพยาบาลร่วมผลิตและ
สถาบันสมทบ 

5) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักฐาน 
1) ฐานข้อมูลบุคลากรจากงานบริหาร

บุคคล 
2) รายงานประจ าปี 

 

4) แผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 

 
1) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

แบบ active learning 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะและมี

การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะที่
เหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 

3) ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
รายวิชา 

4) ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ  
e-learning 

5) ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ       
e-curriculum 

6) ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาระบบคลัง
ข้อสอบ 

ตัวบ่งชี้ 
1) จ านวนรายวิชาที่มีหัวข้อการจัดการ

เรียนสอนแบบ active learning  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

2) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ใหม่ที่ผ่าน
การอบรมการจัดการเรียนการสอนที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใน 
1 ปี 

3) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใน 
1 ปี 

4) จ านวนรายวิชาที่มีหัวข้อการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

7) มุ่งเน้นการให้การบริบาลและการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างสมเหตุผล 

8) มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
(patient safety) 

9) มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
ตัดสินใจทางคลินิก 
 

หมวดวิชาเฉพาะเพ่ิมขึ้นปีละ 5 
หัวข้อ 

5) จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่จัดท า
สื่อการเรียนการสอนผ่าน  
e-learning เพ่ิมข้ึนปีละ 10 หัวข้อ 
จ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าใช้ระบบ 
e-learning ไม่น้อยกว่า  10 ครั้ง/
รายวิชาที่ใช้งานระบบ e-learning 

6) จ านวนครั้งที่อาจารย์และนักศึกษา
เข้าใช้ระบบ TQF REG เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าคนละ 4 ครั้ง/ปี 

7) จ านวนรายวิชาที่เข้าใช้ระบบคลัง
ข้อสอบ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 2 
รายวิชา/ปี 

8) จ านวนครั้งของการรายงานความ
เสี่ยงที่เกิดจากการบริการทาง
การแพทย์ของนักศึกษา 

10) จ านวนครั้งของการร้องเรียนเรื่อง
การบริบาลและการดูแลผู้ป่วยของ
นักศึกษา 

9) ร้อยละของการสอบผ่านการสอบ
รวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน 

10) รายงานความเสี่ยงที่เกิดจากการ
บริการทางการแพทย์ของนักศึกษา 

11) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

หลักฐาน 
1) รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 2 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา (มคอ.
3) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

5) แผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในชุมชน 

 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึก

ประสบการณ์ชุมชน การท างาน
ร่วมกับองค์กรชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชน และหน่วยงานในระบบ
สุขภาพทุกระยะของหลักสูตร 

2) ก ากับ ติดตาม การจัดท าเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือเพ่ิม
เครือข่ายให้รองรับการจัดการศึกษา
อย่างสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนด 

3) ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
และอาจารย์พ่ีเลี้ยง พัฒนา
ทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การเรียนการ
สอนที่จะใช้ในโรงพยาบาลชุมชน 
ครอบคลุม ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ระบบประชุมทางไกล 
ระบบการนิเทศ การเงินการพัสดุ 
ตลอดจนการขอต าแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงพยาบาล
ชุมชน 

4) ร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา 
Community Engaged Health 
Professional Education เพ่ือเป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการ
ความรู้จากการปฏิบัติหรือน าเสนอ
งานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา  

ตัวบ่งชี้ 
1) จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่นักศึกษา

ได้สัมผัสประสบการณ์ชุมชน การ
ท างานร่วมกับองค์กรชุมชน และการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 

2) มีเกณฑ์การคัดเลือกโรงพยาบาล
ชุมชนที่เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในชุมชนทุกระยะของการ
จัดการศึกษา (เตรียมแพทย์ ปรี
คลินิก และคลินิก) 

3) ร้อยละของจ านวนอาจารย์และ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงพยาบาลชุมชน
ที่ได้รับการพัฒนาด้านแพทยศาสตร
ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

4) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงพยาบาลชุมชน
ต่อทรัพยากรสนับสนุนการจัด
การศึกษา คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00 

5) จ านวนงานวิจัยหรือการน าเสนอ
ผลงานวิชาการด้าน Community 
Engaged Health Professional 
Education หรือด้านแพทยศาสตร
ศึกษา ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง  

หลักฐาน 
1) มคอ.3  
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 

รายงานประจ าปี 
3) งานวิจัยหรือการน าเสนอผลงาน

วิชาการด้าน Community Engaged 
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2.1 แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งชี้/หลักฐาน 

Health Professional Education
หรือด้านแพทยศาสตรศึกษา 

6) แผนพัฒนาทรัพยากร
การเรียนการสอน  

 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดหา

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา โดยค านึงถึงกลยุทธ์การ
เรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2) สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด
วิทยาลัยฯ โดยจัดหาหนังสือและ
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จัดหา Internet ความเร็วสูงเพ่ือช่วย
พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 

3) สนับสนุน การจัดการระบบโครงข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการจัด
การศึกษาและประชุมทางไกลร่วมกับ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

4) สนับสนุนการจัดทรัพยากรเพ่ือฝึก
ทักษะทางคลินิกทั้งท่ีเป็น 
simulation ผู้ป่วยจ าลอง และการ
ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงอย่างเพียงพอ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลด้าน
แพทยศาสตรศึกษาและเกณฑ์การ
เปิดด าเนินงานหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต แพทยสภา เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 
5.00 

2) จ านวนหนังสือ e-book ฐานข้อมูล
สารสนเทศของห้องค้นคว้าวิทยาลัยฯ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 

3) จ านวนครั้งของการใช้โครงข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการศึกษา
และประชุมทางไกล ไม่น้อยกว่าปีละ 
4 ครั้ง 

4) จ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าใช้งานห้อง 
simulation ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง 

หลักฐาน 
1) แบบประเมินความพึงพอใจ 
2) รายงานประจ าปีของวิทยาลัยฯ ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และ
โรงพยาบาลชุมชน 

3) ฐานข้อมูลทางการแพทย์ 
4) รายงานการใช้โครงข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ 
5) รายงานการใช้งานห้อง simulation 
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หมวดที่ 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน :  
  จัดการศึกษาด้วยระบบทวิภาค แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา 
ไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
        ต่อหนึ่งภาค การศึกษา 
1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา  
1.3.3 รายวิชาฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับ

มอบหมาย ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ   
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
    วัน-เวลาราชการ  ภาคต้น  ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
       ภาคปลาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
    นอกวัน - เวลาราชการ  มีการขึ้นเวรเพ่ือฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก (เฉพาะ ปี 4-6) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
หมวด 2 ดังนี้ 

2.2.1 จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
2.2.2  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
2.2.3    ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  หรือบกพร่องต่อศีลธรรมอันดี 
2.2.4    ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.2.5    ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
2.2.6     มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต  
 

 



20 
 

                                                    

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ 
ข้อจ ากัดของนักศึกษา 

1) ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้น
ข้อมูลและการประเมินข้อมูลทางวิชาการ  

- ส ารวจความต้องการและจัดอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การสืบค้นข้อมูลตามผลการส ารวจ 

- จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในช่วงปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 

2) ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟังและ
พูด 

- จัดเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

3) ขาดทักษะการสื่อสารโดยการเขียน การพูด
และการฟัง 

- จัดให้มีการเรียนการสอนด้านการสื่อสารในช่วงต้นของ
รายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1 
(Medical Professional Development I) 

4) ขาดทักษะการปรับตัวเข้ากับการเรียน
มหาวิทยาลัยที่ต้องการความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการก ากับตนเองในการ
บริหารเวลา และจัดล าดับความส าคัญของการ
เรียน กิจกรรมสันทนาการ การออกก าลังกาย  

- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมาย
ชีวิต วิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย ทักษะชีวิตและการ
บริหารเวลา 

- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าชั้นปี อาจารย์
ประจ าหอพักนักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือระดับชั้นปี และ
ช่วยเหลือรายบุคคล 

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ในแต่ละช่วงชั้น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาทักษะที่จ าเป็น  

- จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น สโมสรนักศึกษา การใช้
ชีวิตร่วมกันที่หอพัก กีฬา สันทนาการ 

5. ขาดทุนการศึกษา - จัดระบบให้ทุนการศึกษาอย่างชัดเจนโดยการหาแหล่ง
ทุนให้มีปริมาณพอเพียงและต่อเนื่อง 
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      2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 72 72 78 78 78 78 94 
ชั้นปีที่ 2 - 72 72 78 78 78 78 
ชั้นปีที่ 3 - - 72 72 78 78 78 
จ านวนนักศึกษา 
ชั้นปรีคลินิกและเตรียมแพทย์ 

72 144 222 228 234 234 250 

ชั้นปีที่ 4 - - - 72 72 78 78 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 72 72 78 
ชั้นปีที่ 6 - - - - - 72 72 
จ านวนนักศึกษาชั้นคลินิก - - - 72 144 222 228 

จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปี 72 144 222 300 378 456 478 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - - - 72 72 

        หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงงานแผนฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)  
 

รายละเอียด
รายรับ 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,368,000 2,656,000 2,896,000 3,232,000 3,568,000 3,648,000 3,824,000 

ค่าลงทะเบียน 22,496,000 25,232,000 27,512,000 30,704,000 33,896,000 34,656,000 36,328,000 

เงินอุดหนุนจาก
งบประมาณ
แผ่นดิน (โครงการ
ผลิตแพทย์ฯ) 

14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 

อื่น ๆ ได้แก่ 
โครงการ สบพช. 
(CPIRD) 

41,160,000 51,744,000 62,328,000 65,268,000 67,032,000 68,796,000 68,796,000 

รวมรายรับ 80,424,000 94,032,000 107,136,000 113,604,000 118,896,000 121,500,000 123,348,000 

       หมายเหตุ: ไม่รวมงบลงทุนทุกประเภท 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
 

หมวดเงิน 
งบด าเนินการ 

(ค่าตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ) 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

1)  ค่าใช้จ่ายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   5 คน (เงินเดือน) 
3,323,794 3,422,963 3,526,098 3,633,359 3,744,910 3,744,910 3,860,923 

2)  ค่าใช้จ่ายอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากร  อื่น ๆ ใน
หลักสูตร 

43,225,298 44,386,614 45,279,928 46,523,429 47,816,670 48,156,785 47,230,002 

3) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
(ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร
ค่าตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ) 

12,526,502 15,031,803 18,038,163 21,645,796 25,974,955 
     
31,169,947 

 
37,403,936 

4) ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา 

2,400,000 2,880,000 3,456,000 4,147,200 4,976,640 5,971,968 7,166,362 

5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 341,000 341,000 - - - - - 

6) ค่าหนังสือ ต ารา ใน
หลักสูตร 

528,000 742,000 888,000 1,026,000 1,170,000 1,287,000 1,250,000 

รวม 62,344,595 66,804,380 71,188,190 76,975,784 83,683,176 90,330,609 96,911,223 

จ านวนนักศึกษา 176 212 222 228 234 234 250 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

354,230.65 315,115.00 320,667.52 337,613.09 357,620.41 386,028.24 387,644.89 

หมายเหตุ: ข้อมูลจากงานแผนและงบประมาณ เพ่ิมเติมหมวดทุนพัฒนาอาจารย์ส าหรับพัฒนาคุณวุฒิด้าน 
             แพทยศาสตรศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึงปีการศึกษา 2568 โดยเริ่มต้นให้ปีละ 1 ทุน และ 
             เพ่ิมตามอัตราเงินเฟ้อ 
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2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร   
 

หมวดเงิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

รวมรายรับ 80,424,000 94,032,000 107,136,000 113,604,000 118,896,000 121,500,000 123,348,000 

รวมรายจ่าย 62,344,595 66,804,380 71,188,190 76,975,784 83,683,176 90,330,610 96,911,224 

จ านวน
นักศึกษา 

176 212 222 228 234 234 250 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษา 

354,230.65 315,115.00 320,667.52 337,613.09 357,620.41 386,028.25 387,644.89 

ความคุ้มค่า
ของหลักสูตร 
(รายรับ – 
รายจ่าย) 

18,079,405 27,227,620 35,947,810 36,628,216 35,212,824 31,169,390 26,436,776 

 
2.6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน  354,230.65 บาทต่อคนต่อปี

  
2.7 ระบบการศึกษา : แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     

1) มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 11 ข้อ 45  

2) มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ทั้งนี้การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้เป็นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 12   

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 12 
ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ปีการศึกษา   
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3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 248 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี แบบ 6 ปี ประกอบด้วย   
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กลุ่มภาษา                                               จ านวน 15 หน่วยกิต 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                      จ านวน 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี          ไม่น้อยกว่า 
และการจัดการ   

6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                             จ านวน 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 212 หน่วยกิต 

กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                               จ านวน 68 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                       จ านวน 132 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก                                        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 248 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  รายวิชาในหลักสูตรก าหนดรหัสและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ก าหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว   
ตัวที่หนึ่งและสอง  หมายถึง     คณะ/หลักสูตร 
ตัวที่สามและสี่     หมายถึง     ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวที่ห้า        หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวที่หก         หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด        หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา   
 

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
2.1 รหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

      รายวชิาศึกษาท่ัวไป สังกัดคณะ ใช้รหัส ดังนี้ 
10 วิชาบูรณาการ 
11 คณะวิทยาศาสตร์ 

        14 คณะศิลปศาสตร์ 
    15 คณะเภสัชศาสตร์ 
    17 คณะบริหารศาสตร์ 
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        21 คณะนิติศาสตร์ 
    23 คณะรัฐศาสตร์ 
   

2.2 รหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้ 
                     (ก) ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง เป็นตัวเลขก าหนดรหัสประจ าคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 

       19  หมายถึง  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  (ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/ 

       01  หมายถึง  กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
(ค) ตัวเลขตัวที่ห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

       1 -  6  หมายถึง  วิชาชั้นปีที่ 1 - 6 
  (ง) ตัวเลขตัวทีห่กและเจ็ด เป็นตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือล าดับที่ของรายวิชา
ในคณะ/หลักสูตร  

       01-99  หมายถึง  รายวิชาล าดับที่ 1- ล าดับที่ 99  
 
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้าง 
หลักสูตร ดังนี้  
 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                               ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1. กลุ่มภาษา                  รวม     15  หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มภาษาไทย                จ านวน   3  หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)   3(3-0-6) 
 

 ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ             รวม    12  หน่วยกิต 
  1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ              จ านวน    6  หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)      3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
 

 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก                         จ านวน   6  หน่วยกิต 
  กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)              จ านวน   3  หน่วยกิต 
1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science)  3(3-0-6) 
 

  กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group )              จ านวน  3  หน่วยกิต    
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)  3(3-0-6) 
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2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                  รวม  6  หน่วยกิต 

 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ                 บังคับเลือก  3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)   3(3-0-6) 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)      3(3-0-6) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)     3(3-0-6) 
 

 ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน       บังคับเลือก  3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
2135 103 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)       3(3-0-6) 
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peaceful Settlement in Society)                           3(3-0-6)  
 

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม     บังคับเลือกไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)    3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)     3(3-0-6) 
 

 ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ            บังคับเลือก       3 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจ านวน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                           3(3-0-6)                            
             (Information Technology and Its Applications in Daily Life)                                                                
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                 3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                                          3(3-0-6)   
 

4. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป         รวม 3 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)   3(3-0-6) 
1447 104 โลกภาพยนตร์ (Movie World)        3(3-0-6) 
1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)  3(3-0-6) 
 

 ข. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 115 คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21                                    3(3-0-6)  
              (Mathematics for Life Skill Development in the 21st Century) 
1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 
     (Biodiversity and Climate Change) 
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking)          3(3-0-6) 
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 ค. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in Digital Age)  3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                        3(3-0-6) 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                                               3(3-0-6) 

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 212 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      จ านวน       68 หน่วยกิต 
1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1       1(1-0-2) 
    (Medical Professional Development I)      
1901 102 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน (Cell and Basic Molecular Biology)  3(2-2-5)     
1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1     2(1-2-3)  

   (Community Medicine and Family Medicine I) 
1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต    1(1-0-2) 

   (Human Genetics and Developmental Biology) 
1901 105 เมแทบอลิซึมและโภชนาการในมนุษย์ (Human Metabolism and Nutrition) 2(1-2-3) 
1901 201 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1     4(3-2-7) 
      (Integumentary and Musculoskeletal System I) 
1901 202 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 1     4(3-2-7) 

    (Cardiovascular and Respiratory Systems I) 
1901 203 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 1     3(2-2-5) 

   (Gastrointestinal and Endocrine System I) 
1901 204 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 1 (Urinary and Reproductive System I) 3(2-2-5)    
1901 205 ประสาทวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Neuroscience)    4(3-2-7)               
1901 206 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2       1(1-0-2) 
             (Medical Professional Development II)     
1901 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์     2(1-2-3) 
              (Medical Microbiology and Parasitology) 
1901 208 พ้ืนฐานโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน (Basic Hematology and Immunology) 2(1-2-3)     
1901 209 พยาธิวิทยาทั่วไปและเนื้องอก (General Pathology and Neoplasia)  2(1-2-3)     
1901 210 บทน าเภสัชวิทยา (Introduction to Pharmacology)             2(2-0-4)                
1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2     3(2-2-5) 
             (Integumentary and Musculoskeletal System II) 
1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2     4(3-2-7) 
              (Gastrointestinal and Endocrine System II) 
1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2     3(2-2-5) 
              (Community Medicine and Family Medicine II) 
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1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2     4(3-2-7) 
              (Cardiovascular and Respiratory Systems II)  
1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 (Urinary and Reproductive System II)       4(3-2-7)        
1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology)     2(1-2-3) 
1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก (Clinical Neurology)      3(2-2-5) 
1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก (Clinical Immunology)     2(2-0-4) 
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3     3(2-2-5) 
              (Community Medicine and Family Medicine III) 
1901 307 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 3      1(1-0-2) 
              (Medical Professional Development III) 
1901 308 พันธุศาสตร์คลินิก (Clinical Genetics)      1(1-0-2)              
1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก (Introduction to Clinical Medicine)           2(1-2-3) 
               

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ      จ านวน       132 หน่วยกิต 
1901 310 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)        2(0-4-2) 
1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 (Clinical Immersion I)    2(0-4-2) 
1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 (Clinical Immersion II)    2(1-2-3) 
1901 401 อายุรศาสตร์ 1 (Internal Medicine I)                5(5-0-10) 
1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 (Skills in Internal Medicine I)    2(0-4-2) 
1901 403 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Internal Medicine I) 3(0-6-3) 
1901 404 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)      4(4-0-8) 
1901 405 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 (Skills in Surgery I)     4(0-8-4) 
1901 406 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Surgery I)   2(0-4-2) 
1901 407 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (Obstetrics and Gynecology I)  4(4-0-8) 
1901 408 ทักษะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (Skills in Obstetrics and Gynecology I)  3(0-6-3) 
1901 409 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1   3(0-6-3) 
              (Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology I) 
1901 410 ออโธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)     4(2-4-6) 
1901 411 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4     4(2-4-6) 
              (Community Medicine and Family Medicine IV) 
1901 412 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)      2(1-2-3) 
1901 413 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4      2(1-2-3) 
              (Medical Professional Development IV)       
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)     4(4-0-8) 
1901 502 ทักษะกุมารเวชศาสตร์ 1 (Skills in Pediatrics I)     2(0-4-2) 
1901 503 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Pediatrics I)  4(0-8-4) 
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1901 504 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)      5(2-6-7) 
1901 505 อายุรศาสตร์ 2 (Internal Medicine II)     5(2-6-7) 
1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)     2(1-2-3) 
1901 507 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)    3(1-4-4) 
1901 508 จักษุวิทยา (Ophthalmology)     3(2-2-5) 
1901 509 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)      4(2-4-6) 
1901 510 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic I)      1(1-0-2) 
1901 511 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic II)     1(0-2-1) 
1901 512 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 5     6(2-12-4) 
              (Community Medicine and Family Medicine V) 
1901 513 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 5      2(1-2-3) 
              (Medical Professional Development V)       
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)     5(0-10-5) 
1901 602 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)     4(1-6-5) 
1901 603 ทักษะอายุรศาสตร์ 2 (Skills in Internal Medicine II)    5(0-10-5) 
1901 604 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2 (Clinical Performance in Internal Medicine II) 5(0-10-5) 
1901 605 ทักษะศัลยศาสตร์ 2 (Skills in Surgery II)     5(0-10-5) 
1901 606 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2 (Clinical Performance in Surgery II)   5(0-10-5) 
1901 607 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)     5(0-10-5) 
1901 608 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynecology II)   5(0-10-5) 
1901 609 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 6     1(0-3-0) 
              (Medical Professional Development VI) 
1901 610 ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน (Practice in Community Hospital)  2(0-6-0) 
 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ในชั้นปี 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปนี้  
1901 313  โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1     2(1-2-3) 

    (Research Projects in Biomedical Science I) 
1901 314  โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2     2(1-2-3) 

    (Research Projects in Biomedical Science II) 
1901 315 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 (Clinical Experience I)    2(0-6-0) 
1901 316  ประสบการณ์ทางคลินิก 2 (Clinical Experience II)    2(0-6-0) 
1901 317 ประสบการณ์ในระบบสุขภาพ 1      2(0-6-0) 
               (Field work Experience in Health System I) 
1901 318 เนื้อเยื่อพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Tissue)        2(1-2-3)    
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1901 319 รังสีวิทยาวินิจฉัยในเวชปฏิบัติ (Diagnostic Radiology in Clinical Practice)  2(0-4-2) 
1901 320 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ     2(1-2-3) 
              (Design Thinking for Health System Innovation) 
1901 321 ประสบการณ์การให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรศาสตร์    2(0-4-2)              
             (Experience in Ambulatory Medicine)   

 
ในชั้นปี 4-6 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
1901 414  ประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก 1 (Clinical Research Experience I)  2(0-4-2) 
1901 415  ประสบการณก์ารบริหารระบบสุขภาพ 1      2(1-2-3) 
               (Experience in Health System Administration I)  
1901 416  ประสบการณ์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม    2(1-2-3) 

    (Experience in Occupational and Environmental Medicine) 
1901 417  การออกก าลังกายในผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู     2(0-4-2)  
               (Exercise in Rehabilitation Medicine) 
1901 514  ประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก 2 (Clinical Research Experience II)  2(0-6-0) 
1901 515  ประสบการณ์การบริหารระบบสุขภาพ 2      2(0-6-0) 
               (Experience in Health System Administration II)  
1901 516  ประสบการณ์ทางคลินิก 3 (Clinical Experience III)    2(0-6-0) 
1901 517  ประสบการณ์ทางคลินิก 4 (Clinical Experience IV)    2(0-6-0) 
1901 518 ประสบการณ์ในระบบสุขภาพ 2 (Fieldwork Experience in Health System II) 2(0-6-0)         
1901 519  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น    2(1-2-3) 
  (Thai Traditional Medicine and Basic Alternative Medicine)  
1901 520   คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป       2(0-4-2) 
               (Ultrasound for Clinical General Practice)   

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
เรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้มีจ านวนหน่วยกิต รวมไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เปิดรายวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษาสนใจเรียน ดังนี้ 
1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์      3(1-3-5)       
              (Applications of Medical Information) 
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         3.1.5 แผนการศึกษา  
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

xxxx xxx   กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 
  (ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 
xxxx xxx   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(ก.กลุ่มทักษะชีวิต ความคดิและสนุทรียภาพ) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชา 
เฉพาะ  
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1 
(Medical Professional Development I) 

1(1-0-2) 
 

1901 102 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน (Cell and Molecular Biology) 3(2-2-5) 

หมวดวิชา 
เลือกเสร ี

xxxx xxx   วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 22 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

xxxx xxx   กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ  
(ข.กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ) 

3(3-0-6) 

1421 223  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
               (English for Health Science) 

3(3-0-6) 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 3(3-0-6) 
xxxx xxx   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(ข.กลุ่มพลเมือง โลก และการอยูร่ว่มกัน) 
3(3-0-6) 

 xxxx xxx   กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทัว่ไป 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 
              (Community Medicine and Family Medicine I) 

2(1-2-3) 
 

1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต 
(Human Genetics and Developmental Biology) 

1(1-0-2) 

1901 105 เมแทบอลิซึมและโภชนาการในมนุษย์  
              (Human Metabolism and Nutrition) 

2(1-2-3) 
 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชา
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

1901 201 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 
(Integumentary and Musculoskeletal System I) 

4(3-2-7) 

1901 202 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 1 
(Cardiovascular and Respiratory Systems I) 

4(3-2-7) 

1901 203 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 1 
(Gastrointestinal and Endocrine System I) 

3(2-2-5) 
 

1901 204 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ุ 1  
(Urinary and Reproductive System I) 

3(2-2-5) 
 

1901 205 ประสาทวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน (Basic Neuroscience) 4(3-2-7) 
1901 206 การพัฒนาความเป็นนกัวิชาชีพแพทย์ 2 

(Medical Professional Development II) 
1(1-0-2) 

 
รวม (Total) 19 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   
 วิชาชีพ 

1901 207 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางการแพทย์ 
                         (Medical Microbiology and Parasitology) 

2(1-2-3) 

1901 208 พื้นฐานโลหิตวิทยาและภูมิคุม้กัน 
              (Basic Hematology and  Immunology) 

2(1-2-3) 

1901 209 พยาธิวิทยาท่ัวไปและเนื้องอก (General Pathology and Neoplasia) 2(1-2-3) 
1901 210 บทน าเภสัชวิทยา (Introduction to Pharmacology) 2(2-0-4) 
1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
             (Integumentary and Musculoskeletal System II) 

3(2-2-5) 

1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2 
              (Gastrointestinal and Endocrine System II) 

4(3-2-7) 

1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 
             (Community Medicine and Family Medicine II) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชา 
เลือกเสร ี

xxxx xxx    วิชาเลือกเสร ี 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)   

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชา
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2 
              (Cardiovascular and Respiratory Systems II) 

4(3-2-7) 

1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ุ 2  
              (Urinary and Reproductive System II) 

4(3-2-7) 

1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) 2(1-2-3) 
1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก (Clinical Neurology) 3(2-2-5) 
1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก (Clinical Immunology) 2(2-0-4) 
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3  
              (Community Medicine and Family Medicine III) 

3(2-2-5) 

1901 307 การพัฒนาความเป็นนกัวิชาชีพแพทย์ 3 
              (Medical Professional Development III) 

1(1-0-2) 

                                                                                 รวม (Total) 19 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

1901 308 พันธุศาสตร์คลินิก (Clinical Genetics)   1(1-0-2) 
1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินกิ (Introduction to Clinical Medicine) 2(1-2-3) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ 

1901 310 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology) 2(0-4-2) 
1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 (Clinical Immersion I) 2(0-4-2) 
1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 (Clinical Immersion II) 2(1-2-3) 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ
เลือก 

1901 xxx วิชาชีพเลือก  2 หน่วยกิต 
1901 xxx วิชาชีพเลือก  2 หน่วยกิต 
1901 xxx วิชาชีพเลือก  2 หน่วยกิต 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชา
เฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพ
บังคับ 
 

1901 401 อายุรศาสตร์ 1 (Internal Medicine I)  5(5-0-10) 
1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 (Skills in Internal Medicine I)    2(0-4-2) 
1901 403 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร ์1 (Clinical Performance in Internal Medicine I)            3(0-6-3) 
1901 404 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I) 4(4-0-8) 
1901 405 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 (Skills in Surgery I)  4(0-8-4) 
1901 406 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Surgery I) 2(0-4-2) 
1901 407 สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 1  
              (Obstetrics and Gynecology I) 

4(4-0-8) 

1901 408 ทักษะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  
              (Skills in Obstetrics and Gynecolog I) 

3(0-6-3) 

1901 409 เวชปฏิบัติสตูิศาสตร์และนรเีวชวิทยา 1 
              (Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology I)  

3(0-6-3) 

1901 410 ออโธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)     4(2-4-6) 
1901 411 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 
              (Community Medicine and Family Medicine IV) 

   4(2-4-6) 

1901 412 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)   2(1-2-3) 
1901 413 การพัฒนาความเป็นนกัวิชาชีพแพทย์ 4          
              (Medical Professional Development IV)  

    2(1-2-3) 
 

หมวดวิชา
เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพ
เลือก 

1901 xxx วิชาชีพเลือก  2 หน่วยกิต 

รวม (Total) 44 หน่วยกิต  
* จ านวนหน่วยกิตของช้ันคลินิก (ปี 4-6) เป็นจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกติของการศึกษาภาคฤดรู้อน 
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ชั้นปีที่ 5  (Fifth Year) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I) 4(4-0-8) 
1901 502 ทักษะกุมารเวชศาสตร ์1 (Skills in Pediatrics I) 2(0-4-2) 
1901 503 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1  
              (Clinical Performance in Pediatrics I) 

4(0-8-4) 

1901 504 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II) 5(2-6-7) 
1901 505 อายุรศาสตร์ 2 (Internal Medicine II)  5(2-6-7) 
1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)  2(1-2-3) 
1901 507 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)   3(1-4-4) 
1901 508 จักษุวิทยา (Ophthalmology) 3(2-2-5) 
1901 509 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) 4(2-4-6) 
1901 510 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic I)  1(1-0-2) 
1901 511 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic II)  1(0-2-1) 
1901 512 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 5 
              (Community Medicine and Family Medicine V) 

          6(2-12-4) 

1901 513 การพัฒนาความเป็นนกัวิชาชีพแพทย์ 5   
              (Medical Professional Development V)  

            2(1-2-3) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1901 xxx วิชาชีพเลือก              2 หน่วยกิต 
1901 xxx วิชาชีพเลือก              2 หน่วยกิต 

รวม (Total)  46 หน่วยกิต 
* จ านวนหน่วยกิตของช้ันคลินิก (ปี 4-6) เป็นจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกติของการศึกษาภาคฤดรู้อน 
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ชั้นปีที่ 6 (Sixth Year) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1901 601 กุมารเวชศาสตร์  2 (Pediatrics II)  5(0-10-5) 
1901 602 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)  4(1-6-5) 
1901 603 ทักษะอายุรศาสตร์ 2 (Skills in Internal Medicine II) 5(0-10-5) 
1901 604 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร ์2 
              (Clinical Performance in Internal Medicine II) 

5(0-10-5) 

1901 605 ทักษะศัลยศาสตร์ 2 (Skills in Surgery II)  5(0-10-5) 
1901 606 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2 
              (Clinical Performance in Surgery II) 

5(0-10-5) 

1901 607 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)  5(0-10-5) 
1901 608 สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 2  
             (Obstetrics and Gynecology II)  

5(0-10-5) 

1901 609 การพัฒนาความเป็นนกัวิชาชีพแพทย์ 6 
(Medical Professional Development VI)  

           1(0-3-0) 
 

1901 610 ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน  
(Practice in Community Hospital)  

2(0-6-0) 

รวม (Total) 42  หน่วยกิต  
* จ านวนหน่วยกิตของช้ันคลินิก (ปี 4-6) เป็นจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกติของการศึกษาภาคฤดรู้อน 

 

  
 3.1.6  ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มภาษา    
          
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
 ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์  การเขียน
แสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
 Language and communication;  language and thoughts;  the art of using Thai 
language;  analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
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1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 

การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษขนาดสั้นและชัดเจน  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งของ 
 Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things using non-complex language structures 
 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
การเข้าใจบทพูดและข้อเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันและอาชีพต่าง ๆ  
 Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life and 
career-related topics by using more complex English structures 

 
1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 

การจับใจความส าคัญของบทพูด  การอ่านเข้าใจข้อมูล  การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  การ
เขียนระดับย่อหน้าในบริบทวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 Identification of main points in spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in health science contexts 
 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : uuu103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
 รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน       : ไม่มี 
 การจับใจความส าคัญของบทพูด  การอ่านเข้าใจข้อมูล  การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  การ
เขียนระดับย่อหน้าเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 Identification of main points in spoken English;  reading for information;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ  
 

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)  3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
 ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญา  ประเด็นส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ 
จริยศาสตร์  ปรัชญาชีวิตของคนไทยกับมุมมองของศาสนาต่าง ๆ  

Definitions, characteristics, scope of philosophy;  important issues in metaphysics, 
epistemology, ethics;  Thai philosophy with different religious perspectives 

 
1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล  ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล  การประเมินการอ้าง
เหตุผล  ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล  การอ่านวิเคราะห์ 
 Relationship between man and reason;  characteristics and patterns of reasoning;  
assessment of reasoning;  logical fallacies;  analytical reading  
 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการ ประเภทและรูปแบบของ
การสื่อสาร เครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์  จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หน้าที่และ
บทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้นสารสนเทศ  การน าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
  Importance and need for communication;  elements and processes, types and forms 
of communication, tools of human communication;  psychology and social contexts of 
communication;  functions and roles of communication in modern society;  searching for 
information;  utilization of information for communicative purposes 
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ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน  
 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
          ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสังคมวิทยา  บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์  เพศสถานะ  กฎหมาย  สิทธิ
และหน้าที่พลเมือง  ชาตินิยม  การเมืองการปกครอง  สังคมไทยและสังคมโลก  
         Introduction to sociology;  consumerism and globalization;  gender;  law;  civil rights 
and responsibilities;  nationalism;  governance;  Thai and global societies 
 
2135 103 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)      3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
  แนวความคิดเบื้องต้นและทฤษฎีทางกฎหมายกับสังคม สิทธิและความรับผิดชอบ อาชญากรรมกับ
สังคม ระบบและองค์กรที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย  กระบวนการจัดท ากฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม 
กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
 Basic concepts and theories of law and society;  rights and responsibilities;  crime and 
society;  system and organizations of law;  law making process;  law and social control;  law 
and social change;  principles and synopsis of the Constitution 
 
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peaceful Settlement in Society)    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
           ความหมายของสันติวิธี สันติภาพ ข้อพิพาทและความขัดแย้ง ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับความ
ขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีในสังคม จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง วิธีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
          Meanings of peaceful settlement, peace, dispute and conflict; theories and concepts 
of conflict; peaceful living in society;  ethics in conflict solution;  peaceful settlement 
solution 

 
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ           
 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)              3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
  ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า  วิทยาศาสตร์ของโลก  
ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พลังงานกับชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
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อนาคต  ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ   เคมีในชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก 
เคมีอาหาร การป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย  
        Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth science;  
physical phenomena and its usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future;  earth’s atmosphere and air pollution;  chemistry in daily life;   world of polymers and 
plastics;  food chemistry;  preventing and manipulating the common hazardous wastes 
 
 

1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                          3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
 แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม  การสืบค้นหาข้อมูลสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พลังงานและพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการของโลกกับ
สิ่งแวดล้อม โลกร้อน ภัยแล้ง การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  จิตอาสาและส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Concepts of environment;  search for environment information;  ecosystems and 
biodiversity;  energy and alternative energy;  pollutants and toxic substances in daily life;  
global warming;  environmental management and sustainable development;  roles of youth 
in environmental management 
 
 ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
      (Information Technology and Its Applications in Daily Life)                                                                
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
          แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  การ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศ  ความปลอดภัย  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม  อินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
         Concepts and trends of data and information technology;  information technology 
management process;  information technology applications life and society;  security;  
information usage conforming to laws and ethics;  Internet and basic computer networks 
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1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                            3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
             ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล  ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ทักษะทางการเงินในชีวิตประจ าวันและการพัฒนา
อาชีพ การจัดการหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การ
วางแผนภาษี  การวางแผนเพื่อการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
  Meaning and importance of personal financial management;  personal financial 
planning process;  economic system;  sufficiency economy;  financial skills application in 
daily life and career development;  debt management;  investment planning;  insurance 
planning;  risk management;  tax planning;  planning for retirement;  developing quality of 
personal life 
 

1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                   3(3-0-6)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
            หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ โลกาภิวัตน์
และเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิตและการกระจายผลผลิต วิถีชีวิต  การ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            Principles and concepts of sufficiency economy;  sufficiency economy and Buddhist 
economics;  globalization and sufficiency economy;  government policy for sufficiency 
economy;  production and distribution of products;  way of life;  application of sufficiency 
economy;  knowledge management;  human resource development;  sustainable 
development 
 
4. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป      
  ก. กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ให้ดูค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มภาษา ข. ภาษา 
ต่างประเทศ 
 

 ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Arts of Living)     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
 การส ารวจตนเอง  การรู้จักตนเอง  การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล  ความเข้าใจในชีวิต  ศิลปะการสื่อสาร  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม  
กระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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  Self-exploration;  self-awareness;  logical analysis;  understanding of life;  arts of 
communication;  roles and responsibilities to the family and society;  personality 
development and social etiquette;  efficient and happy work process 
 
1447 104 โลกภาพยนตร์ (Movie Worlds)      3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ค าจ ากัดความ  ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์  ประเภท รูปแบบ บทบาทและหน้าที่ของ
ภาพยนตร์  องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์  การวิจารณ์  หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ที่
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและสังคม 
  Definitions;  history and development of film;  genre, style, roles and functions of 
films;  elements of film creation;  film criticism;  principles of aesthetic evaluation in films 
effects of life and society 
 

1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Man and Tourism)      3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว สถานที่และการจัดการการท่องเที่ยว  ลักษณะที่ดีของนักท่องเที่ยว  
ลักษณะที่ดีของเจ้าบ้าน  ผลกระทบและกรณีศึกษาการท่องเที่ยว 

Benefits of tourism;  tourist destinations and tourism management;  characteristics of 
good tourist;  characteristics of good host;  impact and case studies of tourism 

 
 ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 
1100 115 คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21               3(3-0-6) 
          (Mathematics for Life Skill Development in the 21st Century) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
         วิวฒันาการ บทบาทของคณิตศาสตร์  ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  วินัยและการพัฒนาตนเอง อุปนิสัย
ของผู้ประสบความส าเร็จ การตั้งเป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย  คณิตศาสตร์กับการจัดการใน
ชีวิต  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 Evolutions, roles of mathematics;  life skills in the 21st Century;  self-discipline and 
development;  habits of successful people, setting goals, success, indicators;  mathematics 
and life 

 
 
 



43 
 

                                                    

1100 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            3(3-0-6) 
    (Biodiversity and Climate Change) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
  เหตุปัจจัยและสถานการณ์ที่เป็นหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในระบบนิเวศบนบก น้ าจืด  น้ าทะเล 
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับโลก  การสูญพันธุ์และการ
กลายพันธุ์  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  ผลต่อการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับ
บุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ 

Causes and present evidence of climate change;  biodiversity change due to climate 
on terrestrial, fresh water, and marine ecosystems, effects on local, regional and global 
biodiversity, biological extinction and mutation, epidemic, emerging diseases, effects on food 
and agricultural products, solutional approaches at personal,  local and international levels 

 
1100 151 พลังของการคิด (Power of Thinking)            3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
  พลังของการคิดและการน าไปใช้ประโยชน์  จิตตปัญญาศึกษา  การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  การ
คิดอย่างแบบองค์รวม  การคิดวิเคราะห์  โครงงาน การเขียนรายงาน และการน าเสนอ  
 Power of thinking and benefits;  contemplative education;  creativity and innovative;  
holistic thinking;  critical thinking;  mini-project, report writing, and presentation 

 
 ข. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in a Digital Age)   3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรู้ในโลกดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล  ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์และการรักษา 
 Living in a digital age;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long 
learning;  edutainment;  safety in a digital age;  computer-induced health problems and 
treatments 
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1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                     3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

แนวคิด วิวัฒนาการและแนวโน้มการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  ภาวะผู้น าในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการควบคุม โครงสร้างองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพ่ือสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 อีคอมเมิร์ซและการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

Concepts, evolution and trends in modern business management;  leadership in 
modern business management;  strategic planning and controlling;  organization structure 
and modern human resource management for achieving competitive advantage in the 21st 
century;  E-commerce and E-Money 

 

1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                                                    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

การจัดการชีวิต การจัดการความม่ันคง การสร้างสมดุล การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ การจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การจัดการชีวิตโดยใช้หลักศาสนา การเป็นผู้น า 
 Life management;  stable management;  balancing;  life in modern society;  human 
relation management;  life management through religious;  leadership  
 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1      1(1-0-2)     
             (Medical Professional Development I)       

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 
ประวัติศาสตร์การแพทย์  นิยามและบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในระบบสุขภาพ  เกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มุมมองของสังคมต่อวิชาชีพแพทย์และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่พึง
ประสงค ์ การบริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญ  การเป็นผู้เรียนที่ดี  กระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ การ
คิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงระบบ  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การสื่อสาร
สร้างสรรค์และการรู้เท่าทันสื่อ  การน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ   

History of medicine;  defining and roles of physician in healthcare system;  
professional standard for medical practitioners, social perspective on medical profession and 
building the desirable medical professional characteristics;  scheduling and priority setting;  
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being a good learner;  thinking process, analytical thinking, synthesis thinking, critical thinking 
and systems thinking;  data gathering and analysis;  creative communication and media 
literacy;  effective presentation  
 
1901 102 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน (Cell and Basic Molecular Biology)    3(2-2-5) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

    เทคนิคพ้ืนฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล  องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
และออร์กาเนลล์  โครงสร้างของจีนและจีโนม  กระบวนการสังเคราะห์จีน  กระบวนการสังเคราะห์โปรตีน  
การควบคุมการแสดงออกของจีนและโปรตีน  โครงสร้างและการท างานของเนื้อเยื่อพ้ืนฐาน  ของเหลว 
อิเล็กโทรไลต์และระบบบัฟเฟอร์  โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์  การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์  การขนส่งแยก
ประเภทโปรตีนและเวสิเคิลภายในเซลล์  โครงเซลล์และการเคลื่อนไหวของเซลล์  รอยต่อระหว่างเซลล์กับเซลล์ 
และเซลล์กับสารระหว่างเซลล์  การสื่อสารและสื่อสัญญาณเซลล์  วัฏจักรเซลล์  การประยุกต์ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับเซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานมาใช้ในทางการแพทย์ 

Basic molecular biology techniques;  chemical composition, structure and 
function of cell and organelles;  gene and genome structure;  DNA and RNA synthesis and 
processing;  synthesis and processing of proteome;  regulation of gene and protein 
expression;  structure and function of basic tissue;  fluids electrolytes and buffer system;  
membrane structure;  transport function;  protein sorting and vesicular trafficking;  
cytoskeleton and cell motility;  cell-cell and cell-extracellular matrix interaction;  cell 
communication and signaling;  cell cycle;  knowledge application of cell and basic molecular 
biology in medicine 

 
1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1                                     2(1-2-3) 
    (Community Medicine and Family Medicine I) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

    พัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตมนุษย์  เพศในมนุษย ์ ทฤษฎีพัฒนาการด้านจิตใจและบุคลิกภาพ  
เทคนิคการสื่อสารเบื้องต้น  ความเครียดและการปรับตัวต่อความเครียด  วงจรชีวิตครอบครัว  ครอบครัวและ
การเจ็บป่วย  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  แนวคิดของสถิติในการปฏิบัติงานทางการแพทย์  ข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  ประเภทของมาตรวัดตัวแปร  สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความถ่ี อัตรา ความเสี่ยงอันตรายของการเกิดโรค สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การตั้งสมมติฐาน การก าหนดระดับนัยส าคัญและค่าวิกฤติ ความผิดพลาดชนิดที่ 1 และ 2 
การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ นัยส าคัญทางคลินิก  โครงการศึกษาครอบครัวต่อเนื่อง  

Human development through life cycle;  human gender;  theory of mind and 
personality development;  basic communication skills;  stress and adaptive functions;  family 
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life cycle;  family and illness;  patient safety;  statistical concepts in medical practice;  
quantitative and qualitative data;  types of variables;  descriptive statistics, frequency 
distributions, measures of central tendency, measures of dispersion;  disease frequency, 
rates, risk;  inference statistics, hypothesis testing, hypothesis generation, alpha level and      
p value, type I error and type II error, test of statistical significance, clinical significance;  
continuous family study project 

 
1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต                          1(1-0-2) 
              (Human Genetics and Developmental Biology) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     การถ่ายทอดพันธุกรรมแบบยีนเดี่ยว  การถ่ายทอดพันธุกรรมแบบพหุปัจจัย  พันธุศาสตร์
ประชากร  เซลล์พันธุศาสตร์และการวิเคราะห์โครโมโซม  เซลล์ต้นก าเนิด  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการ
ปฏิสนธิ  พัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์  การเจริญเติบโตของรก  บทน าการเจริญพัฒนาของระบบ
รา่งกาย  พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงชีวิต  หลักการท าแผนที่ล าดับเครือญาติ   

     Single gene inheritance;  multifactorial inheritance;  population genetics;  
cytogenetics and chromosome analysis;  stem cell;  gametogenesis and fertilization;  
development of embryonic and fetal period;  growth of placenta;  introduction to organ 
systemic development;  human developmental through life cycle;  principle of pedigrees   

 
1901 105 เมแทบอลิซึมและโภชนาการในมนุษย์                                          2(1-2-3) 
              (Human Metabolism and Nutrition) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

    เมแทบอลิซึมของพลังงาน โครงสร้าง เมแทบอลิซึม ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของ
คาร์โบไฮเดรต แอลกอฮอล์ ไขมัน โปรตีน นิวคลีโอไทด์ พอร์ไฟริน  เมแทบอลิซึมผสมผสาน  โครงสร้างและ
กลไกการท างานของเอนไซม์และโคเอนไซม์  หน้าที่และเมแทบอลิซึมของวิตามินและเกลือแร่  การประเมิน
ภาวะโภชนาการ  ภาวะทุพโภชนาการ 

    Energy metabolism, structure, metabolism, metabolic disorder of carbohydrate, 
alcohol, lipid, protein, nucleotide, porphyrin;  integration of metabolism;  structure and 
mechanism of enzyme and coenzyme;  function and metabolism of vitamins and minerals;  
assessment of nutrition;  nutritional disorder  
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1901 201 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 1                                      4(3-2-7) 
              (Integumentary and Musculoskeletal System I) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพวิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อ
โครงกระดูก  การควบคุมอุณหภูมิกาย  การออกก าลังกายและสมรรถภาพทางกาย  เงาภาพรังสีของระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก  ความสัมพันธ์ทางคลินิกของระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 

Gross anatomy, histology, embryology, physiology and biochemistry of 
integumentary system and musculoskeletal system;  body temperature regulation;  exercise 
and physical condition;  normal imaging of musculoskeletal system;  clinical correlation of 
integumentary system and musculoskeletal system 

 
1901 202 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 1                             4(3-2-7) 
              (Cardiovascular and Respiratory Systems I) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
     มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพวิทยาและสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดและ 

ระบบหายใจ  ความสัมพันธ์ทางคลินิกของระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 
     Gross anatomy, histology, embryology and physiology of cardiovascular system 

and respiratory system;  clinical correlation in cardiovascular and respiratory systems  
 

1901 203 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 1                                          3(2-2-5) 
             (Gastrointestinal and Endocrine System I) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบทางเดินอาหารและระบบ
ต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์ทางคลินิกของระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 

     Gross anatomy, histology, embryology, physiology and biochemistry of 
gastrointestinal system and endocrine system;  clinical correlation in gastrointestinal system 
and endocrine system  

 
 
 
 
 
 



48 
 

                                                    

1901 204 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 1                                           3(2-2-5) 
              (Urinary and Reproductive System I) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     มหกายวิภาค จุลกายวิภาค คัพวิทยาและสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์  
ความสัมพันธ์ทางคลินิกของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 

     Gross anatomy, histology, embryology and physiology of urinary system and 
reproductive system;  clinical correlation in urinary and reproductive systems 

 
1901 205 ประสาทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Neuroscience)                              4(3-2-7)       
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

    บทน าประสาทวิทยาศาสตร์  โครงสร้างและหน้าที่ของไขสันหลัง ก้านสมอง สมองส่วนหน้า 
เส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลัง  จุลกายวิภาคศาสตร์และคัพวิทยาของระบบประสาท  
ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ขณะพักและศักย์ไฟฟ้าขณะท างาน  การส่งสัญญาณข้ามไซแนปส์  การสังเคราะห์และ
การท างานของสารสื่อประสาท  โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการท างานของระบบประสาทรับความรู้สึกทางกาย  
ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ รีเฟล็กซ์และระบบประสาทสั่งการระดับล่าง ระบบประสาทสั่งการระดับ
พีระมิด ระบบประสาทสั่งการระดับก้านสมอง เบซอลแกงเกลีย สมองน้อย ระบบประสาทสั่งการการ
เคลื่อนไหว ระบบประสาทอัตโนวัติ ระบบหลอดเลือดสมองและโพรงสมอง ไฮโปทาลามัส เปลือกสมอง ระบบ
ประสาทลิมบิกและเรติคูลา ระบบประสาทชั้นสูง สมองกับพฤติกรรม  ความสัมพันธ์ทางคลินิก  หลักการแยก
พยาธิสภาพของโรคทางระบบประสาท 

Introduction to neuroscience;  structure and function of spinal cord, brainstem, 
forebrain, cranial and spinal nerves;  histology and  embryology of nervous system;  resting 
membrane potential and action potential;  synaptic transmission;  synthesis and function 
neurotransmitters;  structure, function and mechanism of somatosensory system;  special 
senses, reflex and lower motor neuron, pyramidal system, brainstem motor center, basal 
ganglia, cerebellum, motor system, autonomic nervous system, blood supply of central 
nervous system and ventricular system, hypothalamus, cerebral cortex, limbic system and 
reticular formation, higher brain function, brain and behavior;  clinical correlation;  principle 
of locating lesion of nervous system 
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1901 206 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2                                     1(1-0-2) 
    (Medical Professional Development II) 

              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

     ทฤษฎีตัวยูและการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  พ้ืนฐานจริยศาสตร์  จรรยาบรรณนักศึกษาแพทย์  
การก ากับตัวเอง  การจัดการความเครียด  มนุษยสัมพันธ์และหลักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ปฏิสัมพันธ์กลุ่มและ
ทักษะการท างานเป็นทีม  ทักษะการเขียน การฟังและการเข้าใจ  สิทธิผู้ป่วย  หลักความปลอดภัยของผู้ป่วย  
การสะท้อนย้อนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     U-Theory and professional development;  fundamental ethics;  medical student 
code of conduct;  self mastery;  stress management;  human relation and working with 
others;  group interaction and collaborative working skills;  writing, listening and 
understanding skills;  patient right;  patient safety;  reflective thinking for continual 
improvement 

 
1901 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์                               2(1-2-3) 
              (Medical Microbiology and Parasitology) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     บทน า การก่อโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา  ปรสิต
วิทยาทางการแพทย์ บทน าทางปรสิตวิทยา โปรโตซัวทางการแพทย์ หนอนพยาธิทางการแพทย์ กีฏวิทยาทาง
การแพทย์ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านปรสิตวิทยา  เชื้อดื้อยา  หลักการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ  
การแปลผลความไวของยาปฏิชีวนะต่อแบคทีเรีย  เทคนิคการท าให้ปลอดเชื้อและการท าลายเชื้อ  การป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ  การป้องกันการติดเชื้อจากการท างานของบุคลากรทางการแพทย์  การป้องกันการติด
เชื้อตามหลักสากลและความปลอดภัยของผู้ป่วย  อาวุธชีวภาพ 

Introduction, pathogenic, laboratory investigation of bacteria, virus and fungi;  
medical parasitology, introduction of parasitology, medical protozoa, medical helminthes, 
medical entomology, laboratory investigation of parasitology;  antibiotic resistance;  
principles of specimen collections;  interpretation of antibacterial susceptibility;  sterilization 
and disinfection techniques;  prevention and control of infectious disease;  infectious control 
for healthcare personnel;  universal precaution and patient safety;  agent of bioterrorism 
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1901 208 พื้นฐานโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน (Basic Hematology and  Immunology)   2(1-2-3)               
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     การสร้าง หน้าที่และการท าลายเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและปัจจัยการแข็งตัวของ
เลือด  ขบวนการสร้างและหน้าที่ของเซลล์กลุ่มฟาโกไซต์  ลิมโฟไซต์ ชนิดทีเซลล์และบีเซลล์ พลาสมาเซลล์ 
อิมมูโนโกลบูลิน และแอนติบอดี  คุณสมบัติทางเคมี หน้าที่ และโครงสร้างทางชีวโมเลกุลของเมดิเอเตอร์ทาง
ภูมิคุ้มกันและระบบคอมพลีเมนท์  ขบวนการสร้าง คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ของไซโตไคน์และเคโมไคน์  
ภูมิคุ้มกันโดยก าเนิดและความสามารถในการท าปฏิกิริยาที่จ าเพาะภูมิคุ้มกันที่เกิดข้ึน  การน าเสนอแอนติเจน 
การกระตุ้นและควบคุมการไม่ตอบสนองภูมิคุ้มกัน การท าลายเซลล์ ความสามารถในการท าปฏิกิริยาที่จ าเพาะ
ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น  โครงสร้างและหน้าที่ของเอ็มเอชซี  ลักษณะของแอนติเจนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง   
การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ  การตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันป้องกัน 
วัคซีน 

Production, function and destruction of erythrocytes, leukocytes, platelets and 
coagulation factors;  production and function of phagocytes, T lymphocytes and B 
lymphocytes, plasma cells, immunoglobulin and antibodies;  chemistry properties, function 
and structure of molecular biology of immunologic mediators and complement;  production 
property role and function of cytokines and chemokines;  innate immunity and antigenicity;  
antigen presentation, cell activation and regulation tolerance, clonal deletion, 
immunogenicity;  structure and function of major histocompatibility complex (MHC);  
erythrocyte antigens;  transplantation tissues or organs;  investigation immunology, 
immunization, protective immunity, vaccine 

 
1901 209 พยาธิวิทยาทั่วไปและเนื้องอก (General Pathology and Neoplasia)           2(1-2-3)               
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     บูรณาการองค์ความรู้พยาธิวิทยาทั่วไปและเนื้องอกพ้ืนฐาน  สาเหตุ  พยาธิก าเนิด  พยาธิ
สรีรวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  อาการวิทยาของเนื้องอก  เวชศาสตร์ป้องกัน พยาธิสภาพของเซลล์  การอักเสบ  
การสร้างใหม่  การซ่อมแซม  ภาวะการขาดเลือด ความผิดปกติของระบบไหลเวียน  ชีววทิยาของเนื้องอกและ
ชีววิทยาโมเลกุลมะเร็ง มะเร็งพันธุกรรม ออตาคอยด์  ยาต้านการอักเสบ ยาต้านมะเร็ง ยาที่ออกฤทธิ์ท าลาย
เซลล์  หลักการป้องกัน ดูแล ฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  

Integration of basic pathology and neoplasia;  etiology;  pathogenesis;  
pathophysiology;  clinical pathology;  symptomatology of tumors;  preventive medicine;  
cellular pathology;  inflammation;  regeneration;  repair;  ischemia, hemodynamic disorders;  
biology of neoplasia and molecular oncology, hereditary neoplasia, autacoids;  anti-
inflammatory drugs, anti neoplastic drugs, cytotoxic drugs;  principle of therapeutic and 
holistic health care 
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1901 210 บทน าเภสัชวิทยา (Introduction to Pharmacology)   2(2-0-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
    หลักเภสัชวิทยาเบื้องต้น เภสัชจลนศาสตร์ เภสชัพลศาสตร์ อันตรกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึง

ประสงค์ของยา อันตรายจากการสั่งยา  การพัฒนายา  การเขียนใบสั่งยา  การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ  
หลักการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ  หลักการเบื้องต้นของยาในระบบประสาทอัตโนวัติ  ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน  
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

Basic principles of medical pharmacology, pharmacokinetic, pharmacodynamic, 
drugs-interaction, adverse drug effects, harm from prescribing error;  drug development;  
prescription of medicines, pharmacology for special population;  principles of antimicrobial 
chemotherapy;  antiparasitic agents;  basic principles of pharmacology in autonomic nervous 
system;  anti inflammatory drug;  general properties of immunosuppressants;  principle of 
rational drug use 

 
1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2                                       3(2-2-5) 
              (Integumentary and Musculoskeletal System II) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

    พยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา โรคและ
ความผิดปกติ การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักในการรักษาโรคและความผิดปกติ 
เภสัชวิทยา ซักประวัติและตรวจร่างกายของระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก  ความสัมพันธ์
ทางคลินิกของระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของระบบผิวหนังและ
ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 

Pathology, pathogenesis, pathophysiology, pathological lesion, clinical pathology, 
symptomatology, disease and disorders, specimen collection and laboratory investigation, 
principle of treatment of disease and disorders, pharmacology, history taking and physical 
examination of integumentary system and musculoskeletal system;  clinical correlation of 
integumentary system and musculoskeletal system;  rationale drug use of integumentary 
system and musculoskeletal system 

 
1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2                                          4(3-2-7) 
              (Gastrointestinal and Endocrine System II) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
     พยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา โรคและ

ความผิดปกติ การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักในการรักษาโรคและความผิดปกติ 
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เภสัชวิทยา ซักประวัติและตรวจร่างกายของระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ  ความสัมพันธ์ทางคลินิก
ของระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของระบบทางเดินอาหารและระบบ
ต่อมไร้ท่อ 

Pathology, pathogenesis, pathophysiology, pathological lesion, clinical pathology, 
symptomatology, disease and disorders, specimen collection and laboratory investigation, 
principle of treatment of disease and disorders, pharmacology, history taking and physical 
examination of gastrointestinal system and endocrine system;  clinical correlation of 
gastrointestinal system and endocrine system;  rationale drug use of gastrointestinal system 
and endocrine system 

 
1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2       3(2-2-5)
     (Community Medicine and Family Medicine II)                                       
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

ระเบียบวิธีวิจัย  การคิดเชิงระบบ  การประเมินสภาวะสุขภาพ การเฝ้าระวัง สอบสวน รายงาน 
ควบคุมและป้องกันโรค  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  พิษวิทยา  ปัญหาสุขภาพจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อาชีพ 
สิ่งแวดล้อมและลักษณะภูมิศาสตร์  โรคและภยันตรายจากสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ  การเขียน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพร่วมกับกิจกรรมศึกษาครอบครัวต่อเนื่อง  

Research methodology;  system thinking;  measurement of health status;  
surveillance, investigation, report, control and prevention of disease;  health impact 
assessment;  environmental impact assessment;  occupational and environmental health;  
toxicology;  health problem related to socioeconomic, cultural, occupational, environmental 
and geographic factor;  diseases and injuries induced by environmental and occupational 
factors;  research proposal writing to develop community self-reliant of health related with 
continuous family study project 

 
1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2                             4(3-2-7) 
              (Cardiovascular and Respiratory Systems II) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

   พยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา โรคและ
ความผิดปกติ การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักในการรักษาโรคและความผิดปกติ 
เภสัชวิทยา ซักประวัติและตรวจร่างกายของระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ  ความสัมพันธ์ทาง
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คลินิกของระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของระบบหัวใจและหลอด
เลือดและระบบหายใจ 

 Pathology, pathogenesis, pathophysiology, pathological lesion, clinical pathology, 
symptomatology, disease and disorders, specimen collection and laboratory investigation, 
principle of treatment of disease and disorders, pharmacology, history taking and physical 
examination of cardiovascular system and respiratory system;  clinical correlation of 
cardiovascular system and respiratory system;  rationale drug use of cardiovascular system 
and respiratory system 

 
1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 (Urinary and Reproductive System II)  4(3-2-7)               
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
   พยาธิวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา โรคและ

ความผิดปกติ การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักในการรักษาโรคและความผิดปกติ 
เภสัชวิทยา ซักประวัติและตรวจร่างกายของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์  ความสัมพันธ์ทางคลินิกของ
ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์  การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 

   Pathology, pathogenesis, pathophysiology, pathological lesion, clinical pathology, 
symptomatology, disease and disorders, specimen collection and laboratory investigation, 
principle of treatment of disease and disorders, pharmacology, history taking and physical 
examination of urinary system and reproductive system;  clinical correlation of urinary 
system and reproductive system;  rationale drug use of urinary system and reproductive 
system 

 
1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology)    2(1-2-3) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  1901 208 พื้นฐานโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     การตรวจร่างกายเพ่ือวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา  ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง  การตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง  โรคติดเชื้อ การอักเสบ และความผิดปกติ 
ทางภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือด  ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว  การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
วินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว  ความผิดปกติของกระบวนการแข็งตัวของเลือด  การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกติของกระบวนการแข็งตัวของเลือด  เวชศาสตร์การบริการโลหิต   
ยาที่เก่ียวข้องกับการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา  

Physical examination for hematologic diseases;  red blood cell disorders;  
laboratories for diagnosis of red blood cell disorders;  infectious, inflammatory and 
immunologic disorders;  white blood cell disorder;  laboratories for investigation of white 
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blood cell disorders;  coagulopathies;  laboratories for investigation of coagulopathies;  
transfusion medicine;  hematologic drugs 

  
1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก (Clinical Neurology)    3(2-2-5) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
     ความสัมพันธ์ทางคลินิกและภาวะความผิดปกติของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก  โรค

จิตประสาท  ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงและพยาธิสภาพของโรค  หลักการการตรวจวิเคราะห์น้ า
ไขสันหลัง  ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนวัติและอวัยวะรับความรู้สึก  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและ 
สารเสพติด  หลักการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  

     Clinical correlation and disorders of nervous system and sensory organs;  
neuropsychiatric disorders;  relationship between clinical manifestation and pathology;  
principle of cerebrospinal fluid analysis;  pharmacology of autonomic nervous system and 
sensory organs;  illicit drug and additive drug;  principle of prevention, treatment, 
rehabilitation, promotion in holistic health care 

 
1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก (Clinical Immunology)                                         2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

    โรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน  พยาธิวิทยาและพยาธิก าเนิดของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ 
การบกพร่องของเม็ดเลือดขาวตัวกิน การบกพร่องของคอมพลีเมนต์ การบกพร่องของเม็ดเลือดขาวทีเซลล์หรือ
บีเซลล์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดหลายอย่างร่วมกัน  พยาธิวิทยาและพยาธิก าเนิดของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ชนิดเกิดข้ึนภายหลัง การติดเชื้อ การฉายแสง การตัดม้าม ภาวะทุพโภชนาการ  การตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันต่อจุลชีพ  ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันไวเกิน โรคแพ้ภูมิตัวเอง การปลูกถ่าย
อวัยวะและการต่อต้านกราฟท์ การเกิดปฏิกิริยาเมื่อให้เลือดที่ไม่เข้ากัน ปฏิกิริยาการแพ้ยา  ภูมิคุ้มกันต่อเนื้อ
งอก สารบ่งชี้มะเร็ง  หลักการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ าบัด 

     Disease of the immune system;  pathology and pathogenesis of primary 
immunodeficiency, phagocyte deficiency, complement deficiency, T-cell or B-cell deficiency, 
combined immunodeficiency;  pathology and pathogenesis of secondary immunodeficiency, 
infection, radiation, splenectomy, malnutrition;  immune response to microbial;  immune-
mediated disorders, hypersensitivity, autoimmunity, transplantation and graft rejection, 
incompatibility blood transfusion reaction, drug allergy;  tumor immunology, tumor antigen;  
principle of immunotherapy 
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1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3                                    3(2-2-5) 
              (Community Medicine and Family Medicine III) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

     แนวความคิดพ้ืนฐานในการสร้างเสริมสุขภาพ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การให้สุขศึกษา  
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแบ่งตามกลุ่มต่าง ๆ  ระบบบริบาลสุขภาพของประเทศไทย  บทบาทของ
การแพทย์แบบเติมเต็มและการแพทย์ทางเลือกท่ีมีผลต่อสุขภาพ  กลยุทธ์ด้านสร้างเสริมสุขภาพ  กฎหมายและ
ข้อบังคับเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  นโยบายด้านยาของชาติและบัญชียาหลักแห่งชาติ  นโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพในระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ  กระบวนการวินิจฉัยชุมชนและการศึกษาปัญหา
สุขภาพชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้าน
สุขภาพกับชุมชน  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ กิจกรรมศึกษาครอบครัว
ต่อเนื่องและการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ 

Fundamental concepts of health promotion;  health behavior changing;  health 
education;  approaches of health promotion;  thai health care systems;  complementary and 
alternative medicine;  strategies in health promotion;  law and regulation on health 
promotion;  national drug policy and national essential drug lists;  regional and international 
health promotion policy;  community diagnosis and community health study;  role of 
community in health promotion;  creative communication of health in community;  
community self-reliant of health project, continuous family study activities and 
interprofessional education 

 
1901 307 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 3                                     1(0-2-1) 

   (Medical Professional Development III) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     :  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ประสบการณ์การท างานในโรงพยาบาลชุมชน  แพทย์กับความคาดหวังของสังคม ชีวิตการท างาน
ของแพทย์  ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับเพ่ือนร่วมงาน  วัฒนธรรมกับโลกทัศน์ด้านสุขภาพ  ความสัมพันธ์
ของแพทย์กับผู้ป่วย  พ้ืนฐานเวชจริยศาสตร์ เวชจริยศาสตรก์ับการตัดสินใจทางการแพทย์  การเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

Work experience in community hospital;  doctor and social expectation, 
physician’s working life;  physicians’s working environment including relationship with their 
co-workers;  culture and perspective on health;  doctor-patient relationship;  basic medical 
ethics, ethics and medical decision;  a role model in health and professional development;  
patient safety 
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1901 308 พันธุศาสตร์คลินกิ (Clinical Genetics)                                            1(1-0-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

     ความผิดปกติของโครโมโซม  การกลายพันธุ์ในระดับยีนและโรคทางพันธุกรรม  การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมของโรคทางโลหิตวิทยา  หลักการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดและทารกหลังคลอด การคัดกรองโรคใน
ทารกแรกเกิด  การให้ค าปรึกษาทางพันธุศาสตร์  จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์  การบ าบัดรักษา
ด้วยยีนและเซลล์ต้นก าเนิด  เภสัชพันธุศาสตร์  ภาวะผิดปกติแต่ก าเนิดและโรคที่พบในเด็ก 

     Chromosomal abnormalities;  gene mutations and genetic diseases;  hereditary 
hematological diseases;  principle of prenatal and postnatal diagnosis, new born screening;  
genetic counseling;  ethical issue in medical genetics;  gene therapy and stem cell therapy;  
pharmacogenomics;  congenital anomalies and diseases of infancy  

 
1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก (Introduction to Clinical Medicine)  2(1-2-3) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
ทักษะการสื่อสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและบุคลากรสาธารณสุข  ระบบงาน

และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล  
การเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลการตรวจ ทักษะการตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน  
กระบวนการคิดแก้ปัญหาสุขภาพผู้ป่วยทางคลินิก  การป้องกันการติดเชื้อและความเสี่ยงจากการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์  หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยสหวิชาชีพ  
หัตถการพ้ืนฐานทางการแพทย์  การเขียนใบสั่งยาและการแนะน าการใช้ยา  หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
การให้สุขศึกษา  เทคนิคการให้ค าปรึกษา  เวชจริยศาสตร์  กฏหมายและประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในเวช
ปฏิบัติ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  สิทธิผู้ป่วย 

Communication skill;  relationship of physician-patient-relative, physician-
healthcare personnel;  medical laboratory system and quality assurance;  rational for 
specimen collection and laboratory investigation, basic laboratory interpretation skills;  
systemic thinking of health problems  universal precaution and occupational risk of 
healthcare personnel;  principle of holistic humanized health care by multidisciplinary 
approach;  basic medical procedure;  drug prescription and counseling; rationale drug use;  
health education;  counseling technique;  medical ethic;  medical law and dilemma;  patient 
safety;  patient right 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 
1901 310 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)                                                2(0-4-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
หลักพ้ืนฐานฟิสิกส์ทางรังสีวิทยา  หลักพ้ืนฐานของเครื่องมือทางรังสีวิทยา  ประสบการณ์ทาง

คลินิกในด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและรังสีร่วมรักษา  การตรวจและการแปลผลทางรังสี
วิทยาของโรคที่พบบ่อย  บทบาทของรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคมะเร็งที่พบบ่อย  การเขียนใบส่ง
ตรวจเงาภาพทางรังสี  สารทึบรังสี การใช้สารทึบรังสีอย่างสมเหตุผล  การป้องกันอันตรายจากรังสีและความ
ปลอดภัย 

Basic radiological physics;  basic radiographic modalities;  clinical experiences in 
diagnostic imaging;  nuclear medicine, radiotherapy and interventional radiology;  radiological 
investigations and interpretations especially in common diseases;  roles of radiation therapy 
and nuclear medicine in common cancers;  writing request for diagnostic imaging;  contrast 
media, rational drug use in contrast media;  radiation protection and safety 

 
1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 (Clinical Immersion I)                        2(0-4-2) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การให้เหตุผลทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่งตรวจ
ทางรังสีวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การสังเกตการรักษาอย่างสมเหตุผล การส่งต่อผู้ป่วย การให้ค าแนะน าแก่
ผู้ป่วยและญาติ  ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ร่วมงาน 

History taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, 
radiological imaging, clinical pathology, rational treatment, patient refering, advice for 
patients and relative;  relationship between physicians and their co-workers 

 
 

1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 (Clinical Immersion II)              2(1-2-3) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      :  1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    :  ไม่มี 
     การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ  เวชจริยศาสตร์และความเป็น

วิชาชีพแพทย์ 
     Rational drug use;  patient safety in clinical practice;  medical ethics and medical 

professionalism 
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1901 401 อายุรศาสตร์ 1 (Internal Medicine I)                 5(5-0-10)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา              : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

  ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
  วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

    การแก้ปัญหาทางคลินิกทางอายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและ
โรคตับ โรคหายใจ โรคระบบประสาท โรคระบบโลหิต โรคต่อมไร้ท่อ โรคข้อและเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน โรคไต  
โรคผิวหนังและภาวะโภชนาการ  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

    Clinical problem solving in internal medicine, infection diseases, heart and vascular 
diseases, gastrointestinal and liver diseases, respiratory diseases, neurological diseases, 
hematopoietic diseases, endocrine diseases, joint and connective tissue diseases, renal 
deseases, skin diseases and nutritional status;  professional development;  patient safety;  
rational drug use 

 
1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 (Skills in Internal Medicine I)    2(0-4-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา              : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

  ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
  วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

    ทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกที่จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์  
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตั้งสมมุติฐานของสาเหตุและปัญหาของผู้ป่วยด้วยเหตุผล การแปลผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานทางอายุรศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล  

    Basic clinical skills needed for making diagnosis of common diseases in medicine, 
history taking, physical examination, hypothesis of problem and etiology with clinical reasoning, 
interpretation of basic laboratory in medicine, analysis of medical data 
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1901 403  เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1        3(0-6-3) 
(Clinical Performance in Internal Medicine I)      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา              : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

  ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
  วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

การบริบาลแบบองค์รวมทางอายุรศาสตร์  การสร้างเสริมสุขภาพ  การแพทย์เชิงประจักษ์  การบันทึก
เวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาโดยใช้กระบวนการใช้เหตุผลไปข้างหน้า การบันทึกการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน
ทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ  การเรียนและการท างานเป็นทีม 

Holistic approach in internal medicine;  health promotion;  evidence based medicine;  
problem oriented medical record with forward reasoning, logbook;  clinical practice with 
professional habits and attitudes;  learning and working as a team 
 
1901 404  ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)              4(4-0-8) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

  เงื่อนไขของรายวิชา            : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  
   ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
   วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก  การด าเนินโรค  หลักการวินิจฉัย  การวางแผนการรักษาโรค 
ทางศัลยกรรมที่พบบ่อย  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วยในกระบวนการทางศัลยกรรม
และหัตถการ 

Basic clinical sciences;  pathogenesis;  principles of diagnosis;  planning for 
treatment of common surgical conditions;  professional development;  patient safety in 
surgery and surgical procedure 

 
  1901 405  ทักษะศัลยศาสตร์ 1 (Skills in Surgery I)     4(0-8-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

 เงื่อนไขของรายวิชา            : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  
  ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
  วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

    ทักษะทางคลินิกในศัลยศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การท าหัตถการ การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย
ทางศัลยศาสตร์และญาติ 
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    Clinical skills in surgery, history taking, physical examination, clinical diagnosis, 
laboratory investigation and interpretation, rational treatment, procedures, advice for patients 
and relatives in surgery 

 
1901 406   เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Surgery I)  2(0-4-2)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

  เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  
  ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 

                                วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
     การบริบาลแบบองค์รวมทางศัลยศาสตร์  การสร้างเสริมสุขภาพ  การแพทย์เชิงประจักษ์ การบันทึก

เวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหา การบันทึกการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่ง
วิชาชีพ การเรียนและการท างานเป็นทีม 

     Holistic approach in surgery;  health promotion;  evidence based medicine;  
problem-oriented medical record, logbook, clinical practice with professional habits and 
attitudes, learning and working as a team 

 
1901 407 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1       4(4-0-8)    

(Obstetrics and Gynecology I)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

             เงื่อนไขของรายวิชา             : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  
                                                   ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                   วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

  หลักการพื้นฐานของสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมและนรีเวช
กรรม  การวางแผนครอบครัว  การดูแลเด็กและผู้ถูกกระท าช าเรา  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในอนามัยเจริญพันธุ์ 
คุณค่าการเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม  การให้ค าปรึกษาโรคทางพันธุกรรม  การรักษาความลับผู้ป่วย   
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์  ความปลอดภัยของผู้ป่วยใน
หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวช  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 Basic principle in obstetrics and gynecology;  common disease problems in obstetrics 
and gynecology;  family planning;  management of child sexual abuse;  evidence-based 
medicine in reproductive medicine;  professional value;  counseling for genetic diseases; 
confidentiality;  unwanted pregnancy;  ethic and laws in reproductive health;  patient safety 
in obstetrics and gynecology procedure;  rational drug use 
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1901 408 ทักษะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1       3(0-6-3)   
(Skills in Obstetrics and Gynecology I)      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา             : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

                                                   ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                   วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

    ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค หัตถการพ้ืนฐาน ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยและ
ครอบครัว  

   Basic clinical skills in obstetrics and gynecology, history taking, physical examination, 
laboratory investigation, diagnosis, basic procedural skills, communication skills with 
colleagues, patients and families 

 
1901 409 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1      3(0-6-3)  

(Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology I)                                            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

            เงื่อนไขของรายวิชา        : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  
                                                   ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                   วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

   การบริบาลแบบองค์รวมทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม  การสร้างเสริมสุขภาพ  การแพทย์เชิงประจักษ์  
การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหา การบันทึกการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและ
เจตคติแห่งวิชาชีพ  การเรียนและการท างานเป็นทีม 

  Holistic approach in obstetrics and gynecology;  health promotion;  evidence based 
medicine;  problem-oriented medical record;  logbook;  clinical practice with professional habits 
and attitudes;  learning and working as a team 

 
1901 410 ออร์โธปิดิกส์  1 (Orthopedics I)      4(2-4-6)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา        : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

                                                   ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                   วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

   หลักการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์  โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย   
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ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์  
หัตถการพ้ืนฐานทางออร์โธปิดิกส์ การดูแลแบบองค์รวม การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการส่งเสริมสุขภาพทาง
ออร์โธปิดิกส์  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

   Basic principles in orthopedics;  common orthopedic diseases and trauma;  skill in 
history taking, physical examination, investigation and diagnosis in orthopedics;  basic 
orthopedic skills;  holistic approach, rationale drug use and health promotion in orthopedics;  
professional development;  patient safety 

 
1901 411 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4       4(2-4-6)  

(Community Medicine and Family Medicine IV)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา            : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

                                                    ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                    วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

               หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวกับบริการปฐมภูมิ  วิธีการทางเวชศาสตร์ครอบครัว  ผู้ป่วยที่ดูแลยาก  
การสอนสุขศึกษา  การใช้ทักษะการสื่อสารในเวชปฏิบัติ  การท างานกับครอบครัวที่มีปัญหาสุราเรื้อรัง สารเสพ
ติด ผู้สูงอายุ เพศที่สาม ความรุนแรงในครอบครัว  หลักการเยี่ยมและการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ระบาดวิทยา
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  การควบคุมโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ  กิจกรรมควบคุมโรคใน
ชุมชน  การใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก  ความผิดปกติท่ีเกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางจิตใจและ
สังคม ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพท่ัวไป  การส่งเสริมสุขภาพในศาสนสถาน  งานอนามัยโรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
การดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตเมืองและเขตชนบท  การใช้เครื่องมือทางอาชีวเวช
กรรม  หลักการรักษาแบบประคับประคอง  คลินิกไร้พุง  คลินิกอดบุหรี่  การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบ
ผสมผสาน ปัญหาที่พบบ่อยในการบริการปฐมภูมิ การดูแลสุขภาพของประชากรต่างวัฒนธรรม  คลินิกชะลอไต
เสื่อม สิทธิการตาย สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมทางการแพทย์ 

Principle of family medicine and primary care;  family medicine methods;  difficulty 
patient;  health education training;  communication skills for medical practice;  working with 
family with alcoholism, drug abuse, elderly, transgender;  domestic violence;  principle of 
home visit and care;  epidemiology of occupational and environment related illness;  
communicable and non-communicable disease control;  disease control activities in 
community;  herbal medicine and alternative medicine;  illness from contact of psychosocial 
factor, physical agent;  chemical and biological agent;  fundamental of work and 
environmental health;  health promotion and health care service;  health promoting in 
religious places;  health promoting school;  health promotion activities in community;  urban 
and rural comprehensive health care;  tool of occupational medicine;  principle of palliative 
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care;  diet and physical activity clinic;  smoking-cessation clinic;  comprehensive in chronic 
disease;  population health in different culture;  chronic kidney disease clinic;  living will;  
patient rights;  medical ethics  
 
1901 412 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)      2(1-2-3 ) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

             เงื่อนไขของรายวิชา        : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  
                                                    ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                    วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

  หลักการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัย  การประเมิน
และการป้องกันความพิการ  กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  หลักการของกิจกรรมบ าบัด  กายภาพบ าบัด 
ทรวงอก  ทักษะด้านเวชศาสตร์ที่คลินิกผูป้่วยนอกและปฏิบัติการที่หอผู้ป่วยใน  ทักษะการแนะน าและสาธิต
ผู้ป่วยและญาติ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

  Basic principles in rehabilitation medicine;  history taking;  physical examination;  
diagnosis;  evaluation and disability prevention;  rehabilitation process;  principle of 
occupational therapy;  chest physical therapy;  clinical skills in out-patient and in-patient 
department;  skills in patient and relative counselling;  patient safety 

 
1901 413 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4     2(1-2-3)      
              (Medical Professional Development IV) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา        : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะชั้นปรีคลินิก  

                                                    ไม่ต่ ากว่า C และต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด 
                                                    วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

   ภาวะผู้น าและการก ากับตัวเอง  จิตอาสา  การฟ้ืนตัวและสร้างสมดุลชีวิต  การคิดสะท้อนตนเอง  
การสื่อสารด้วยภาษากายและการพูด  ทักษะเข้าถึงความรู้สึกผู้อ่ืน  การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากสื่อดิจิทัล  ความปลอดภัยของผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ  สิทธิผู้ป่วย   

  Leadership and self mastery;  benefit of mankind;  resilience and life balance;  
reflective thinking;  verbal and non-verbal communication;  skills in empathy;  digital media 
communication and information literacy;  patient safety, patient and relatives participation;   
patient right  
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1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)     4(4-0-8)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : ไม่มี 

  การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก  ทารกแรกเกิดปกติ  ความผิดปกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด  
โรคติดเชื้อ  โรคของระบบทางเดินอาหาร  โรคของระบบหายใจ  โรคของระบบปัสสาวะ  โรคทางโลหิตวิทยา 
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคของระบบต่อมไร้ท่อ  โรคของระบบประสาท  โรคผิวหนัง  การเจ็บป่วยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ  พิษวิทยา  ปัญหาในวัยรุ่น  การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์  กุมารเวชศาสตร์ชุมชนและสังคม  ความปลอดภัยของผู้ป่วยเด็กในเวชปฏิบัติ 
การใช้ยาในผู้ป่วยเด็กอย่างสมเหตุสมผล 
     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 in pediatric clinical practice;  rational drug use in 
pediatric patient 

 
1901 502 ทักษะกุมารเวชศาสตร์ 1 (Skills in Pediatrics I)           2(0-4-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : ไม่มี 

   ทักษะทางคลินิกในกุมารเวชศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางคลินิก  
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล การท าหัตถการ การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์และญาติ 

   Clinical skills in pediatrics, history taking, physical examination, clinical diagnosis, 
laboratory investigation and interpretation, rational treatment, procedures, advice for patients 
and relatives in pediatrics 
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1901 503 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1 (Clinical Performance in Pediatrics I)        4(0-8-4)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : ไม่มี 

    การบริบาลแบบองค์รวมทางกุมารเวชศาสตร์  การสร้างเสริมสุขภาพ การแพทย์เชิงประจักษ์  การ
บันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึกการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจต
คติแห่งวิชาชีพ  การเรียนและการท างานเป็นทีม 

    Holistic approach in pediatrics;  health promotion, evidence based medicine;  
problem-oriented medical record and logbook;  clinical practice with professional habits and 
attitudes;  learning and working as a team 

 

1901 504 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)          5(2-6-7)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 404 ศัลยศาสตร์ 1  

: 1901 405 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 
: 1901 406 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

   วิทยาศาสตร์คลินิกพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมทั่วไป  กุมารศัลยกรรม  ศัลยกรรมพลาสติก  
พยาธิก าเนิด  การวินิจฉัย  การวิเคราะห์สืบหาสาเหตุโรคและการวางแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรม   
การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด  หัตถการที่พบบ่อยทางศัลยกรรม การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์   
การขอความยินยอมเพ่ือรับการรักษาทางศัลยกรรม 

Basic clinical sciences according to general surgical diseases;  pediatric surgery;  
plastic surgery;  pathogenesis;  diagnosis;  investigation and planning for treatment of 
common surgical conditions;  pre and post-operative care;  common surgical procedures;  
medical professional development;  informed consent for surgical intervention 

 
1901 505 อายุรศาสตร์ 2 (Internal Medicine II)         5(2-6-7)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 401 อายุรศาสตร์ 1 
            : 1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 
            : 1901 403 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา           : ไม่มี 
     การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอก  การเลือก
วิธีการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสม  การแปลผลการตรวจที่ถูกต้อง  ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม  การเลือกวิธีการ
รักษาโรคทางอายุรกรรมที่เหมาะสม  การป้องกันผลข้างเคียงจากการรักษา  การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและ
ญาติในเรื่องการดูแลตนเอง  ทักษะหัตถการที่จ าเป็นทางอายุรศาสตร์  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์  
ความปลอดภัยของผู้ป่วยจากเวชปฏิบัติและการใช้ยาสมเหตุผล 
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     Diagnosis and treatment planning for common medical problems in out-patients 
department;  selection of appropriate investigation;  correct interpretation;  emergency 
conditions in medicine;  selection of appropriate treatment;  prevention of treatment 
complications;  patient and family advice on self care;  essential skills in medical procedures;  
medical professional development;  patient safety in clinical practice and rational drug use 
 
1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)      2(1-2-3 ) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา           : ไม่มี 

    การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการวางยาระงับความรู้สึก  การดูแลภายหลังการวางยาระงับ
ความรู้สึก  การวางยาสลบ  การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน  การจัดการทางเดินหายใจ  การระงับปวดแบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง  การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี  การรักษาด้วยสารน้ า  การรักษาด้วยออกซิเจน   
การใช้เครื่องช่วยหายใจและการตั้งเครื่องช่วยหายใจ  ทักษะเวชสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญี  การให้ค าปรึกษา
ก่อนและหลังการดมยาสลบ  ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวและหลักฐานเชิงประจักษ์ใน
ด้านวิสัญญี  ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

    Pre-anesthetic evaluation and preparation;  post-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 ventilator setting;  medical communication skill in anesthesia;  pre and post 
anesthetic counselling;  informed consent and evidence-based medicine in anesthesia;  
patient safety 

 
1901 507 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)   3(1-4-4)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
     เงื่อนไขของรายวิชา             : ไม่มี 

    หลักการพ้ืนฐานทางด้านวิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา  โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางโสต 
ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัยโรค  
การรักษาโรค หัตถการพื้นฐาน  ทักษะการสื่อสาร  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา  
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ 

   Basic principles in otorhinolaryngology;  common diseases or problems in 
otorhinolaryngology;  history taking, physical examination, laboratory investigations, diagnosis, 
treatment, basic skills;  communication skills;  evidence-based medicine in 
otorhinolaryngology;  medical patient safety in clinical practice 
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1901 508 จักษุวิทยา (Ophthalmology)                         3(2-2-5)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
     เงื่อนไขของรายวิชา             : ไม่มี 

        ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคและหัตถการพ้ืนฐานทางจักษุวิทยา  ทักษะการสื่อสาร  
การส่งเสริมสุขภาพ  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางจักษุวิทยา  ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเวชปฏิบัต ิ
          Basic knowledge in ophthalmology, common diseases or problems in 
ophthalmology, history taking, physical examination, specimen collection laboratory, 
diagnosis and basic skills in ophthalmology;  communication skills, health promotion, 
evidence-based medicine in ophthalmology;  patient safety in medical practice   
 
1901 509 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)                   4(2-4-6) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
     เงื่อนไขของรายวิชา             : ไม่มี 

    สมองและพฤติกรรม  ทฤษฎีบุคลิกภาพและจิตพยาธิวิทยา  อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์   
การสัมภาษณ์และการประเมินทางจิตเวชศาสตร์  การบันทึกรายงานผู้ป่วยจิตเวช  ความผิดปกติทางจิตเวช
ศาสตร์  ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ป่วยโรคทางกาย  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  การรักษาทางจิตเวช
ศาสตร์  ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการสื่อสารที่เหมาะสม 

    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;  psychiatric treatments;  patient safety and 
appropriate communications 
 
1901 510 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic I)       1(1-0-2)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา        : ไม่มี 

    บทบาทของแพทย์ในทางนิติเวชศาสตร์  กฎหมายทั่วไป  กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์  กฎหมาย 
จริยธรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ  ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรม  บทบาทและแนวทางปฏิบัติของแพทย์ต่อผู้ป่วยคดีและศพคดี  การชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช  
นิติจิตเวช  นิติพิษวิทยา  นิติเซโรโลยี  บทบาทของแพทย์และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

    Roles of physician in forensic medicine;  general law;  clinical jurisprudence;  law, 
ethics and conduct of forensic autopsy;  rules of the Thai Medical Council on the observance 
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of medical ethic;  physician roles and conducts in clinical forensic medicine; forensic autopsy;  
forensic psychiatry;  forensic toxicology;  forensic serology;  physician roles and conduct in 
case of sexual abused 

 
1901 511 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic II)      1(0-2-1)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 
    ทักษะการชันสูตรและบันทึกบาดแผล ชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช การดูแลผู้เสียหายในคดีทางเพศ การ
สื่อสารและการดูแลทางจิตของผู้เสียหาย บทบาทของแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยคดี การให้ความเห็นเกี่ยวกับคดี 
พยานศาล การตรวจที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพ การเก็บและน าส่งวัตถุพยาน การเลือกส่งตรวจและแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการทางนิติเวช 
         Skills in examination and record medicolegal wound, forensic autopsy, medical 
approach in sex criminal cases, communication and psychological support for victims, roles of 
physician in forensic patient care , writing medico-legal documents, medical expert witness in 
count, crime scene investigation, forensic autopsy, collection and sending of forensic evidence, 
rational use and interpretation of forensic laboratory tests 

 
1901 512 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 5            6(2-12-4) 
              (Community Medicine and Family Medicine V) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา             : ไม่มี 

    การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว  การประกัน
คุณภาพของโรงพยาบาล  ระบบการเงินและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  ระบบการจัดการความเสี่ยง  ระบบ 
การจัดการยา  สารสนเทศศาสตร์สุขภาพ  โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล  เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ 
ปฐมภูมิ  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ระบบการส่งต่อ  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  การดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานในเขตเมือง   

Primary care network quality development;  health promotion hospital 
accreditation;  hospital accreditation;  financial system and health economic;  risk 
management system;  drug management system;  health Informatics;  hospital management 
structure;  contracted unit of primary care;  district health board;  referral system;  
emergency medical services;  service plan;  comprehensive health care in urban community  

 
 

https://docs.google.com/document/d/1PJhHj0_1E95ODIalSC-OTD3VL10VUX1rwp2RkKa7N_k/edit#heading=h.d0o89l8ledgr
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1901 513 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 5     2(1-2-3) 
              (Medical Professional Development V) 

     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
      เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

     ความขัดแย้งในระบบสุขภาพและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  การคลี่คลายความขัดแย้ง   
การสื่อสารอย่างสันติวิธี  ภาวะยุ่งยากทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางคลินิก  ต้นทุนสุขภาพและผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการตัดสินใจทางการแพทย์  ทักษะในการเป็นพี่เลี้ยง  การเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในเวชปฏิบัติ 

     Conflict in health system and medical practice;  conflict resolution;  
communication peaceful way;  ethical dilemma in clinical practice;  economic cost and 
social impact of clinical decision;  skills in mentoring;  being a role model in health;  medical 
patient safety in clinical practice 

 

1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)            5(0-10-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 
         : 1901 502 ทักษะกุมารเวชศาสตร์ 1 
         : 1901 503 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

  เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของช้ันปีท่ี 4  
                                       และ 5 ไม่ต่ ากว่า C 

     ปฏิบัติการคลินิกในหอผู้ป่วยเด็กและในแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก 
การท าหัตถการทางคลินิก ความปลอดภัยของผู้ป่วย  การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม  การดูแลผู้ป่วยเด็กแบบ
ประคับประคอง  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  การศึกษาต่อเนื่องด้วย
ตนเอง  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์  การใช้ยาสมเหตุผล 
          Clerkship in pediatrics including in-patient department and out-patient 
department;  clinical application of knowledge;  clinical manipulation;  patient safety;  
holistic care;  palliative care;  evidence-based medicine;  health promotion and diseases 
prevention;  continuing medical education;  medical professional development;  rational 
drug use  
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1901 602 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)            4(1-6-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
              หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  การปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุ  การวางแผนการ
ดูแลรักษาเบื้องต้น  หัตถการในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วย  การติดต่อสื่อสารและการให้
ค าปรึกษา  การบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่  การจัดการบริการสุขภาพเม่ือเกิดภัยพิบัติ  การปฏิบัติงานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์  กฎหมายและประเด็นจริยธรรมทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ความปลอดภัยในผู้ป่วย
ในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ 

    Principle of management in emergency medicine;  practice in emergency room;  
planning in initial manage, procedure in emergency medicine;  referal system;  counselling 
and communication skill;  mass casualty management;  health service management in 
disaster;  practice with accident and emergency care team;  law and ethical issue in 
emergency medicine and patient safety;  patient and relatives communication and 
participation  
 
1901 603 ทักษะอายุรศาสตร์ 2 (Skills in Internal Medicine II)           5(0-10-5)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1901 401 อายุรศาสตร์ 1  
: 1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 
: 1901 403 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 
: 1901 505 อายุรศาสตร์ 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
    ทักษะทางคลินิกในอายุรศาสตร์  ทักษะในการแก้ปัญหาทางคลินิก  การตัดสินใจในการดูแลรักษา 

โรคและปัญหาที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ด้วยเหตุผล  ทักษะการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากวารสาร
ทางการแพทย์โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์   

    Clinical skills in internal medicine;  skills on clinical problem solving;  rational 
decision making management of common medical problems;  skills on literature searching 
and critical appraising of scientific paper for evidence-based medicine 
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1901 604 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2        5(0-10-5) 
    (Clinical Performance in Internal Medicine II)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1901 401 อายุรศาสตร์ 1  
: 1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 
: 1901 403 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 
: 1901 505 อายุรศาสตร์ 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
    การดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  การวางแผนดูแลผู้ป่วยระยะยาวแบบองค์รวม  ระบบการรับ

และส่งต่อผู้ป่วย  การสื่อสารและการท างานเป็นทีม  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

    Clinical clerkship in internal medicine;  medical emergency management;  holistic 
long term treatment and planning;  referal system;  communication and team working;  
professionalism development;  patient safety;  rational drug use 

 
1901 605 ทักษะศัลยศาสตร์ 2 (Skills in Surgery II)             5(0-10-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 404 ศัลยศาสตร์ 1  
: 1901 405 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 
: 1901 406 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 
: 1901 504 ศัลยศาสตร์ 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
   การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังศัลยกรรม หัตถการที่ใช้บ่อยทางศัลยกรรม  
   Pre and post-surgical care, common surgical procedures 
 

1901 606 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2 (Clinical Performance in Surgery II)    5(0-10-5)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 404 ศัลยศาสตร์ 1  

: 1901 405 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 
     : 1901 406 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 
     : 1901 504 ศัลยศาสตร์ 2 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
    การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมในหน่วยผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน หัตถการที่ใช้บ่อย

ทางศัลยกรรม การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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Surgical care in out-patient and in-patient department, common surgical 
procedures, professional development, patient safety 

 
1901 607 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopaedics II)      5(0-10-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1901 410 ออร์โธปิดิกส์ 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
    การวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  การ

รักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินของการบาดเจ็บหลายที่  การดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยผ่าตัด
ออร์โธปิดิกส์ 

     Diagnosis and treatment of common orthopaedic diseases for general 
practitioners;  emergency management in polytrauma patients;  clinical clerkship in           
out-patients, in-patients, emergency patients and operating patients in orthopedics  
 
1901 608 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynaecology II)     5(0-10-5)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 407 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  
: 1901 408 ทักษะสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 
: 1901 409 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
    ปฏิบัติการคลินิกทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม  โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ

ทั่วไป การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันโรคในงานด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การส่งต่อและปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในโรครักษายาก  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์  ความปลอดภัยผู้ป่วย  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

    Clinical clerkship in obstetrics and gynaecology;  common disease or problem for 
general practitioners, health promotion, prevention in obstetrics and gynaecology, refering 
and consultation in difficult case;  evidence-based medicine;  patient safety;  rational drug 
use 
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1901 609 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 6     1(0-3-0) 
          (Medical Professional Development VI) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  
5 ไม่ต่ ากว่า C 

   การประสานงานระหว่างวิชาชีพเพ่ือการดูแลแบบองค์รวม  ระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยและการ
ดูแลต่อเนื่อง การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานในการบริบาลผู้ป่วย  การสื่อสารเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยและถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์  การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติในการดูแลรักษา  การจัดการความ
ขัดแย้ง  ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

Interprofessional approach in holistic care;  referral system and longitudinal care;  
application of basic medical science knowledge to patient care;  effective communication 
and health education in clinical practice;  patient and relative participation in medical care;  
conflict management;  patient safety 

 
1901 610 ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน (Practice in Community Hospital)  2(0-6-0)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : มีผลการเรียนทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของชั้นปีที่ 4 และ  

5 ไม่ต่ ากว่า C 
     การบริบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน  การบันทึกเวชระเบียนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบันทึก
การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานทางคลินิกด้วยพฤตินิสัยและเจตคติแห่งวิชาชีพ  ความปลอดภัยของผู้ป่วย   
การพัฒนาเชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ  การท างานเป็นทีม 
     Patient care in community hospital;  completing problem-oriented medical record 
and logbook;  clinical practice with professional habits and attitudes;  patient safety;  
personal and professional development;  working as a team 
 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1901 313 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1     2(1-2-3) 
    (Research Projects in Biomedical Science I)               
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    กระบวนการวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสืบค้นข้อมูลและการทบทวน
วรรณกรรม  การตั้งปัญหาการวิจัย  การตั้งสมมติฐาน  การอธิบายที่มาและความส าคัญ  การออกแบบการวิจัย   
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การเขียนโครงร่างวิจัยและการน าเสนอ  การใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ความรู้
พ้ืนฐานในการท าวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    Research in several topics in biomedical science, information searching and literature 
review;  research question;  formation hypothesis;  formation explaining and underlining reason;  
research designing;  proposal writing and presentation;  utilizing laboratory instruments in 
biomedical science;  basic knowledge for research in biomedical science 

 
1901 314 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2      2(1-2-3) 

    (Research Projects in Biomedical Science II)                   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    กระบวนการวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การท าการทดลอง  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผล  การอภิปรายผลการวิจัยและสรุปผล  การเขียนรายงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 

    Research in several topics in biomedical science performing experiments;  data 
analysis;  result interpretation;  discussion and conclusion;  research writing and presentation   

 
1901 315 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 (Clinical Experience I)             2(0-6-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    การปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10   
ระบาดวิทยา  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การให้เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ   
การส่งตรวจทางรังสีวิทยา  ชีวิตแพทย์และเส้นทางวิชาชีพ  การเรียนรู้จากประสบการณ์  การสะท้อนคิดและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   Experience in various clinical fields in medical and public health institutes in health 
region 10;  epidemiology;  history taking;  physical examination;  clinical reasoning;  
laboratory investigation;  radiological imaging;  doctor’s life and career path;  experiential 
learning;  reflective thinking and lifelong learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 316 ประสบการณ์ทางคลินิก 2 (Clinical Experience II)    2(0-6-0 ) 
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

     การปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10   
ระบาดวิทยา  การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การให้เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ   
การส่งตรวจทางรังสีวิทยา  ชีวิตแพทย์และเส้นทางวิชาชีพ  การเรียนรู้จากประสบการณ์  การสะท้อนคิดและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     Experience in various clinical fields in medical and public health institutes outside 
health region 10;  epidemiology;  history taking;  physical examination;  clinical reasoning;  
laboratory investigation;  radiological imaging;  doctor’s life and career path;  experiential 
learning;  reflective thinking and lifelong learning 
 
1901 317 ประสบการณ์ในระบบสุขภาพ 1       2(0-6-0) 

(Experience in Health System I)                     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
          เงื่อนไขของรายวิชา        : ไม่มี 

    มุมมองของสังคมต่อระบบสุขภาพ  บทบาทขององค์กรชุมชนต่อระบบสุขภาพ  ชีวิตแพทย์และ
เส้นทางวิชาชีพ  บทบาทต่อสังคมของแพทย์และบุคลากรสุขภาพ  จิตอาสาและองค์กรอิสระด้านสุขภาพ 
ประสบการณ์ภาคสนามในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ  การสะท้อนคิดและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

Social perspective in health system;  roles of community organization in health 
system;  doctor’s life and career path;  social roles of doctors and health professionals;  
benefit of mankind and non-government organization in health;  national and international 
feild work experience in health issue driven;  reflective thinking and lifelong learning 
 
1901 318 เนื้อเยื่อพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Tissue)      2(1-2-3)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา        : ไม่มี 

    ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  โครงสร้างและประกอบของเซลล์  
ส่วนประกอบของโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาท  

   Components and light microscope technique;  structure and cell component;  
structural component and function of epithelial, connective tissue, muscular and nervous 
tissue 
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1901 319 รังสีวิทยาวินิจฉัยในเวชปฏิบัติ       2(0-4-2)    
              (Diagnostic Radiology in Clinical Practice)     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา        : ไม่มี 

    ความรู้พื้นฐานด้านการแปลผลภาพทางรังสีวิทยา  ประสบการณ์ทางคลินิกในการวินิจฉัยโรค 
ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล  

Basic knowledge of imaging interpretation;  clinical experiences for diagnostic 
radiology of common disease in hospital 
 
1901 320 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ   2(1-2-3) 

    (Design Thinking for Health System Innovation)      
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
              เงื่อนไขของรายวิชา        : ไม่มี 

ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อนและความคลุมเครือของระบบสุขภาพในศตวรรษ
ที่ 21  บทบาทเชิงรุกของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมสุขภาพ  หลักการพ้ืนฐานการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ ประสบการณ์การ
ออกแบบโครงการหรือนวัตกรรมสุขภาพโดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ  

Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity in 21st century health system;  
proactive action of health professions as a change agent and innovative co-creator in health 
system;  principle of design thinking, processes of design thinking, experience in health 
system project design and innovation using design thinking 
 
1901 321 ประสบการณ์การให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรศาสตร์     2(0-4-2) 
              (Experience in Ambulatory Medicine) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
              เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    การฝึกการตรวจร่างกายทางอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก  โรคที่พบบ่อย ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคและการรักษา  

    Practical physical examination in ambulatory medicine;  common disease, apply 
knowledge in basic medical science for differential diagnosis and treatment  
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1901 414 ประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก 1 (Clinical Research Experience I)  2(0-4-2) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    การท างานวิจัยหรือร่วมท างานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
    Research or joining a research team in any field of medicine or related disciplines  
 

1901 415 ประสบการณ์การบริหารระบบสุขภาพ 1      2(1-2-3) 
             (Experience in Health System Administration I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    โครงสร้างและกลไกระบบสุขภาพ  นโยบายด้านสาธารณสุข  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข          
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดสรรทรัพยากร  ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
ประชากรศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  องค์กรและการจัดองค์กรในระบบสุขภาพ  ระบบบริหารโรงพยาบาล
ชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิ  การพัฒนาองค์กร  การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

   Structure and health system mechanism;  policy in health;  health economic;  
human resource development and resource allocation;  management information system;  
population and public health;  organization and management in health system; community 
hospital and primary care unit management;  organization development;  performance 
management 

 
1901 416 ประสบการณ์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม   2(1-2-3) 

    (Experience in Occupational and Environmental Medicine) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

              เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

     ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยา อาการทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย      
การป้องกันอันตราย รายงานข้อมูลจากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  บทบาทของแพทย์       
เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์  ประสบการณ์ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยด้าน          
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของแพทย์พ่ีเลี้ยง  
     Epidemiology, pathogenesis, pathology, pathophysiology, clinical manifestation, 
diagnosis, prevention, report of occupational and environmental diseases;  roles of general 
practitioner and occupational medicine specialist;  clinical experience in patient care of 
occupational and environmental diseases under supervisors 
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1901 417 การออกก าลังกายในผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู     2(0-4-2)    
     (Exercise in Rehabilitation Medicine) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

              เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

     การออกก าลังกายในผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  การออกก าลังกายเพ่ือการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพการหายใจ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน  การบรรเทาอาการปวด 
     Exercise in rehabilitation medicine;  therapeutic exercise, pulmonary rehabilitation, 
cardiac rehabilitation, geriatric care, diabetic patients;  pain relief 
 
1901 514 ประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก 2 (Clinical Research Experience II) 2(0-6-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    การท างานวิจัยหรือร่วมท างานวิจัยในสาขาวิชาทางการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในสถาบัน
อ่ืน  

    Experience in research or joining research team in any field of medicine or related 
disciplines in other institutions  
 
1901 515 ประสบการณ์การบริหารระบบสุขภาพ 2     2(0-6-0) 
                (Experience in Health System Administration II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    สุขภาพตามบริบทพ้ืนที่  การคิดเชิงระบบ  การออกแบบระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมโดย
ใช้แนวคิดนักออกแบบ  การสร้างเครือข่าย  การประสานพลัง  การบริหารเครือข่าย  
     Area based health issue;  systems thinking;  participatory health system design by 
design thinking concept;  building network;  collaborative power;  network management 

 
1901 516 ประสบการณ์ทางคลินิก 3 (Clinical Experience III)    2(0-6-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาวิชาแพทย ์ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในเขตบริการ
สุขภาพที่ 10  ระบาดวิทยา การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การใช้เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ  การตรวจทางรังสีวิทยา  ชีวิตแพทย์และเส้นทางวิชาชีพ   
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    Internship in medical and public health institutes in health region 10;  
epidemiology;  history taking;  physical examination;  clinical reasoning;  laboratory 
investigation;  radiological imaging;  physician’s life and career path 
 
1901 517 ประสบการณ์ทางคลินิก 4 (Clinical Experience IV)    2(0-6-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    ประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาวิชาแพทย ์นอกสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขต
บริการสุขภาพที่ 10  ระบาดวิทยา การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การใช้เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ  การส่งตรวจทางรังสีวิทยา  ชีวิตแพทย์และเส้นทางวิชาชีพ   

    Internship outside medical and public health institutes in health region 10;  
epidemiology;  history taking;  physical examination;  clinical reasoning;  laboratory 
investigation;  radiological imaging;  physician’s life and career path 

 
1901 518 ประสบการณ์ในระบบสุขภาพ 2      2(0-6-0) 
              (Experience in Health System II) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    บทเรียนความส าเร็จของโครงการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นท่ี ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
ประสบการณ์ภาคสนามในการพัฒนาโครงการแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับหน่วยงานในระบบสุขภาพและองค์กร
อิสระระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และนานาชาติ  การสะท้อนคิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Success stories of health system projects in local, national, and international 
levels;  local, national, or international field work experience with government or non-
government organization in health system project development;  reflective thinking and 
lifelong learning 
 
1901 519 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น    2(1-2-3) 

   (Thai Traditional Medicine and Basic Alternative Medicine)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การแพทย์พ้ืนเมืองและการแพทย์แบบองค์รวม  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ตะวันออก  
ศาสนาและสุขภาพ  เภสัชกรรมแผนไทย เวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย การนวดไทย  สมาธิกับสุขภาพ  
การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย  การบริหารร่างกาย  การวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย  ความปลอดภัย
ของผู้ป่วยจากการใช้ยาสมุนไพรและบริการแพทย์ทางเลือก 
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 Traditional medicine and holistic medicine;  Thai traditional medicine and eastern 
medicine;  religion and health;  Thai traditional pharmacy, therapeutic medicine, midwifery, 
massage;  meditation and health;  health promotion with Thai food;  physical exercise;  
diagnosis in Thai traditional medicine;  patient safety in herbal medicine and alternative 
medicine 

 
1901 520 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป      2(0-4-2) 
    (Ultrasound for Clinical General Practice) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

    ประสบการณ์ทางคลินิกในการใช้เครื่องคลื่นเสียงความถ่ีสูงเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคพ้ืนฐานที่พบ
บ่อยในโรงพยาบาล  

    Clinical experiences for diagnostic ultrasound of common diseases in hospital 
 

ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี 

1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์     3(1-3-5) 
     (Applications of Medical Informations) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : ไม่มี 

     ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์  การสื่อสารข้อมูลทางการแพทย์  การรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ  กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  แนวคิดการออกแบบและ
พัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้ด้วยเกมส์ รูปถ่าย วิดีโอและ
แอนิเมชั่น แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เทคโนโลยีเสมือนจริง การจัดการระบบข้อมูล ระบบบันทึกเวชระเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสั่งจ่ายยา ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบการแจ้งเตือน การแพ้ยา ปฏิกิริยาระหว่างยา 
ความผิดพลาดจากการใช้ยา  
     Importance of medical information technology;  communication of medical 
information;  media and informatics  literacy;  computer-related crime laws;  concept of 
design and development of informatics, website, printing and electronic medias, game-based 
learning, photo, videos and animations, applications on mobile devices, virtual technology, 
information management system, electronic medical record system, drug dispensing system, 
patient referral system, alert system, drug allergy, drug interaction, medication errors 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1 นายแพทย์ประวิ   
อ่ าพันธุ์  
 

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ   
เวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545 แพทยสภา 1901 302: 6 ช.ม./เทอม 
1901 307: 2 ช.ม./เทอม 
1901 308: 4 ช.ม./เทอม 
1901 304: 11 ช.ม./เทอม 
1901 207: 1 ช.ม./เทอม 
รวม  24 ช.ม./ปี 

1901 101: 6 ช.ม./เทอม  
1901 206 : 5 ช.ม./
เทอม  
1901 306 : 3 ช.ม./
เทอม  
1901 307: 20 ช.ม./
เทอม  
รวม : 34 ช.ม./ปี 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2544 แพทยสภา 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2535 แพทยสภา 

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล 

  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช านาญ ในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

เวชศาสตร์ป้องกัน พ.ศ. 2531 แพทยสภา 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยมหิดล   

  วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยมหิดล   
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

2 แพทย์หญิงปาริชาติ 
ภิญโญศรี 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2545 แพทยสภา 1901 305: 16 ช.ม./เทอม 
1901 304: 7 ช.ม./เทอม 
1901 302: 13 ช.ม./เทอม 
1901 205: 28 ช.ม./เทอม 
1901 210: 5 ช.ม./เทอม 
1901 301: 6 ช.ม./เทอม 
รวม 75  ช.ม./ปี 

1901 101: 4 ช.ม./เทอม  
1901 206: 3 ช.ม./เทอม  
1901 209:16 ช.ม./
เทอม  
1901 212: 43 ช.ม./
เทอม  
1901 301: 15 ช.ม./
เทอม  
1901 302: 13 ช.ม./
เทอม  
1901 304: 13 ช.ม./
เทอม  
1901 306: 22 ช.ม./
เทอม  
รวม : 129 ช.ม./ปี 
 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์  พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นายแพทย์ปริญญา 
ช านาญ 

Doctor of  Philosophy  Medical Science 
(Epidemiology) 

พ.ศ. 2554 University of 
Cambridge, UK 

1901 402 : 7 ช.ม./กลุ่ม 
1901 507 : 12 ช.ม./กลุ่ม 
1901  502 : 6 ช.ม./กลุ่ม  
รวม : 25 ช.ม./กลุ่ม 

1901 411 : 12.25 ช.ม./
กลุ่ม 
1901 512 : 12 ช.ม./
กลุ่ม 

Master of Philosophy  Public Health พ.ศ. 2550 University of 
Cambridge, UK 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

แพทยศาสตรบัณฑิต  แพทยศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) 

พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รวม: 24.25 ช.ม./กลุ่ม 
 

4 นางสาวลติพร    
อุดมสุข  
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์ 

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1901 305: 8 ช.ม./เทอม 
1901 308: 1 ช.ม./เทอม 
1901 302: 2.5 ช.ม./
เทอม 
1901 304: 2 ช.ม./เทอม 
1901 207: 1 ช.ม./เทอม 
1901 303: 1.5 ช.ม./
เทอม 
1901 202: 12 ช.ม./เทอม 
1901 203: 4 ช.ม./เทอม 
1901 201: 21.5 ช.ม./
เทอม 
1901 204: 3 ช.ม./เทอม 
1901 208: 6 ช.ม/เทอม 
1901 209: 5 ช.ม./เทอม 
1901 210: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 301: 3 ช.ม./เทอม 

1901 210: 16 ช.ม./
เทอม  
1901 211: 6.5     ช.ม./
เทอม  
1901 212 : 4.5  
ช.ม./เทอม  
1901 301 : 4.5  
ช.ม./เทอม  
1901 302 : 5 ช.ม./
เทอม  
1901 303 : 2.3ช.ม./
เทอม  
1901 304: 10.5   
ช.ม./เทอม  
1901 306: 2 ช.ม./เทอม  
1901 309: 2 ช.ม./เทอม  
รวม: 53.3 ช.ม./ปี 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชภัณฑ์   พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตร์     พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1901 211: 2.5 ช.ม./
เทอม 
1901 206: 3 ช.ม./เทอม 
รวม  79.5 ช.ม./ปี 

5 นางสาวนันทยา  
กระสวยทอง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการ
กีฬา 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 207: 4 ช.ม./เทอม 
1901 303: 7.5 ช.ม./
เทอม 
1901 201: 2 ช.ม./เทอม 
1901 209: 10 ช.ม./เทอม 
1901 210: 9 ช.ม./เทอม 
1901 301: 7 ช.ม./เทอม 
1901 211: 12 ช.ม./เทอม 
รวม 53.5 ช.ม./ปี 

1901 201: 17 ช.ม./
เทอม  
1901 202: 13.5  
ช.ม./เทอม  
1901 204: 11 ช.ม./
เทอม  
รวม : 41 ช.ม./ปี 
 

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยาทาง
การแพทย์  

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์และ
การผดุงครรภ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
มารุตพงศ์  ปัญญา 
  
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1901 302: 1 ช.ม./
เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 7 ช.ม./
เทอม 
1901 203: 38 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 4 ช.ม/
เทอม 
1901 210: 4 ช.ม./
เทอม 
1901 301: 3 ช.ม./
เทอม 
รวม  61 ช.ม./ปี 

1901 207: 10 ช.ม./
เทอม  
1901 302: 4 ช.ม./
เทอม  
1901 304: 4 ช.ม./
เทอม  
รวม : 18 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

7 นายแพทย์เกริก  
สุวรรณกาฬ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบอาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534 แพทยสภา 1901 403 : 76 ช.ม./
กลุ่ม 
1901 508 : 15 ช.ม./
กลุ่ม 

1901 404:30 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 405:15 ช.ม./
กลุ่ม  

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

1901 602 : 51 ช.ม./
กลุ่ม 
รวม : 142 ช.ม./กลุ่ม 

1901 406:30 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 504:15 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 605:25.5 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 606:25.5ช.ม./
กลุ่ม  
รวม :141 ช.ม./กลุ่ม 

8 แพทย์หญิงกัญญพร  
เจริญประเสริฐ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์โรค
เลือด 

พ.ศ. 2556 แพทยสภา 1901 406 : 20 ช.ม./
กลุ่ม 
1901 510 : 10 ช.ม./
กลุ่ม 
1901 605 : 35 ช.ม./
กลุ่ม 
รวม 65 ช.ม./กลุ่ม 

1901 401:10 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 402: 4 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 403: 6 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 603: 10ช.ม./
กลุ่ม  
1901 604: 35ช.ม./
กลุ่ม  
รวม 65 ช.ม./กลุ่ม 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

9 นายแพทย์ศิระ   
เมืองไทย 

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ 
ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์
ครอบครัว 

พ.ศ. 2557 ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
แห่งประเทศไทย 

1901 402 : 50 ช.ม./
กลุ่ม 
1901 507  : 25 ช.ม./
กลุ่ม 
1901 501  : 6 ช.ม./
กลุ่ม 
รวม 81 ช.ม./กลุ่ม 

1901 411: 25 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 411: 25ช.ม./
กลุ่ม  
1901 502: 6 ช.ม./
กลุ่ม  
1901 512: 25 ช.ม./
กลุ่ม  
รวม 81 ช.ม./กลุ่ม 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ร่วมสอน   
  ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
ของวิทยาลัยฯ อาจารย์พิเศษจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์พิเศษจาก 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนและสถานพยาบาลระดับต่าง  ๆ ตลอดจน
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันผลิตแพทย์อ่ืน รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวกท่ี 5  
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและฝึกประสบการณ์ทางคลินิก  
 จัดให้มีรายวิชาที่มีกิจกรรมในลักษณะสร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะทางคลินิก ฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรชุมชน เป็นต้น มีอาจารย์แพทย์และอาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถานพยาบาลเป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

4.1 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์คลินิกและประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ประสบการณ์คลินิก   
จัดให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสประสบการณ์คลินิกในระยะต้นของหลักสูตร (early clinical exposure) 

โดยเริ่มจากชั้นปีที่ 3 รายวิชา 1901 307 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 3 รายวิชา1901 311
ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 และรายวิชา1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้
สามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานกับการเรียนชั้นคลินิก ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้
เรียนวิชาชั้นปรีคลินิกอย่างมีเป้าหมายเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาผู้ป่วย นอกจากนั้นยังมีการเตรียมการทักษะการ
วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยทั้งแบบ forward clinical reasoning และ backward clinical reasoning พ้ืน
ฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง patient safety จากสาเหตุต่าง ๆ เรื่อง evidence based medicine การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และทักษะทางคลินิกเพ่ือสามารถรักษาและแก้ปัญหาผู้ป่วย
เบื้องต้นได ้ก่อนที่จะเริ่มเรียนตาม block rotation ในชั้นปีที่ 4-6  

ชั้นปีที่ 4 - 6 มีรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพบังคับ เพ่ือฝึกปฏิบัติดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลัก (teaching 
hospital) 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์แพทย์และแพทย์พี่เลี้ยง ในการนี้วิทยาลัย ฯ มีการท า
ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ของ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้น
ยังมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลสมทบ (affiliated hospital) สองแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รวมทั้งการฝึกเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน (community hospital) ใน
พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้  

1) โรงพยาบาลขุนหาญ 
2) โรงพยาบาลราษีไศล  
3) โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
4) โรงพยาบาลส าโรง 
5) โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
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เพ่ือให้การประสานงานในการร่วมจัดการศึกษา พัฒนาความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ทรัพยากร 
สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเขตสุขภาพที่ 10 ครอบคลุมความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การ
พัฒนาระบบสุขภาพ และการวิจัย เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์เวชปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จ านวนหน่วยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ รวมทั้งสิ้น 132 หน่วย 

นอกจากนั้น ยังออกแบบหลักสูตรให้มีรายวิชาในหมวดวิชาชีพเลือก เพ่ือรองรับความต้องการเสริม
ประสบการณ์คลินิกในและนอกสถาบัน ตามความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเป็นต้นทุนประกอบการท างานในระบบ
สุขภาพในอนาคต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่  

1) 1901 315 ประสบการณ์ทางคลินิก 1 (Clinical Experience I)  
2) 1901 316 ประสบการณ์ทางคลินิก 2 (Clinical Experience II)  
3) 1901 520 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป (Ultrasound for Clinical General 

Practice) 
4) 1901 416 ประสบการณ์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Experience in 

Occupational and Environmental Medicine)  
5) 1901 519 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น (Basic Thai Traditional 

Medicine and Alternative Medicine)    
 

4.1.2 ประสบการณ์ฝึกภาคสนามในชุมชน : จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 และ
ปีที ่4-6 ทั้งในรายวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก 

 
ชั้นป ี รายวิชา จ านวนหน่วยกิต/ 

สัปดาห์ท่ีศึกษา 
หมายเหตุ 

1 1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและ 
เวชศาสตร์ครอบครัว 1   
(Community Medicine and Family 
Medicine I) 

2(1-2-3) ฝึกปฏิบัติงานในการวินิจฉัยชุมชน
ประเมินครอบครัว สร้างความ
สัมพันธภาพกับผู้ป่วย และให้สุขศึกษาใน
ชุมชน ระยะเวลารวม 3-4 วัน 

2 1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและ 
เวชศาสตร์ครอบครัว 2  
(Community Medicine and Family 
Medicine II) 

3(2-2-5) ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยชุมชน ระยะเวลา 
7-10 วัน และท าโครงการหรือการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน 

3 1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและ 
เวชศาสตร์ครอบครัว 3  
(Community Medicine and Family 
Medicine III) 

3(2-4-6) ฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ
และข้ามวิชาชีพร่วมกับนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขา
พัฒนาชุมชน ด้วยวิธีการทาง 
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ชั้นป ี รายวิชา จ านวนหน่วยกิต/ 
สัปดาห์ท่ีศึกษา 

หมายเหตุ 

เวชศาสตร์ครอบครัว และน าเสนอผลการ
ออกแบบนวัตกรรมสุขภาพ  

4 1901 411 เวชศาสตร์ชุมชนและ 
เวชศาสตร์ครอบครัว 4 
(Community Medicine and Family 
Medicine IV) 

4(2-4-6) ฝึกปฏิบัติการและศึกษาดูงานระบบ
สุขภาพเขตเมือง ด้านอาชีวเวชศาสตร์  
อาชีวอนามัย ระบบงานปฐมภูมิและ 
เวชศาสตร์ครอบครัว  

5 1901 512 เวชศาสตร์ชุมชนและ 
เวชศาสตร์ครอบครัว 5 
(Community Medicine and Family 
Medicine V) 

6(2-12-4) ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน และ 
หน่วยงานด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ศึกษา
กลไกการท างานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ศึกษาดู
งานพ้ืนที่ที่เป็นแม่แบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยบูรณาการหน่วยงานใน
พ้ืนที่ 

6 1901 610 ปฏิบัติการในโรงพยาบาล
ชุมชน 
(Practice in Community Hospital) 

2(0-4-2) ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเวชปฏิบัติทั่วไป
ในโรงพยาบาลชุมชนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

7-8 1901 317 ประสบการณ์ในระบบ
สุขภาพ 1 (Field work experience in 
health system I) 
1901 518 ประสบการณ์ในระบบ
สุขภาพ 2 (Field work experience in 
health system II) 

2(0-6-0) 
 
 

2(0-6-0) 

รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ซึ่งนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 และ 5 สามารถเลือกฝึก
ประสบการณ์ตามแหล่งเรียนรู้ที่หลักสูตร
จัดหาไว้รองรับตามความสนใจ 

 
4.1.3 การจัดการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety curriculum) และ  
       การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug used) ในหลักสูตร  

 เพ่ือให้การเรียนการสอนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety curriculum) และการใช้
ยาอย่างสมเหตผุล (rational drug used) มีความต่อเนื่อง ครบถ้วน และเรียงล าดับหัวข้อประสบการณ์การ
เรียนรู้เหมาะสมกับการเรียนในแต่ละช่วงชั้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ก าหนดให้มีการสอนหัวข้อ
ดังกล่าวในหลักสูตร ดังนี้   
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1) การเรียนการสอนด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและการป้องกัน (patient safety curriculum 
and prevention) 
 

หัวเรื่องการเรียนการสอนความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย  

ชั้นปี รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยคืออะไร  
ประกอบด้วยอันตรายด้านใดบ้าง 

1 - 1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1  
- 1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 

2 ท าไมการน าปัจจัยด้านมนุษย์มาใช้จึงมี
ความส าคัญต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย 

2, 4-5 - 1901 206 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2 
- 1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 
- 1901 413 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4  
- 1901 513 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 5 

3 การท าความเข้าใจระบบและผลของ
ความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย  

2, 4-5 - 1901 206 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 2 
- 1901 413 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4  
- 1901 513 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 5 

4 การเป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของทีม 3 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 

5 การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพ่ือการ
ป้องกันอันตราย 

3-6 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- 1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 
- รายวิชาในชั้นคลินิก  

6 การท าความเข้าใจและการจัดการกับ
ความเสี่ยงทางคลินิก 

3-6 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- รายวิชาในชั้นคลินิก  

7 การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือ
ปรับปรุงการดูแล 

3-6 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- รายวิชาในชั้นคลินิก  

8 การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแล 3-5 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- 1901 413 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4  
- 1901 513 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 5 

9 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 2 - 1901 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 

10 ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่
รุกล้ า 

3-6 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- 1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 
- รายวิชาในชั้นคลินิก  

 

11 การปรับปรุงความปลอดภัยในการสั่ง 2, 4, 6 - 1901 210 บทน าเภสัชวิทยา 



92 
 

                                                    

หัวเรื่องการเรียนการสอนความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย  

ชั้นปี รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

และใช้ยา - 1901 403 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 
- 1901 505 อายุรศาสตร์ 2 
- 1901 604 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2 

 
2) การเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (rational drug used) 

 
หัวเรื่องการเรียนการสอนการ 

ใช้ยาสมเหตุผล 

ชั้นปี รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

1 หลักการและความส าคัญของการใช้ยา
สมเหตุผล 

2-3 - 1901 210 บทน าเภสัชวิทยา 
- 1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
- 1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2  
- 1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2 
- 1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 
- 1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก    
- 1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก   
- 1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก  
- 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2  

2 การใช้ยาสมเหตุผลในโรคที่พบบ่อยใน
เวชปฏิบัต ิ

3-6 - 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- 1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
- 1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2  
- 1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2 
- 1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 
- 1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก    
- 1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก   
- 1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก  
- 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2 
- รายวิชาในชั้นคลินิก 

3 การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
(antibiotic smart use) 

2, 4-6 - 1901 210 บทน าเภสัชวิทยา 
- รายวิชาในชั้นคลินิก 
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หัวเรื่องการเรียนการสอนการ 
ใช้ยาสมเหตุผล 

ชั้นปี รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

4 การพัฒนาเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2-6 - 1901 210 บทน าเภสัชวิทยา 
- 1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 
- 1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2  
- 1901 301 ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ 2 
- 1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2 
- 1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก    
- 1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก   
- 1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก  
- 1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 2  
- รายวิชาในชั้นคลินิก 

5 การสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3-6 - 1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 
- 1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 
- รายวิชาในชั้นคลินิก 

6 การประเมินหลักฐานทางการแพทย์
และแหล่งเรียนรู้ในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

3-6 - 1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 
- 1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ 1 
- รายวิชาในชั้นคลินิก 

 
4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนาม  

4.2.1 การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ (1.1) 
4.2.2 การตดัสินใจโดยใช้เหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร์ (1.2) 
4.2.3 หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองค์รวม (2.4) 
4.2.4 ระบบสุขภาพของประเทศไทย (2.5) 
4.2.5 หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วย (2.6) 
4.2.6 การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอย่างเป็นระบบ (3.1) 
4.2.7 การตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยาและการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ

อย่างสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑ์วิชาชีพที่เก่ียวข้อง (3.2) 
4.2.8 การตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง 

(people-centered health care) (3.3) 
4.2.9 การประเมินคุณค่าบทความและแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3.4) 
4.2.10 ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล (4.1) 
   (1) การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน  
   (2) การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพ 
   (3) การแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
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4.2.11 ความรับผิดชอบ (4.2) 
   (1) ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
   (2) ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
   (3) การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

          4.2.12  การสื่อสาร (5.2) 
   (1) การให้ข้อมูลด้านสุขภาพและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย ญาติและประชาชน 
   (2) การบันทึกเวชระเบียนและจัดท าเอกสารทางการแพทย์ 
4.2.13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3) 
   (1) การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์  
   (2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ    
4.2.14 การซักประวัติและตรวจร่างกาย (6.1) 
4.2.15 การตรวจ การส่งตรวจ และการแปลผล ทางห้องปฏิบัติการ (6.2) 
4.2.16 การท าหัตถการทางการแพทย์และป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยได้ (6.3) 
4.2.17 การท างานร่วมกับองค์กรชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหา

สุขภาพของพ้ืนที่ (7.1) 
4.2.18 การออกแบบโครงการหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์หรือ

ระบบบริการสุขภาพเพ่ือการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน (7.2) 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตาม มคอ. 3 ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการรายวิชา ที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

วิทยาลัยฯ อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก และจัดเวลาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีนักศึกษาจะต้องได้รับตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ดังนี้ 

4.3.1 การฝึกภาคสนามในชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุขภาพต าบล และสถานประกอบการ 
- วิชา 1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 จ านวนเต็มวัน 4 วัน  
- วิชา 1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 จ านวนเต็มวัน 5 วัน 
- วิชา 1901 306 เวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 และวิชา 1901 411 เวชศาสตร ์
  ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 จ านวนเต็มวัน 5-7 วัน 
- วิชา 1901 512 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 5 จ านวน 4 สัปดาห์ 
- วิชา 1901 610 ปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 2 สัปดาห์ 

4.3.2 การฝึกประสบการณ์ทางคลินิก 
- รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ทุกรายวิชายกเว้นวิชา 1901 213 เวชศาสตร์

ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหลักร่วมผลิต และโรงพยาบาลสมทบ ในและนอก
เวลาราชการ ระยะเวลาในการฝึก 1 สัปดาห์ต่อ 1 หน่วยกิต 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย  
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

จัดประสบการณ์การวิจัยไว้ในหลักสูตรวิชา 1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2
วิชา 1901 306 เวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 โดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้พัฒนา
โครงการวิจัยระบบสุขภาพตามบริบทชุมชน ก าหนดระยะเวลาในการท างานประมาณ 3-4 สัปดาห์ เริ่มต้นจาก
การวินิจฉัยชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น ระบุปัญหาร่วมกับผู้น าชุมชน วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ systems thinking 
และ system tools ต่าง ๆ เช่น iceberg model และ causal loop เพ่ือให้เห็นระบบที่เก่ียวข้องกับปัญหา
ทั้งหมด จากนั้นคิดหัวข้อการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโดยปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทบทวนวรรณกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมในการท าวิจัย น าเสนอ
โครงการวิจัยต่อที่ประชุมนักศึกษา อาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยและ
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัยต่อชุมชนและท่ีประชุม
คณาจารย์ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม จัดท าโปสเตอร์ และต้นฉบับผลงานวิจัย 
(Manuscript) เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัย ส่งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 นอกจากนั้น ยังก าหนดในรายวิชาชีพเลือกทั้งชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5 เพ่ือให้มีประสบการณ์การวิจัย
ทั้งให้มีส่วนร่วมในโครงการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน และการวิจัยระบบสุขภาพ ในรายวิชาต่อไปนี้  

1. วิชา 1901 313 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1      2(1-2-3) 
   (Research Projects in Biomedical Science I)  
2. วิชา 1901 314 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2      2(1-2-3) 
     (Research Projects in Biomedical Science II)  
3. วิชา 1901 414 ประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก 1 (Clinical Research Experience I)  2(0-4-2)  
 4. วิชา 1901 514 ประสบการณ์การวิจัยทางคลินิก 2 (Clinical Research Experience II)  2(0-6-0)  
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ 
 1.2 การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
2. ความรู้  

2.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 2.2 หลักการคิดเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
 2.3 ระบบสุขภาพของประเทศไทย 
3. ทักษะทางปัญญา  
 3.1 การประเมินคุณค่าบทความและแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล 
    (1) การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน 
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    (2) การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพ 
    (3) การแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 4.2 ความรับผิดชอบ 
    (1) ความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
   (2) ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
   (3) การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
       (1) เลือกและประยุกต์ใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 5.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       (1) การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ 
       (2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ 
6. ทักษะพิสัย เฉพาะวิชาชีพ 

6.1 การสัมภาษณ์ ประวัติและตรวจร่างกาย 
6.2 การตรวจ การส่งตรวจ และการแปลผล ทางห้องปฏิบัติการ 
6.3 การท าหัตถการ ทางการแพทย์ 

7. ทักษะการท างานในชุมชนและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 7.1 การท างานร่วมกับองค์กรชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหา

สุขภาพของพ้ืนที่ 
 7.2 การออกแบบโครงการหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์หรือ

ระบบบริการสุขภาพเพ่ือการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
 

5.3 ช่วงเวลา 

ชั้นปีที่ 2-3 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2-3 ระยะเวลาเรียน 3 สัปดาห์ต่อปี 
และในรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ส าหรับชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 วิชาละ 2 สัปดาห์ 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

รายวิชา เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2-3 เป็นส่วนของงานวิจัย 3 หน่วยกิต  
รายวิชาประสบการณ์การวิจัยเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก ชั้นปรีคลินิกจ านวน 2 หน่วยกิต  

ชั้นคลินิก จ านวน 4 หน่วยกิต  
 

5.5 การเตรียมการและข้ันตอนการด าเนินการ 

5.5.1 รายวิชาชีพเลือก ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก ก าหนดตารางเป็นช่วงเวลาว่าง 3-4 ชั่วโมงในแต่
ละสัปดาห์ ให้นักศึกษาสามารถจัดเวลาเรียนรายวิชาเลือกเพ่ือฝึกประสบการณ์การวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ตามความสนใจ 

5.5.2 รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2-3 ด าเนินการ ดังนี้  
1)  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน   
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2) เลือกหัวข้อวิจัย ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในเบื้องต้น   
3) ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง ก าหนดระเบียบ   
    วิธวีิจัย  
4) น าเสนอโครงการวิจัย (Proposal presentation)  
5) น าเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) ต่อที่ประชุมนักศึกษา คณาจารย์    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการ  
  ปรับปรุง 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  การประเมินผลการวิจัยของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 4 มีการประเมินผลในรูปแบบติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ (Formative evaluation) และประเมิน
รวบยอดเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative evaluation) ในแต่ละบุคคลและในภาพรวมของการ
ท างานเป็นกลุ่ม ผู้ประเมินประกอบด้วย คณาจารย์ของรายวิชา แพทย์และบุคลากรในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ในกลุ่มเดียวกัน (Peer’s evaluation)  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

สามารถท างานร่วมกับองค์กรชุมชนและสร้างการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการแก้ปัญหาสุขภาพ
ของพ้ืนที่ 

- เพ่ิมระยะเวลาและมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าไปเรียนรู้ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ทั้งชุมชนนอกเขตเมืองและชุมชนเมือง เช่น 
รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
1-5 และรายวิชาการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
แพทย์ 1-6 

-  สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์การจัดท า
โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ     

สามารถออกแบบโครงการหรือร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์หรือ
ระบบบริการสุขภาพเพ่ือการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับบริบทชุมชน 

- สนับสนุนให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่ส่งเสริม
สมรรถนะผู้เรียนด้านการออกแบบโครงการ  
การท าวิจัย  เช่น รายวิชาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์   

- สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยหรือพัฒนา
นวัตกรรมกับอาจารย์ 

- สนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบโครงการวิจัยทางการแพทย์หรือระบบ
สุขภาพ 

สามารถท างานร่วมกับสหวิชาชีพและข้ามวิชาชีพ - รายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ระบบ
สุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งชุมชนนอกเขต
เมืองและชุมชนเมือง เช่น รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
และเวชศาสตร์ครอบครัว 1-5 และรายวิชา 
การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย์ 1-6  

- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ในการท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพและ
ข้ามวิชาชีพ ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และศิลปศาสตร์สาขา
พัฒนาชุมชน เป็นต้น 

สามารถพัฒนาตนเองโดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูล/
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนและเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ 
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1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใช้ในการพัฒนา 

problem-based learning (PBL), team-based 
learning, group discussion เป็นต้น  

- มีรายวิชาที่สอนให้นักศึกษาค้นคว้า/สังเคราะห์
ข้อมูลด้วยตนเอง เช่น รายวิชาการพัฒนาความ 
เป็นนักวิชาชีพแพทย์ 4-6 รายวิชาโครงการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกคณะ 
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น การประชุมวิชาการ
ของวิทยาลัย ฯ การประชุมแพทยศาสตรศึกษา  
เป็นต้น 

 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

 

1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

อย่างพอเพียง รับผิดชอบต่อ
ตนเอง อดทน อดกลั้น 
ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย 

1.2 ตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย 

1.3 ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม 
เหมาะสมกับความเป็นแพทย์ 

1.4 ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตาม
หลักเวชจริยศาสตร์ 

1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของครูต้นแบบ (role model)  

2) การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน (interactive lecture)  

3) การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion)  

4) การเรียนข้างเตียง (bedside 
learning)   

5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง (practice in simulated 
setting)  

6) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้
การดูแลของอาจารย์ (practice 
under supervision)  

7) การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยใน
ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 

1) การประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเหมาะสมกับความเป็น
แพทย์  

- การประเมินการปฏิบัติงานทาง
คลินิก (clinical performance 
assessment) 

- การประเมินโดยผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง (multisource 
feedback) 

- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน (portfolio assessment) 

- การรายงานทบทวน
ประสบการณ์ (reflective 
report) 

- การประเมินโดยเพื่อน (peer 
assessment) 

2) การให้เหตุผลและตัดสินใจ โดย
ใช้หลักเวชจริยศาสตร์ 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

(practice in patient care 
team)  

8) การฝึกปฏิบัติในชุมชน 
(community practice)  

9) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning)  

10) การเรียนด้วยกระบวนการท างาน
เป็นทีม (team-based learning)  

11) การสะท้อนคิดทบทวน
ประสบการณ์ (reflection)  

- ข้อสอบชนิดเลือกค าตอบ 
(selected response 
questions) 

- ข้อสอบชนิดสร้างค าตอบ 
(constructed response 
questions)  

- การสอบรายสั้นและรายยาว 
(short case/long case 
examination)  

- การประเมินการปฏิบัติงาน
ทางคลินิก (clinical 
performance assessment)  

- การประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน (portfolio 
assessment)  

- การรายงานทบทวน
ประสบการณ์ (reflective 
report)  

2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่าง 

กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล  เห็นคุณค่าของ
มนุษย์ สังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

2.2 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ รวมทั้งการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ 
ทางเลือกและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

2.3 มีความรู้คิดเชิงวิพากษ์ 
ระเบียบ วิธีวิจัย ชีวสถิติ 
และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

1) การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน (interactive lecture)  

2) การสอนแบบบรรยาย (lecture)  
3) การอภิปรายกลุ่ม (group 

discussion)  
4) การเรียนแบบใช้โครงการเป็นฐาน 

(project-based learning)  
5) การเรียนในห้องปฏิบัติการ 

(laboratory study)  
6)  ห้องเรียนกลับทาง (flipped 

classroom)  
7) การเรียนด้วยกระบวนการท างาน

เป็นทีม (team-based learning)  
8) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(problem-based learning)  

1) ข้อสอบชนิดเลือกค าตอบ 
(selected response 
questions)  

2) ข้อสอบชนิดสร้างค าตอบ 
(constructed response 
questions)  
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

2.4 มีความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม 

2.5 มีความรู้หลักการบริบาลเวช
กรรมแบบองค์รวม 

2.6 มีความรู้ระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย 

2.7 มีความรู้หลักการพ้ืนฐาน
ด้านระบบคุณภาพ 
โรงพยาบาล และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย 

9) การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม 
(technology-enhanced 
learning)  

10) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-
directed learning)  

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่  

การคิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิด
วิจารณญาณ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ 

3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 

3.4 วินิจฉัย การวินิจฉัยได้ แยก
โรคไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3.5 ตัดสินใจเลือก การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การตรวจ
ทางรังสีวิทยาและการตรวจ
พิเศษอ่ืนอย่างสมเหตุผลและ
การแปลผล การตรวจตาม
เกณฑว์ิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

3.6 ตัดสินใจเลือกแนวทางการ
บริบาลและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลาง  

1) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของครูต้นแบบ (role model)  

2) การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน (interactive lecture)  

3) การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion)  

4) การเรียนข้างเตียง (bedside 
learning)   

5) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง (practice in simulated 
setting)  

6) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้
การดูแลของอาจารย์ (practice 
under supervision)  

7) การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยใน
ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
(practice in patient care 
team)  

8) การฝึกปฏิบัติในชุมชน 
(community practice)  

1) ข้อสอบชนิดเลือกค าตอบ 
(selected response 
questions)  

2) ข้อสอบชนิดสร้างค าตอบ 
(constructed response 
questions)  

3) การสอบรายสั้นและรายยาว 
(short case/long case 
examination)  

4) Mini-clinical evaluation 
exercise (MiniCEX)  

5) Case-based discussion 
(CbD)  

6) การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน (portfolio assessment)  

7) การประเมินโดยผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง (multisource 
feedback)  

8) การประเมินการปฏิบัติงานทาง
คลินิก (clinical performance 
assessment)  
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

3.7 ประเมินคุณค่า บทความและ
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

9) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning)  

10) การเรียนด้วยกระบวนการท างาน
เป็นทีม (team-based learning)  

11) การฝึกเขียนรายงานผู้ป่วย 
(written case report)  

12) การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)  
13) การเรียนแบบใช้โครงการเป็นฐาน 

(project-based learning)  
14) การเรียนรู้จากการท างานวิจัย 

(research-based learning) 
15)  การสะท้อนคิดทบทวน

ประสบการณ์ (reflection)  
 

 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดี

ต่อสังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมและเข้าใจสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี
สามัคคีและมีส่วนร่วมใน
การท างานเป็นทีม   

4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟัง 
        ความคิดเห็นของผู้อื่น   
4.5 มีความสัมพันธ์แบบมีส่วน

ร่วม ระหว่างบุคคล 
(1) การสร้างสัมพันธภาพกับ

ผู้ป่วย ญาติ และ
ประชาชน 

(2) การปฏิบัติงานร่วมกับ
แพทย์ และบุคลากร 
ในระบบสุขภาพ 

1) การสอนสาธิต (demonstration)  
2) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์

จ าลอง (practice in simulated 
setting)  

3) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้
การดูแลของอาจารย์ (practice 
under supervision)  

4) การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยใน
ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
(practice in patient care 
team)  

5) การเรียนข้างเตียง (bedside 
learning)  

6) การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion)  

7) การเรียนด้วยกระบวนการท างาน
เป็นทีม (team-based learning) 

8) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning)  

1) การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
(logbook)  

2) การประเมินโดยเพื่อน (peer 
assessment)  

3) การประเมินโดยผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง (multisource 
feedback) 

4)  การประเมินการปฏิบัติงานทาง
คลินิก (clinical performance 
assessment)  

5) การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน (portfolio assessment)     

6) การรายงานทบทวน
ประสบการณ์ (reflective 
report)  

7) การประเมินตนเอง (self 
assessment)  

  
 



103 
 

                                                    

1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

(3) มีภาวะผู้น า ใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม 
 

4.6 มีความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้ป่วยและ งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

(2) มีความรับผิดชอบใน 
การเรียนรู้ 

(3) เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

9) การใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio)  
10) การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริม

หลักสูตร (extracurricular 
activities)  

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ 
     การสื่อสาร 
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์ 
    เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ  

เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่าง
รู้เท่าทัน 

5.4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิง  
    ตัวเลข 
  (1) เลือกและประยุกต์ใช้สถิติ  
      ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5.5 มีความสามารถสื่อสาร 
  (1) ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ  
      และค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย  
      ญาติ และประชาชน 
  (2) บันทึกเวชระเบียนและ  
      จัดท าเอกสารทางการแพทย์ 
5.6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สืบค้นข้อมูลทาง  
      การแพทย์ 
  (2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      ในการน าเสนอข้อมูลอย่าง 

1) การเรียนรู้จากการท างานวิจัย 
(research-based learning)  

2) การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน (interactive lecture)  

3) ห้องเรียนกลับทาง (flipped 
classroom)  

4) การเรียนในห้องปฏิบัติการ 
(laboratory study)  

5) การอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion)  

6) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) 

7)  การเรียนด้วยกระบวนการท างาน
เป็นทีม (team-based learning)  

8) การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม 
(technology-enhanced 
learning)  

9) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง (practice in simulated 
setting)  

1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
- ข้อสอบชนิดเลือกค าตอบ 

(selected response 
questions) 

- ข้อสอบชนิดสร้างค าตอบ 
(constructed response 
questions) 

- การรายงานทบทวน
ประสบการณ์ (reflective 
report) 

- การประเมินงานที่ได้รับ
มอบหมาย (evaluation of 
work assignment) 

2) การสื่อสาร 
- การสอบทักษะทางคลินิกราย

สถานี (objective 
structured clinical 
examination (OSCE)) 

- การสอบรายสั้นและรายยาว 
(short case/long case 
examination) 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

      เหมาะสมกับวิชาชีพ 10) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้
การดูแลของอาจารย์ (practice 
under supervision)  

11) การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยใน
ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
(practice in patient care 
team)   

12) การฝึกปฏิบัติในชุมชน 
(community practice)  

- Mini-clinical evaluation 
exercise (MiniCEX) 

- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน (portfolio 
assessment) 

- การรายงานทบทวน
ประสบการณ์ (reflective 
report) 

- การประเมินงานที่ได้รับ
มอบหมาย (evaluation of 
work assignment) 

- การประเมินโดยเพื่อน (peer 
assessment) 

- การประเมินโดยผู้ร่วมงาน
และผู้เกี่ยวข้อง 
(multisource feedback) 

- การประเมินการปฏิบัติงาน
ทางคลินิก (clinical 
performance assessment) 

3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสอบทักษะทางคลินิกราย

สถานี (objective 
structured clinical 
examination (OSCE))   

- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสม
งาน (portfolio 
assessment) 

- การประเมินงานที่ได้รับ
มอบหมาย (evaluation of 
work assignment) 

- การรายงานทบทวน
ประสบการณ์ (reflective 
report) 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
- การประเมินโดยเพื่อน (peer 

assessment) 
- การน าเสนอผลงาน 

(presentation)  
6. ทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ 
6.1 ซักประวัติและตรวจร่างกาย  
     ได ้
6.2 ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ 
6.3 ท าหัตถการทางการ 
     แพทยไ์ด้ 

1) การเรียนในห้องปฏิบัติการ 
(laboratory study)  

2) การเรียนข้างเตียง (bedside 
learning)  

3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลอง (practice in simulated 
setting) 

4)  การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
(practice under supervision)  

5) การฝึกปฏิบัติการบริบาลผู้ป่วยใน
ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ 
(practice in patient care 
team)   

6) การฝึกปฏิบัติในชุมชน 
(community practice)  

7) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของครูต้นแบบ (role model) 

- การสอบทักษะทางคลินิกราย
สถานี (objective structured 
clinical examination : OSCE)   

- การสอบรายสั้นและรายยาว 
(short case/long case 
examination)  

- Mini-clinical evaluation 
exercise (MiniCEX)  

- Direct observation of 
procedural skills (DOPS)  

- การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
(logbook)  

- การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
(portfolio assessment)  

- การรายงานทบทวนประสบการณ์ 
(reflective report)  

- การประเมินโดยผู้ร่วมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง (multisource 
feedback)  

- การประเมินการปฏิบัติงานทาง
คลินิก (clinical performance 
assessment) 

7. ทักษะการท างานในชุมชนและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
7.1 ท างาน ร่วมกับองค์กร 
    ชุมชน และการสร้างการมี  
    ส่วนรว่มขององค์กร ชุมชน  
    ในการแก้ปัญหา สุขภาพของ 
    พ้ืนที ่
7.2 ออกแบบ โครงการหรือ 

1) การเรียนด้วยกระบวนการท่างาน
เป็นทีม (team-based learning)  

2) ท าโครงการวิจัยหรือมีส่วนร่วมกับ
โครงการวิจัยหรือโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

- การรายงานทบทวนประสบการณ์ 
(reflective report)  

- การประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 
(evaluation of work 
assignment) 

- การประเมินโดยเพื่อน  
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้  
ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

     ร่วมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา 
     องคค์วามรู้ทางการแพทย์ 
     หรือระบบบรกิารสุขภาพ 
     เพ่ือการแกป้ัญหาที่สอดคล้อง  
     กับบริบทชุมชน 

3) การเรียนแบบสหวิชาชีพโดยมี
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
(community based 
interprofessional education) 

4) การฝึกปฏิบัติในชุมชน 
(community practice) 

5) การเรียนรู้แบบโครงการ(project 
based learning) 

 

(peer assessment) 
- การประเมินโดยผู้ร่วมงานและ

ผู้เกี่ยวข้อง (multisource 
feedback) 

- การน าเสนอผลงาน 
(presentation) 

- การประเมินโครงการ (project 
evaluation) 

- การประเมินภายใต้สถานการณ์
จริง 
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3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)    
 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอยา่พอเพยีง 
รับผิดชอบต่อตนเอง 
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์ 
และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและส านกึ
ในความเป็นไทย 
 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรอบรู้
อย่าง กว้างขวาง  
มีโลกทัศน์กวา้งไกล  
เห็นคุณค่าของ
มนุษย์ สังคม 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง     
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก ่ 
การคิดแบบองค์รวมการคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ  และ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านกึดีต่อสังคม
และสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 
     และเขา้ใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีสามัคคี
และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น   

5.  ดา้นทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้
ภาษาเพือ่การสื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ได้อย่างรู้เท่าทัน 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1. กลุ่มภาษา 
ก. กลุ่มภาษาไทย 
1411 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  -          - - 
ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
1421 102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  -          - - 
1421 103  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  -          - - 
1421 223  ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   -          - - 
1421 218  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมตัวเข้าสู่อาชีพ   -          - - 
2. กลุ่มมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 
1431 102  ปรัชญากับชีวิตและสงัคม -     -   - -  -  
1431 110  มนุษย์กับการใช้เหตผุล    -  -   - -  -  
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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ด้านความรู ้
 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 

4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
  

5.  ดา้นทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1447 200  มนุษย์กับการสื่อสาร              
ข. กลุ่มพลเมือง โลกและการอยู่ร่วมกัน 
1441 100  มนุษย์กับสังคม -   -  -   - -  -  
2135 130  กฎหมายกับสังคม -   -  -   - -  -  
2300 111  สันติวิธีในสังคม -   -  -   - -  -  
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม 
1100 109  วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต              
1100 147  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  -   -         
ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
1011 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน              
1703 110  ทักษะชีวิตทางการเงิน        -      
1708 200  เศรษฐกิจพอเพียง  -      -   -   
4. กลุ่มวิชาเลือก 
ก. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (ดูแผนที่แสดงการกระจายของรายวิชาจากกลุ่มภาษา) 
ข. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
1446 101  ศิลปะการด าเนินชีวิต -   -  -   - -  -  
1447 104  โลกภาพยนตร ์ -   -     -   -  
1449 100  มนุษย์กับการท่องเที่ยว -   -  -   - -  -  
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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

2.ด้านความรู ้
 
 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 

4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 
  

5.  ดา้นทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
1100 115  คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21  -      -   -   
1100 146  ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลีย่นแปลงสภาพ 
               ภูมิอากาศ 

 -  - -   
- 

  -   

1100 151  พลังของการคิด         -      
ง. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
1100 116  ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  -      -      
1700 100  การจัดการธรุกิจสมัยใหม่  -   -   -   -   
1701 102  การจัดการชีวิต              
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3.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)    
 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   -  หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

รายวิชาในหลักสูตร 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม  
1.1 ประพฤติ
ตนอย่างมี 
จริยธรรม 
เหมาะสมกับ
ความเป็น 
แพทย์ 
1.2 
ตัดสินใจ
โดยใช้
เหตุผลตาม
หลักเวช 
จริยศาสตร ์

2. ความรู้  
2.1 มีความรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
รวมทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์ 
ทางเลอืกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
2.2 มีความรู้คดิเชิงวิพากษ์ ระเบียบ วิธี
วิจัย ชีวสถติิ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
2.3 มีความรูด้้านกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
การ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2.4 มีความรู้หลกัการบริบาลเวชกรรม
แบบองค์รวม 
2.5 มีความรูร้ะบบสุขภาพของประเทศ
ไทย 
2.6 มีความรู้หลกัการพืน้ฐานด้านระบบ
คุณภาพ โรงพยาบาล และความปลอดภัย
ของ ผู้ป่วย 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 วินิจฉัย การวินจิฉัย
ได้ แยกโรคไดอ้ย่างเป็น
ระบบ 
3.2 ตัดสินใจเลอืก การ
ตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
การตรวจทางรังสีวทิยา
และการตรวจพเิศษอื่น
อย่างสมเหตุผล และการ
แปลผล การตรวจตาม
เกณฑ์ วชิาชีพทีเ่กี่ยวข้อง 
3.3 ตัดสินใจเลอืก แนว
ทางการบริบาลและการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย
ยึดคนเป็นศูนย์กลาง  
3.4 ประเมนิคุณค่า 
บทความและแหล่งเรียนรู้
ทางวทิยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  
4.1 มคีวามสัมพนัธแ์บบมีส่วนร่วม 
ระหว่างบุคคล 
 (1) สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชน 
 (2) ปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ และ
บุคลากรในระบบสุขภาพ 
 (3) มีภาวะภาวะผูน้ า 
ในสถานการณ์ทีเ่หมาะสม 
4.2 ความรับผิดชอบ 
 (1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 (2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้
 (3) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง-
ต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี 
สารสนเทศ  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
  (1) เลือกและประยกุต์ใช้สถิต ิ
ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
5.2 การสือ่สาร 
  (1) ให้ข้อมูลด้านสขุภาพได้ และ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย ญาต ิและ
ประชาชน 
  (2) บันทึกเวชระเบียนและ จัดท า
เอกสารทางการแพทย์ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สืบค้นข้อมูลทาง การแพทย์ 
  (2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การน าเสนอขอ้มูลอย่างเหมาะสม
กับวิชาชีพ 

6. ทักษะพิสัย 
เฉพาะวชิาชีพ 
6.1 ซักประวัตแิละ
ตรวจร่างกายได ้
6.2 ตรวจ ส่งตรวจ 
และแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการได ้
6.3 ท าหัตถการ
ทางการแพทย์ และ
ป้องกันอันตรายต่อ
ผู้ป่วยได้ 
 

7. ทักษะการ
ท างานในชุมชน
และรว่ม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
7.1 ท างาน 
ร่วมกับองคก์ร
ชุมชน และการ
สร้างการมีส่วน
ร่วมขององค์กร 
ชุมชนในการ
แก้ปัญหาสขุภาพ
ของพื้นที ่
7.2 ออกแบบ 
โครงการหรอืรว่ม
สร้างสรรค์เพือ่
พัฒนาองคค์วามรู้
ทางการแพทย์
หรือระบบบริการ
สุขภาพเพื่อการ
แก้ ปัญหาที่
สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน 

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
หมวดวชิาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย ์1    -  - -  - - -         - - -   - - -  - 
1901 102 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพืน้ฐาน   -  - - - - - - - -  - - - -  - - - -   - - - - - 
1901 103 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ 
               ครอบครัว 1  

  - - -   - - - -          -   - - - - - 
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รายวิชาในหลักสูตร 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

2. ความรู้  
 

3.ทักษะทางปัญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ  
 

6. ทักษะพิสัย 
เฉพาะวิชาชีพ 
 

7.ทักษะการ
ท างานในชุมชน
และร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
1901 104 มนุษย์พันธุศาสตร์และชวีวิทยาของ 
              การเจริญเติบโต  

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

1901 105 เมแทบอลิซึมและโภชนาการในมนุษย์     - - - - - - - -  - - - -  - - - -   - - - - - 
1901 201 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเน้ือโครง 
              กระดูก 1  

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

1901 202 ระบบหวัใจและหลอดเลือดและระบบ 
              หายใจ 1 

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

1901 203 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 1   -  - - - - - - - -  - - - -  - - - -   - - - - - 
1901 204 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 1  -  - - - - - - - -  - - - -  - - - -   - - - - - 
1901 205 ประสาทวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   -  - - - - - - - -  - - - -  - - - -   - - - - - 
1901 206 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย ์2    - - - - - - - -        - - -   - - -  - 
1901 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง      
              การแพทย ์ 

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

1901 208 พื้นฐานโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน   -  - - - - - -  -  - - - -  - -  -   -  - - - 
1901 209 พยาธวิิทยาทัว่ไปและเนื้องอก   -    - - -     - - - -  - - - -   -  - - - 
1901 210 บทน าเภสัชวิทยา  -  - - - -  - -   - - - -  - - - -   - - - - - 
1901 211 ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเน้ือโครง  
              กระดูก 2  

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

1901 212 ระบบทางเดินอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ 2   -  - -  - -     - - - -  - -  -    - - - - 
1901 213 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ 
              ครอบครัว 2  

       - - - -          -   - - - - - 

 
 

รายวิชาในหลักสูตร 
2. ความรู้  
 

3.ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

7.ทักษะการ
ท างานในชุมชน
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

  สารสนเทศ  
 

6. ทักษะพิสัย 
เฉพาะวิชาชีพ 
 

และร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
1901 301 ระบบหวัใจและหลอดเลือดและระบบ 
              หายใจ 2  

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

1901 302 ระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2   -  - -  - -     - - - -  - -  -    - - - - 
1901 303 โลหิตวิทยาคลินิก  -  - -  - -     - - - -  - -  -     - - - 
1901 304 ประสาทวิทยาคลินิก   -  - -  - -     - - - -  - -  -   -  - - - 
1901 305 ภูมิคุ้มกันคลินิก  -  - -  - -     - - - -  - -     - - - - - 
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ 
              ครอบครัว 3  

       - - -  -       -  -    - -   

1901 307 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย ์3    - -        -       - - - -   - -  - 
1901 308 พันธุศาสตร์คลินิก   -  - - - - -     - - - -  - -     - - - - - 
1901 309 บทน าเวชศาสตร์คลินิก   -  - -  -      - -     -        - - 
2. กลุ่มวิชาชีพบงัคับ 

1901 310 รังสีวิทยาคลินิก     - - - -      - - - -  - -  -  -  - - - - 
1901 311 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย ์1   - - - -     - - - -   -  - - - - -  - - - - - 
1901 312 ประสบการณ์วิชาชีพแพทย ์2  - - - -     - - - -   -  - - - - -  - - - - - 
1901 401 ทฤษฏอีายุรศาสตร์ 1     - -  -     - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1901 402 ทักษะอายุรศาสตร์ 1     - - - - -     -     - -        - - 
1901 403 เวชปฏิบัตอิายุรศาสตร์ 1     - -  - -     -     - -        - - 
1901 404 ทฤษฎีศัลยศาสตร์ 1     - -  -     - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1901 405 ทักษะศัลยศาสตร์ 1    - - - - -     -     - -        - - 
1901 406 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1    - -  - -     -     - -        - - 
1901 407 ทฤษฎีสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1    - - -       -     - -        - - 
1901 408 ทักษสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 1    - - -       -     - -        - - 

รายวิชาในหลักสูตร 
2. ความรู้  
 

3.ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

7.ทักษะการ
ท างานในชุมชน
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

  สารสนเทศ  
 

6. ทักษะพิสัย 
เฉพาะวิชาชีพ 
 

และร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
1901 409 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1    - - -       -     - -        - - 
1901 410 ออร์โธปิดิกส์ 1     - -        -     - -        - - 
1901 411 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ 
              ครอบครัว 4  

    -    - - -     -          -   

1901 412 เวชศาสตร์ฟื้นฟู     - -              -        - - 
1901 413 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย ์4   - - -  - - - - - -       -  - -  - - -  - 
1901 501 ทฤษฎกีุมารเวชศาสตร์ 1     -  -      - - - - - - - - - - - - - - - - 
1901 502 ทักษะกุมารเวชศาสตร์ 1   - -  - - - -      - - - - -  - - - - - - - - - 
1901 503 เวชปฏิบัตกิุมารเวชศาสตร์   - - - - - -     -     - -        - - 
1901 504 ศัลยศาสตร์ 2    - -        -     - -        - - 
1901 505 อายุรศาสตร์ 2    - -        -     - -        - - 
1901 506 วิสัญญีวิทยา     - -  -   -   -     - -      -  - - 
1901 507 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วทิยา     - -  -      -     - -        - - 
1901 508 จักษวุิทยา     - -  -      -     - -        - - 
1901 509 จิตเวชศาสตร์     - -  -      -     - -      - - - - 
1901 510 นิติเวชศาสตร์1     -   - -   - - -     - -      -  - - 
1901 511 นิติเวชศาสตร์ 2     -   - -   -  -     - -      -  - - 
1901 512 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ 
              ครอบครัว 5   

    -                        

1901 513 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย ์5     -       -         - - - - - -   
1901 601 กุมารเวชศาสตร์  2     - -        -     - -        - - 
1901 602 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน      - -        -     - -        - - 
1901 603 ทักษะอายุรศาสตร์ 2   - - - - - -     -     - -        - - 

รายวิชาในหลักสูตร 
2. ความรู้  
 

3.ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

7.ทักษะการ
ท างานในชุมชน
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

  สารสนเทศ  
 

6. ทักษะพิสัย 
เฉพาะวิชาชีพ 
 

และร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
1901 604 เวชปฏิบัตอิายุรศาสตร์ 2    - -  - -     -     - -        - - 
1901 605 ทักษะศัลยศาสตร์  2    - - - - -     -     - -        - - 
1901 606 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์  2    - -  - -     -     - -        - - 
1901 607 ออร์โธปิดิกส์ 2    - -        -     - -        - - 
1901 608 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2    - - -       -     - -        - - 
1901 609 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพแพทย ์6   -      -   -    -   -   -  - - -  - 
1901 610 ปฏิบัตกิารในโรงพยาบาลชุมชน    - -        -     - -         - 
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1901 313 โครงการวิจยัทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  -   - - - - - - -  - - - -  -  - -   - - - - - 
1901 314 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2  -   - - - - - - -  - - - -  -  - -   - - - - - 
1901 315 ประสบการณ์ทางคลินิก 1   - - -    - - -  -   -  - - - - -  - - - - - 
1901 316 ประสบการณ์ทางคลินิก 2  - - - -    - - -  -   -  - - - - -  - - - - - 
1901 317 ประสบการณ์ในระบบสุขภาพ 1  

 
 
 

 
 - -  

 
 
 

 
 - - 

 - 
   

 
 

 
 

 
 -  

 
-  

 
 
 - - -  

 - 
1901 318 เนื้อเยื่อพื้นฐานของมนุษย ์    - - - - - - - -  - - - -   - - -   - - - - - 
1901 319 รังสีวิทยาวินิจฉยัในเวชปฏบิตัิ    - - - - -   -        -  -   - - - - - 
1901 320 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนา 
              นวัตกรรมสุขภาพ  

    - -   - - -    -     - -   - - -   

1901 321 ประสบการณ์การให้บริการผู้ป่วยนอกด้าน 
              อายุรศาสตร์ 

   - -  -                    - - 

1901 414 ประสบการณ์การวิจยัทางคลินิก 1   - -  - - - - - -     - - -  - - - -    - - 
1901 415 ประสบการณ์การบริหารระบบสุขภาพ 1    - -    - -      -  -  - - - - - - - - - 
1901 416 ประสบการณ์อาชีวเวชศาสตร์และ 
              เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
 - -  

 - - -  
 - -  

 -  
 

 
 -  

 
 
 -  

 - - -  
 

   - - 

รายวิชาในหลักสูตร 
2. ความรู้  
 

3.ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

7.ทักษะการ
ท างานในชุมชน
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม  
 
 

  สารสนเทศ  
 

6. ทักษะพิสัย 
เฉพาะวิชาชีพ 
 

และร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม  

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) (2) 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 
1901 417 การออกก าลังกายในผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู    - -  -  - -  -   -   - -  -  -    - - 
1901 514 ประสบการณ์การวิจยัทางคลินิก 2   - -  - -  - - -     - - -  - - - - - - - - - 
1901 515 ประสบการณ์การบริหารระบบสุขภาพ 2     -    - -      -  -   - - - - - -   

1901 516 ประสบการณ์ทางคลินิก 3  - - - -     - - - -   -  - - - - -  - - - - - 
1901 517 ประสบการณ์ทางคลินิก 4  - - - -     - - - -   -  - - - - -  - - - - - 
1901 518 ประสบการณ์ในระบบสุขภาพ 2    - -    - -  - 

   
 
 

 
 

 
 -  

 -  
 

 
 - - -  

 - 
1901 519 การแพทย์แผนไทยและการแพทย ์
               ทางเลือกเบื้องต้น 

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

1901 520 คลื่นเสียงความถี่สูงในเวชปฏิบัติทั่วไป    - - - - -   - -  - -    - - -    -  - - 

หมวดวชิาเลือกเสร ี
1901 322 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการแพทย์  -  - - - - - - - -  -  - -  - - - -  

 
 
 - - - - - 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 และหรือข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย ฯ ก าลังด าเนินการแก้ไข 
1.2 วิทยาลัย ฯ ก าหนดให้มีการวัดผลและการประเมินผล ดังนี้ 

          การวัดและประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นการวัดและประเมินผลความรู้
ความสามารถของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์
รายวิชา ประกอบด้วยการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับ (formative 
assessment and feedback) และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา (summative assessment) 
ขอบเขตของการประเมินและวิธีการประเมินเป็นไปตามรายละเอียดรายวิชา ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ 
การประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ การประเมินพฤติกรรมในสถานการณ์จ าลอง การประเมินพฤติกรรมในการ
เรียนและการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของนักศึกษา มีทั้งวิธีการประเมินผลโดยการสอบและการ
ประเมินผลที่ไม่ใช้การสอบ โดยมีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

1) การมีสิทธิ์สอบและการเข้าสอบ การสอบชดเชยและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบชดเชย ข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา การคิดและค านวณคะแนนเฉลี่ย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 

2) แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ปฏิบัติงาน และประเมินผลเพิ่มเติมส าหรับรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ ให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่เก่ียวข้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการศึกษาและประเมินผล 

3) รอบระยะเวลาการตัดสินและประกาศผลการศึกษา  
3.1 ชั้นปรีคลินิก อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนจะต้องบันทึกผลการเรียนในระบบ

รายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 ชั้นคลินิก อาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนจะต้องบันทึกผลการเรียนในระบบ
รายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย หลังจากนักศึกษาทุกกลุ่ม (block rotation) สิ้นสุดการเรียนการสอน 
ภายในก าหนดระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษาของวิทยาลัย  

3.3 การสอบรวบยอด (Comprehensive examination) ให้วิทยาลัยจัดการสอบรวบยอด
เพ่ือประมวลความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 การสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน โดยนักศึกษาที่
ผ่านการเรียนทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 1-3 มีสิทธิ์สมัครสอบ 
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3.3.2 การสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยนักศึกษาที่
ผ่านการเรียนทุกรายวิชาในชั้นปีที่ 4 และ 5 มีสิทธิ์สมัครสอบ  

3.3.3 การสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก โดยนักศึกษาที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 6 มีสิทธิ์
สมัครสอบ  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum 

Outcomes) โดยก าหนดความรู้ความสามารถและทักษะแต่ละด้านที่คาดหวังในแต่ละช่วงชั้นของการจัด
การศึกษาตลอดหลักสูตร และใช้วิธีการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ การทวนสอบ  
มีทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา 
    มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
วิชาการชั้นปรีคลินิก คณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก และอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ก าหนด
ขอบเขตของเนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอน ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหาและวิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา และท าหน้าที่ทวนสอบทุกรายวิชาของชั้นคลินิกและปรีคลินิก  
มีการจัดท าตารางสัดส่วนข้อสอบ (examination blueprint หรือ table of specification) และข้อสอบมีการ
กลั่นกรองผ่านการวิพากษ์ข้อสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับมอบหมายได้รับการประเมินอย่างครบถ้วนและเหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อการสอบและ 
การประเมินผลเสร็จสิ้น จะมีการวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อประเมินความยากง่ายของข้อสอบ และส่งผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบต่อคณะกรรมการรายวิชา เพื่อประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระดับชั้นปรีคลินิก มีคณะกรรมการรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน ร่วมพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา ก าหนดเกณฑ์ผ่าน 
(Minimum passing level, MPL) พิจารณาให้เกรดและมีการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ
ชั้นปรีคลินิกก่อนน าเสนอผลการเรียนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 
 ระดับชั้นคลินิก มีคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากกลุ่มงาน
จากโรงพยาบาลร่วมผลิตทั้ง 2 แห่ง ตัวแทนอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ท าหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา ก าหนดเกณฑ์ผ่าน (Minimum 
passing level, MPL) และพิจารณาให้เกรดก่อนน าเสนอผลการเรียนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ พิจารณาต่อไป 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตร 
           การทวนสอบระดับหลักสูตร มีทั้งการทวนสอบโดยใช้ข้อสอบรวบยอด และการประเมิน

โดยไม่ใช้ข้อสอบ เช่น การใช้แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนรายบุคคล (student portfolio) การประเมินแบบ 
360 องศาดังนั้น หลักฐานเพ่ือการทวนสอบระดับหลักสูตรจึงประกอบด้วย ดังนี้ 

การสอบรวบยอด (Comprehensive examination) มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การสอบรวบยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 
 หลักฐาน 
       1.1 ตารางสัดส่วนข้อสอบ 
       1.2 หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ 
       1.3 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
2) การสอบรวบยอดความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกอบด้วย ข้อสอบแบบปรนัยแบบ

เลือกตอบ ข้อสอบอัตนัยดัดแปลง (Modified essay question, MEQ) 
หลักฐาน 
       2.1 ตารางสัดส่วนข้อสอบ 
       2.2 หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ 
       2.3 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
3) การสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก (Objective Structural Clinical Examination, OSCE) การ

สอบรายยาว (Long case) เพ่ือประเมินความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางปัญญา 
      3.1 ตารางสัดส่วนข้อสอบ 
      3.2 หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ 
      3.3 รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (student portfolio) อาจารย์ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีได้ก าหนดความรู้ความสามารถรายชั้นปี อย่างน้อย 3 
ครั้ง ดังนี้ 

1. หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 1 
2. หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 3 
3. หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 5 

         หลักฐาน 
1. คู่มือการจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน 
2. เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
3. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน  

การประเมินแบบ 360 องศา โดย อาจารย์ แพทย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือนร่วมงานสหวิชาชีพ เพื่อนร่วมชั้น 
บุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น 
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         หลักฐาน 
คู่มือและเกณฑ์การประเมินแบบ 360 องศา 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    

3.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

3.1.1 นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนดและสอบผ่านรายวิชาต่าง  ๆ 
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2.00 และต้องได้ผลการเรียนวิชาเฉพาะทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า C 

3.1.2 สอบผ่านการสอบรวบยอดประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ทุกขั้นตอนตามที่
หลักสูตรก าหนด ได้แก่ 

 3.1.2.1 การสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
 3.1.2.2 การสอบรวบยอดประมวลความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 3.1.2.3 การสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก 

3.2 กรณีที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่มีอุปสรรคไม่สามารถศึกษาต่อจน
ส าเร็จ นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Bachelor's 
Degree in Science [Medical Science]) ชื่อย่อ วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (B.SC. Medical Science) 
ตามการจัดการศึกษาตามระบบของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นระบบชั้นปี จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

 
โครงสร้าง/หมวดวิชา โครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มภาษา  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์  

 ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การจัดการ 

 ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาเลือกศึกษา
ทั่วไป 

 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ : 

1.1 มีแผนการพัฒนาส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
1.1.1 การเข้ารับการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย การเข้าปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

ในระดับหลักสูตรและกลุ่มวิชาเพ่ือให้เข้าใจการบริหารวิชาการ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ 

1.1.2 จัดประชุมชี้แจงให้อาจารย์มีความเข้าใจถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบัน 
ต้องด าเนินการ เช่น เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติ (WFME) ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) 

1.1.3 ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าของความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับอาจารย์ใหม่ เช่น การอบรม
แพทยศาสตร์ศึกษาเบื้องต้น การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ outcome-
based-learning การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

1.1.4 มีการจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) เพ่ือให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.1.5 มีระบบการทดลองงาน ประเมินผลงาน และความก้าวหน้าทางวิชาการ (Career path) 
1.2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 

1.2.1 ส่งเสริมอาจารย์ท าตารางก าหนดการอบรมประเภทต่าง ๆ เป็นรายปีงบประมาณ 
เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

1.2.2 มีแผนพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามแผนให้ผู้บริหารและคณาจารย์รับทราบเพ่ือร่วมให้ข้อเสนอแนะ 

1.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นทีมระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร และ 
กับสหวิชาชีพอ่ืน ๆ 

1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
การด าเนินงานในปีต่อไป 

 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์:  
 2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ก าหนดแผนการและด าเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) จัดอบรมสัมมนาด้านแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการจัดการเรียน 
การสอนและประเมินผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และหรือสนับสนุนอาจารย์ 
รวมทั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงพยาบาลชุมชนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงาน 

2) สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ทั้งระดับคลินิกและปรีคลินิกได้เข้าอบรมหลักสูตรตามที่ก าหนด 
ในแผน ทั้งท่ีจัดโดยสถาบันการศึกษาหรือส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือ 
ชาวชนบท เช่น essential course for medical educator (ECME) 
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3) สรรหาตัวแทนอาจารย์มารับการพัฒนาทักษะและความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็น เช่น  
การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในชุมชน  
และการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา  

2.1.2  มีระบบการประเมินอาจารย์ด้านทักษะการสอนจากระบบประเมินผลของมหาวิทยาลัย (Reg) 
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ 5 และ มคอ 6) การวัดและประเมินผลอย่างมี
ส่วนร่วม  ระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงทุกภาคการศึกษา 
น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการอบรม หรือจัดท าแผนการอบรมในปีต่อไป 

  
      2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 ส ารวจอัตราก าลังและสาขาท่ีขาดแคลน โดยใช้ผลการประเมินของนักศึกษาและข้อเสนอแนะ 
        จากที่ประชุมคณาจารย์มาประกอบการพิจารณา 
2.2.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชุมชนและ 
        โรงพยาบาลชุมชน และการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา  
2.2.3 จัดสรรงบประมาณในหมวดพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้อาจารย์ได้เข้าอบรมหรือประชุมสัมมนา 
        วิชาการ วิชาชีพ งบประมาณในการลาศึกษาต่อหรือการอบรมระยะสั้นในสาขาที่สอดคล้อง 
        กับความต้องการของหลักสูตร 
2.2.4 จัดงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งระดับชั้นปรีคลินิกและคลินิกได้ผลิตผลงานทาง 
        วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศ 
        และต่างประเทศ 
2.2.5 ส่งเสริมงบประมาณและพัฒนาระบบการบันทึกภาระงานให้ครอบคลุมด้านการพัฒนาเอกสาร 
       ประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ต ารา และสื่อการสอนอ่ืน ๆ  
       มีระบบประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับและให้แรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้มีการสร้างผลงานวิชาการ  
       และวิจัยที่มีคุณภาพ 
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หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร    
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
 วิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแล บริหารจัดการหลักสูตรให้มีการ
ด าเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. 2558 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแพทย์ในศตวรรษที่ 21 เกณฑ์มาตรฐานสากลของ World 
Federation for Medical Education (WFME) และข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ได้แก่ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ความคาดหวังของผู้เรียน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา น ามาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัดก าหนดไว้ใน ข้อ 7  
 นอกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 

เพ่ือรับผิดชอบด าเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน และประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (program learning outcome) ดังนี้  

1.1 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ :  
        ประกอบด้วยคณบดี ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย หัวหน้ากลุ่มวิชา  และผู้แทนอาจารย์ ท า

หน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนินงานของหลักสูตร 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของหลักสูตรในแต่ละด้าน 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต :  
        ประกอบด้วย คณบดี ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาท้ัง 2 ศูนย์ 

ประธานคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีงาน
บริการการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นายกสโมสร
นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 ศูนย ์โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย ฯ และ
มหาวิทยาลัย  

2) บริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

3) ก ากับติดตาม ประเมินผลการสอน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชาในหลักสูตร  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและสร้างผลงาน 

ทางวิชาการและการวิจัย  
5) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน ากับนักศึกษาในหลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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6) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรพร้อมจัดท ารายงานผล 

การด าเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา  
7) ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบทุกระยะ 5 ปีและรวมถึงการรายงานผล 

การด าเนินงานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแพทยสภา 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต :  
        ประกอบไปด้วยอาจารย์จากวิทยาลัย ฯ และตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 

ศูนย ์มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการหลักสูตร ให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาและวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 

1.4 คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก : 
       ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชา/กลุ่มงานที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มี

บทบาทหน้าที่ด าเนินการจัดการเรื่องเนื้อหา ตารางสอน ประเมินการสอน  การวัดและประเมินผล ตลอดจน
รายงานข้อมูลย้อนกลับให้กับอาจารย์ผู้สอน และรายงานผลการด าเนินงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  
2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ตามปรัชญาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนี้ มุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน สามารถท างานเป็นทีม มีทักษะการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบสุขภาพท้ังในระดับท้องถิ่นและสากล มี
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท้ัง 7 ด้าน สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของแพทย์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประเมินทั้งในระดับรายวิชาและการประเมินภาพรวม
ตลอดหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน การสอบรวบยอด
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก นอกจากนี้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรจะต้องผ่านการสอบเพ่ือการประเมินและรับรองความรู้ควาสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา จึงจะสามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ 
การมีงานท าหรือประกอบวิชาชีพอิสระ 
 บัณฑิตทุกคนที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข (The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor-CPIRD) จะต้อง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เป็นเป็นภูมิล าเนาของตนเองตามสัญญาที่ให้ไว้แก่กระทรวงสาธารณสุขในระยะเวลาที่
ก าหนดตามสัญญา เมื่อครบก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาต่อใน
สาขาที่ตนสนใจหรือเลือกประกอบวิชาชีพเวชกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยอิสระ 
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ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัย ฯ สนับสนุนทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีประสบการณ์ในการท า
วิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างงานวิจัยของตนเอง 
 
3. นักศึกษา 
กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 การรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยวิทยาลัย ฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทยฯ เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 
จ านวนรับ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา ทั้งนี้กระบวนการทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ และมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละปีคณะกรรมการด าเนินงานรับนักศึกษาฯ จะจัดประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
ก าหนดการต่าง ๆ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ และมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะ
ออกประกาศดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป 
 เมื่อผู้สมัครผ่านกระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจ
สุขภาพก่อนเข้าศึกษา โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้แจ้งไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ
ตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตร จากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวจึงจะท า
สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขตามเงื่อนไขของโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (The Collaborative 
Project to Increase Production of Rural Doctor-CPIRD) และข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 ในด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา วิทยาลัย ฯ ได้จัดผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
รวมทั้งจัดให้มีรายวิชาพัฒนาความเป็นแพทย์ 1 ที่จะเป็นบทน าและปูพ้ืนฐานในการเตรียมตัวในการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เข้าใจความคาดหวัง และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ วิทยาลัย ฯ ยังมี
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
รูปแบบวิธีการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลในแต่ละระดับ  
 
การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
       วิทยาลัย ฯ มีระบบการให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์ทั้งในชั้นปรีคลินิกและคลินิก ดังนี้  

1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปรีคลินิก มีระบบให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ทั้งรายกลุ่ม รายชั้นปี 
และรายบุคคล ตามความจ าเป็นของผู้เรียน ดังนี้  

        - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์รายกลุ่ม มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสายครอบครัว 
ซึ่งอาจารย์จะติดตามดูแลนักศึกษาแพทย์ที่มีสายรหัสเดียวกันตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 6 โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการเรียน โดยทุกปี วิทยาลัย ฯ จะจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสพบนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 1 เพ่ือท าความรู้จักพร้อมทั้งให้
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ค าปรึกษาด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษาผ่านระบบงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล (REG) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการดูแลทางด้านการเรียนของนักศึกษา 

       - ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี มีหน้าที่ติดตามผลการเรียนนักศึกษาและให้ค าปรึกษาใน
เรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี  

       - ระบบการดูแลโดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา มีหน้าทีติ่ดตามกระบวนการเรียนการสอน 
การสอบ ผลการเรียน ให้ค าปรึกษาและข้อมูลสะท้อนในรายวิชากลับแก่นักศึกษา  

       - ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สอบซ่อม
หลายรายวิชา ตกซ้ าชั้น หรือปัญหาสุขภาพ ปัญหาการปรับตัว ฯลฯ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และจิตแพทย์ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและผู้ช่วยคณบดี
งานพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ในการติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าว ทั้งนีจ้ะเชิญนักศึกษาหรือผู้ปกครองมา
พบเพื่อหาสาเหตุและให้ความช่วยเหลือต่อไป  

 
         ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาชั้นคลินิก 

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยดูแล
นักศึกษาท้ังด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน จะดูแลและติดตามนักศึกษาจ านวน 
4-5 คน ตลอดระยะเวลาระหว่างชั้นปีที่ 4 - 6 นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องและแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่
นักศึกษาและท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 
เพ่ือคอยให้ค าปรึกษาด้านการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีและช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษา  

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทาง line, e-mail, 
Facebook หรือโทรศัพท์ เพื่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยตรง โดยอาจารย์ชั้นปรีคลินิกทุกท่านได้ผ่านการ
อบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาที่วิทยาลัย ฯ ได้จัดอบรม 
 
การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา  
 การรักษาสภาพนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 โดยที่นักศึกษาจะมีสภาพปกติเมื่อเริ่มลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือสอบได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีภาวะรอพินิจเมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50-1.99  
 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ 
สามารถด าเนินการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  
 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาภาค
การศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
ผลการเรียนวิชาเฉพาะทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า C และสอบผ่านการสอบรวบยอดประมวลความรู้ ทุกข้ันตอน
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด การได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 วิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินและรวบรวมความคิดเห็นจากนักศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนทั้งในระดับผู้สอน ระดับรายวิชา ในแต่ละระยะของหลักสูตรและในภาพรวมของหลักสูตร รวมทั้งการ
ประเมินในด้านการจัดสรรทรัพยาการสนับสนุนการเรียนรู้และส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้หลักสูตรยังได้
ด าเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบัณฑิตเพ่ือใช้ในการพัฒนาแปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
 ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ที่งานบริการการศึกษาและงาน
พัฒนานักศึกษา ซึ่งจะท าหน้าที่รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการ
พิจารณาแก้ไขหรือชี้แจงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา  
 นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีแนวทางการอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

1) กรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดระเบียบตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติ
ในการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2551 ให้นักศึกษามีสิทธิในการอุทธรณ์ ตามข้อ 11 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2551 

2) กรณีท่ีนักศึกษาต้องการอุทธรณ์ในเรื่องวิชาการ ให้นักศึกษายื่นเรื่องอุทธรณ์ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
 
4. อาจารย์ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ กลไกการคัดเลือกอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต 
4.1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือกันงบประมาณส าหรับอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตราก าลังที่

ได้รับอนุมัต ิ
4.1.3 ด าเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือก 
4.1.4 จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  
4.1.5 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานสอน  

1) จัดปฐมนิเทศ  
2) จัดหาห้องและอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงาน สวัสดิการห้องพัก  
3) จัดอบรมวิธีการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนและความรู้ใหม่  ๆ 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  
4) มอบหมายภาระงานพร้อมแจ้งเกณฑ์การประเมิน ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การขอต าแหน่งวิชาการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อและ
การพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
       วิทยาลัย ฯ ก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวน
เนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรม
ของนักศึกษา  

2) วัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
3) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มวิชา

แพทยศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก  
เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และรับรองผลการศึกษา  

4) ร่วมให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา 
5) รับทราบผลการประเมินหลักสูตรและร่วมวางแผนปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนั้น 

คณาจารย์ยังมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น  

4.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ ของวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ วิทยาลัย ฯ มีหลักเกณฑ์ในการเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยที่มี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลร่วมผลิต โรงพยาบาลสมทบ โดยพิจารณาจากสาขาท่ีเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับมีการทบทวนจากผลการประเมินโดยนักศึกษาทุก ๆ สิ้นปี
การศึกษา  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
โดยวิทยาลัย ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารวิทยาลัย ฯ 
ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประธานหลักสูตร ประธานกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและ
คลินิก ตัวแทนจากกลุ่มงาน และผู้แทนนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัย ฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
นอกจากนี้ยังได้แบ่งระยะเวลาในหลักสูตรเป็น 3 ระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกัน โดยในแต่ละระยะจะมีคณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา
ต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาทันสมัย  
  5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคลินิกด าเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชา อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดนโยบายการประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงและก ากับวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับนโยบายและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและคลินิกวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 5.5 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กรรมการวิชาการแต่ละระดับและกรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จะมีการประชุมพิจารณาปัญหาและผลการ
ประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาและคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนโดยการจัดท าแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามโครงการทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพ่ือสร้าง
เสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดซื้อต าราทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาสื่อการสอน หุ่น และหัตถการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการฝึกผู้ป่วยจ าลอง การจัดให้มี
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายครบทุกห้อง    

    นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งส าหรับการเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่วิทยาลัย ฯ ขาด
แคลน และจัดสรรงบประมาณตอบแทนอาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถานพยาบาลในชุมชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

    มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาสายวิชาการ สายสนับสนุนและรับอาจารย์เพ่ิมเติมในสาขาที่
หลักสูตรต้องการ โดยมุ่งเน้นในด้านแพทยศาสตรศึกษา ทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการเรียนรู้ในชุมชน 

 6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัย ฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิกมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูล โดยมีส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และห้องค้นคว้าของวิทยาลัย ฯ ซึ่งมีหนังสือ และ
สารสนเทศสาขาแพทยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นรายละเอียด 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมภายในและภายนอกอาคารของวิทยาลัย ฯ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก คอมพิวเตอร์เพียงพอ  มีอาคารสถานที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน มีโรงพยาบาลชุมชน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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 6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ ต่อทรัพยากรการศึกษา โดยใช้แบบประเมินของ
มหาวิทยาลัย และแบบประเมินความพึงพอใจทรัพยากรการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ด าเนินการโดย
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการประจ าวิทยาลัย ฯ น าผลการประเมินมาใช้พิจารณา ให้ข้อ
ชี้แนะการจัดท าแผนงบประมาณและการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 
 

รายงานจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม  
1) ความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล 

1.1 ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและห้องค้นคว้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 

ล าดับ
ที ่

ประเภททรัพยากร ส านักวิทย
บริการ 

ห้องค้นคว้า 

วิทยาลัย ฯ 

1 

วัสดุหนังสือวารสารและต ารา 

1.1 หนังสือกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ภาษาไทย) 

9,189 4,662 

1.2 หนังสือกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ภาษาอังกฤษ) 

4,854 2,997 

2 

ฐานข้อมูลออนไลน์ (e-books, e-journals) 
2.1 E-book (Access Pharmacy) 68 - 
2.2 E-Journal (Up to date) 455 - 
2.3 Access e-book - 303 

3 CD-ROM ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 307 

 
1.2 ห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 

ล าดับที่ ประเภท/รายการ จ านวน 

(รายการ) 
1 ต าราทางการแพทย์ พยาบาล 11,619 

 ภาษาไทย 4,949 

 อังกฤษ 6,670 

2 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ - 
3 ฐานข้อมูล - 
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1.3 ห้องสมุดโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ ประเภท/รายการ จ านวน 

(รายการ) 
1 ต าราทางการแพทย์ พยาบาล         6,038 

2 วารสาร 4,583 

3 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 53 

4 ฐานข้อมูล - 
 

2) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัย ฯ 

- มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (UBU-WIFI) ครอบคลุมภายในอาคารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 27 จุด อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี จ านวน 6 จุด และ
หอพักนักศึกษา จ านวน 6 จุด  

- มีคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในห้องสมุดวิทยาลัย ฯ จ านวน 10 เครื่อง 
- มีระบบ virtual private network (VPN) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้อาจารย์ นักศึกษาที่อยู่ทั้งใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่วิทยาลัยอฯ และมหาวิทยาลัยบอกรับเมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

- มีระบบสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลหนังสือวารสารและสื่อ
สารสนเทศที่มีให้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walia Autolib ที่
ให้บริการต่ออายุการยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้ 

- มีระบบ E-learning เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน 
- มีระบบขอใช้บริการและการแจ้งซ่อมออนไลน์ในวิทยาลัยอฯ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

สามารถแจ้งซ่อม หรือขอใช้บริการได้ตลอดเวลา 
- มีระบบ video conference จัดการประชุมหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

โรงพยาบาลร่วมผลิต 
2.2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

 มีระบบ LAN เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งห้องเรียน อาคารศูนย์แพทย์ ฯ ห้องเรียน
ของแต่ละกลุ่มงาน มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ของโรงพยาบาล จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน
อาคารศูนย์แพทย์ หอพักและทุกห้องพักของนักศึกษา  
 

3) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน 
3.1) อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 1 ส าหรับนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 1 

อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปส าหรับระยะที่ 1 แล้ว วิทยาลัย ฯ มีอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาชั้นปรีคลินิกและคลินิก ดังนี้ 
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3.2) อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 2 ส าหรับนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 1-3 

  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และอาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอ่ืนใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้ 
 

- อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ความจุ (ที่
นั่ง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

1 ห้องบรรยาย CMP 122   100 1 

2 ห้องบรรยาย CMP 135   80 1 

3 ห้องบรรยาย CMP 103   150 1 

4 ห้องบรรยาย CMP 101 300 1 

5 ห้องบรรยาย CMP 216   60 1 

6 ห้อง smart classroom 50 1 

7 ห้องเรียนกลุ่มย่อย (CMP116-119, CMP126-129) 12 8 

8 ห้องปฏิบัติการและท าวิจัย (CMP 201) 60 1 

9 ห้องปฏิบัติการชีวเคมี อนามัยสิ่งแวดล้อมและเภสัชวิทยา (CMP 
211) 

100 1 

10 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (CMP 212) 80 1 

11 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและอาชีวอนามัย (CMP 213) 80 1 

12 ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab) ขนาดใหญ่ 80 1 

13 ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab) ขนาดเล็ก   12 
 

- อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี 
 

ล าดับที่ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ความจุ  
(ที่นั่ง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

1 ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ (SY 101) 192 1 

2 ห้องบรรยาย (SY 104) 100 1 

3 ห้องบรรยาย (SY 203)   150 1 

4 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและกายวิภาค (SY 204) 80 1 

5 ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา (SY 301) 30 1 

6 ห้องปฏิบัติการกลาง  (SY 303, SY 305, SY 306) 40 3 
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3.3) อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ระยะที่ 3 ส าหรับนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 4-6 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
      ศูนย์แพทยศาสตรศึกษามีทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือใช้ในการศึกษา คือ อาคารเรียนรวม 1 อาคาร 

และห้องเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  

ล าดับ
ที ่

ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ความจุ  
(ที่นั่ง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

1 ห้องบรรยายขนาด 6.5 X 8.0 เมตร 24 1 

2 ห้องบรรยายขนาด 8.0 X 8.0 50 5 

3 ห้อง VDO Conference ขนาด 8.0 X 16.0 เมตร 70 3 

4 ห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นจ าลอง  2 

5 ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab)  2 
 

- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

    ศูนย์แพทยศาสตรศึกษามีทรัพยากรทางกายภาพเพ่ือใช้ในการศึกษา คือ อาคารเรียน 1 อาคาร 
และอาคารกิจการนักศึกษา 1 อาคาร และมีห้องเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
(ห้อง) 

1 ห้องเรียน 7 

2 ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab)   1 

3 ห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ (กลุ่มย่อย) 2 

4 ห้องฝึกปฏิบัติการหุ่นจ าลอง 2 

5 ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (Skill lab) 2 

 

 โรงพยาบาลหลักท้ังสองแห่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ตามเกณฑ์ว่าด้วยการ
เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 

รายการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศรีสะเกษ 

ขนาดโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 

จ านวนเตียงสามัญ 1,100 เตียง 650 เตียง 

จ านวนผู้ป่วยนอก/ปี  969,118  ราย/ปี 470,568 ราย/ปี 
จ านวนผู้ป่วยใน/ปี 101,253 ราย/ปี 51,169 ราย/ปี 
จ านวนผู้ป่วยคลอด/ปี 6,131 ราย/ปี 5,279 ราย/ปี 
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รายการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศรีสะเกษ 

จ านวนอาจารย์แพทย์
ทั้งหมด 

192 113 

จ านวนอาจารย์แพทย์
สาขาต่อไปนี้  

  

 อายุรศาสตร์ 42 24 

 ศัลยศาสตร์ 35 21 

 สูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา 

14 
 

12 
 

 กุมารเวช
ศาสตร์ 

27 
 

11 

 
 ออร์โธปิดิกส์ 16 7 

 เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 

3 

 
1 

 
 เวชศาสตร์

ครอบครัว/ 

          เวชกรรมสังคม 

7 

 
2 

 

 จิตเวชศาสตร์ 1 4 

 จักษุ 9 6 

 รังสีวิทยา 12 5 

 โสต ศอ นาสิก 5 4 

 วิสัญญีวิทยา 15 7 

 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 4 3 

 พยาธิวิทยากาย
วิภาค 

1 

 
1 

 
 นิติเวช 1 1 

 เวชปฏิบัต ิ - 4 
พันธกิจด้านการเรียน
การสอน  

 ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ตามปณิธาน
ที่ตั้งไว้ 

 พัฒนาองค์กรด้านวิชาการและการ
บริการทางสาธารณสุข 

 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
มีมาตรฐานปัจจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

 พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ในระดับภูมิภาค 

 พัฒนาการเรียนการสอนด้าน 
community engaged medical 
education (CEME) 

 พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ 
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รายการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.ศรีสะเกษ 

 ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

   อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ 

กิจกรรมและ
บรรยากาศทาง
วิชาการและการวิจัย  

มีกิจกรรมทางวิชาการในทุกกลุ่มวิชา 
และมีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึกษา  

มีกิจกรรมทางวิชาการในทุกกลุ่มวิชา 
และมีกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึกษา 

 

อัตราส่วนนักศึกษา
แพทย์ต่อจ านวนเตียง
ผู้ป่วย ค านวณแยก 
แต่ละชั้นปี 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 

1:24.75 1:24.75 1:24.75 1:34.35 1:34.35 1:34.35 

อัตราส่วนนักศึกษา
แพทย์ต่อจ านวน
ผู้ป่วยนอกต่อปี 
ค านวณแยกแต่ละชั้น
ปี 

1: 
20,189.96 

1: 
20,189.96 

1: 
20,189.96 

1: 
23,528.40 

1: 
23,528.40 

1: 
23,528.40 

อัตราส่วนอาจารย์
แพทย์ : นักศึกษาต่อ 
rotation ใน
สาขาวิชาหลัก* 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

 อายุรศาสตร์ 3.44 : 1 3.44 : 1 2.32 : 1 2.32 : 1 

 ศัลยศาสตร์ 1.33 : 1 1.33 : 1 2 : 1 2 : 1 

 สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา 

1.16 : 1 1.16 : 1 1.20 : 1 1.20 : 1 

 กุมารเวช
ศาสตร์ 

2.27 : 1 2.27 : 1 1.29 : 1 1.29 : 1 

อัตราการครองเตียง 

โดยเฉลี่ยต่อปี 
1,188 เตียง 687 เตียง 

ห้องสมุด/ศูนย์
สารสนเทศ 

ห้องสมุด 2 ห้อง ห้องสมุด 2 ห้อง 

ที่พักนักศึกษา มีที่พักส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ มีที่พักส าหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ 
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- โรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายเพื่อรองรับการเรียนรู้ในชุมชน  
    เพ่ือพัฒนาทักษะชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร วิทยาลัย ฯ ได้เตรียมการสร้างเครือข่ายการจัด

การศึกษา community-based health professional education ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน หน่วยงานใน
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ในเขตสุขภาพที่ 10 โดย
พิจารณาเลือกโรงพยาบาลที่จะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ชุมชนแตกต่างกันตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน
แต่ละช่วงชั้น ดังนี้  

ชั้นปรีคลินิก เน้นความเข้าใจระบบสุขภาพชุมชน และบริการปฐมภูมิ และสัมผัสประสบการณ์
โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือเข้าใจระบบสุขภาพในพ้ืนที่ จึงจัดหาโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ค านึงถึงศักยภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าแหล่งฝึก ความส าเร็จในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และ
การพัฒนา Primary Care Team (PCT) โดยการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานเขต
สุขภาพที่ 10 ดังนี้  

- โรงพยาบาลวารินช าราบ 

- โรงพยาบาลเขมราฐ 

- โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 

- โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

- โรงพยาบาลเขื่องใน 

- โรงพยาบาลตระการพืชผล 

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีการศึกษา จะมีการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกโดยการพิจารณา
ร่วมกันของคณาจารย์ประจ าวิทยาลัย ฯ อาจารย์ประจ าแหล่งฝึก และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

ชั้นคลินิก หลักสูตรได้เตรียมโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือฝึกประสบการณ์คลินิกในบริบทโรงพยาบาลชุมชน 
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบงานบริหาร ระบบคุณภาพโรงพยาบาล 
การฝึกการตัดสินใจทางคลินิกภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชน โดยเน้นสรรหาโรงพยาบาลที่มีแพทย์ประจ าและ
ผู้บริหารที่เป็นแม่แบบ (role models) ของการท างานสุขภาพแบบองค์รวม เชื่อมประสานกับองค์กร
ชุมชน  โดยแบ่งประเภทแหล่งฝึก เพ่ือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้  

- โรงพยาบาลและแหล่งฝึกส าหรับฝึกทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และระบบสุขภาพเขตเมือง ในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4  

- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ และมี
เครือข่าย primary care unit (PCU) เขตอ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ และ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยในโรงงาน สถานประกอบการ (โรงเหล้า แหล่งผลิต
สินค้าของห้างสรรพสินค้า และโรงงานผลิตอาหารส่งออก)  

- โรงพยาบาลศรีสะเกษ มีเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
อุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลขุนหาญ และโรงพยาบาลราษีไศล ในส่วนงานด้านอาชีว 
อนามัย และระบบสุขภาพเขตเมือง ด าเนินงานในโรงพยาบาลศรีสะเกษและหน่วย
บริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลเมือง ตลอดจนคลินิกหมอครอบครัวของโรงพยาบาลที่
ประสานงานเชื่อมต่องานด้านสุขภาพกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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- โรงพยาบาลชุมชนที่จัดเตรียมไว้รองรับการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคลินิกในบริบท
โรงพยาบาลชุมชน ระบบบริหาร และระบบคุณภาพโรงพยาบาล ในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว 5 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และรายวิชาปฏิบัติการในโรงพยาบาลชุมชน 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ดังนี้  

- โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

- โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

- โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

- โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
- โรงพยาบาลส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

 
รายงานจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จัดหาเพิ่มเติม 

1) แผนการจัดหาวัสดุ หนังสือ วารสารและต ารา  
- ส ารวจความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

สนับสนุนการเรียนการสอน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางใน
การจัดหาและการให้บริการ 

- จัดท าค าของบประมาณโครงการจัดหาวัสดุหนังสือวารสารและต าราทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

- ก าหนดงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของอาจารย์และนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาตามความ
เหมาะสม 

- จัดท าหนังสือขอข้อมูลรายการหนังสือท่ีต้องการจัดซื้อเพ่ิมเติมในแต่ละปีงบประมาณจาก
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

2) แผนการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุและสื่อการเรียนการสอนทางห้องปฏิบัติการ  
- จัดท ารายการวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และชีววัตถุท่ีมีอยู่ ส ารวจความพร้อมใช้งานของ

เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่าง ๆ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนทราบ 

- ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี และชีววัตถุในทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดหาและ
การให้บริการ 

- ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สารเคมี ชีววัตถุ 
และโครงการซ่อมบ ารุงและการสอบเทียบ (calibration) เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรอบปีงบประมาณ  

 

3) แผนการจัดหาอาคารสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
วิทยาลัย ฯ มีแผนการสร้างอาคารเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษา โดยใน

ปีงบประมาณ 2562 จะด าเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จในวงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 
2563 จะขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างวงเงิน 90 ล้านบาท  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรนี้มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 18    
      ตัวบ่งชี ้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1-หมวด 8 จ านวน 4 ตัวบง่ชี้ 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีที ่
1 

ปีที่ 2 ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

ปีที ่
6 

ปีที ่
7 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 มีส่วนร่วม เพื่อวางแผน 
ก ากับ ติดตาม ทบทวนและ
รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

รายงานการประชุม 

1.2 มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ 

X X X X X X X รายงานหลักสูตรที่
ผ่านสภา และ สกอ. 

1.3 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.
4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

X X X X X X X รายงานจ านวน มคอ.
3-4 ในระบบ 

1.4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน  

X X X X X X X รายงานจ านวน มคอ.
5-6 ในระบบ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีที ่
1 

ปีที่ 2 ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

ปีที ่
6 

ปีที ่
7 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

หลังสิ้นภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

1.5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นปีการศึกษา  

X X X X X X X รายงาน มคอ.7 ใน
ระบบ 

2. บัณฑิต 

2.1 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

3. นักศึกษา 

3.1 มีระบบและกลไกการ
อุทธรณ์ผลการประเมิน
นักศึกษา และประกาศให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

 

 X 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
 
รายงานผลระบบการ
ก ากับควบคุมติดตาม 

4. อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
4.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง
ได้รับการปฐมนิเทศภายใน
ระยะเวลา 1 ปีและผ่านการ
ฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร
ศึกษา กลยุทธ์การสอน การ
ประเมินผล และการประกัน
คุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 
ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งอาจารย์ 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

รายงานการพัฒนา
อาจารย์ 

4.2 อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาการและวิชาชีพไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

X X X X X X X รายงานการพัฒนา
อาจารย์ 

4.3 อาจารย์ประจ าทุกคนต้อง
ได้รับการพัฒนาในด้าน
แพทยศาสตรศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 ชั่วโมงต่อปี 

X X X X X X X รายงานการพัฒนา
บุคลากร 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีที ่
1 

ปีที่ 2 ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

ปีที ่
6 

ปีที ่
7 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

4.4 บุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอนต้องได้รับ
การพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนไม่น้อยกว่า
คนละ 10 ชั่วโมงต่อปี 

X X X X X X X รายงานการพัฒนา
บุคลากร 

4.5 อัตราส่วนของอาจารย์
ประจ าต่อนักศึกษาต้อง
เป็นไปตามก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ 

X X X X X X X รายงานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 2 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชา (มคอ.3 - 4) ที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
รายงานผลการทวน
สอบรายวิชาใน
หลักสูตรประจ าปีและ
ผลการวิเคราะห์ 

5.2 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

X X X X X X X ผลการวิเคราะห์จาก 
มคอ.5-6 

5.3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

X X X X X X X รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์จาก
ระบบทะเบียน
นักศึกษาและ
ประมวลผล (E-
registrar; REG) 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีที ่
1 

ปีที่ 2 ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

ปีที ่
6 

ปีที ่
7 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

5.4 ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย
หรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

X X X X X X X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

5.5 ระบบและกลไกในการ
ติดตามสัมฤทธิ์ผลของ
นักศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

X X X X X X X ผลการวิเคราะห์จาก 
มคอ.5-6 

5.6 มีการติดตามอัตราการคง
อยู่ในหลักสูตร และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาใน
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ และ
จัดระบบและกลไกเพ่ือค้นหา
สาเหตุของการไม่ส าเร็จ
การศึกษาและแก้ปัญหาที่พบ 

X X X X X X X รายงานประจ าปี/
รายงาน มคอ.7 

5.7 มีการจัดระบบและกลไก
ในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

X X X X X X X รายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

5.8 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านการสอบรวบยอด
ประมวลความรู้และทักษะ
ทางคลินิกในครั้งแรก ทั้ง 3 
ขั้นตอน เป็นร้อยละ 100 

X X X X X X X รายงานผลสอบผ่าน
การสอบรวบยอดใน
ครั้งแรก 

5.9 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
สอบผ่านการประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในครั้งแรก ทั้ง 3 
ขั้นตอน เป็นร้อยละ 100 

X X X X X X X รายงานผลสอบผ่าน
การประเมินและ
รับรองความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมในครั้งแรก 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   ปีที ่
1 

ปีที่ 2 ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

ปีที ่
6 

ปีที ่
7 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

5.10 ร้อยละของบัณฑิตที่
ชดใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชน
ครบ 3 ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

ประเมินในปีที่ 3 หลังชดใช้ทุนครบ 3 ปี 

5.11 ร้อยละของบัณฑิตที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนครบ 10 ปี หลังจบ
การศึกษาแพทยศาสตร
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 

ประเมินในปีที่ 10 หลังจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 24 24 24 24 24 24 24  

ตัวบ่งชี้ข้อบังคับ (ข้อที่)  1.1-
1.5 

1.1-
1.5 

1.1-
1.5 

1.1-
1.5 

1.1-
1.5 

1.1-
1.5 

1.1-
1.5 

 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 24 24 24 24 24 24 24  

  เกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ต้องมีผลการด าเนนิการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชีท้ั้งหมด มีการด าเนินงานตามข้อ 1.1-1.5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแตล่ะปี  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ในการด าเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รวบรวมประเด็น
ต่าง ๆ ตั้งแต่หมวดที่ 1-7 น ามาเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สะท้อนถึงคุณภาพของ
บัณฑิตที่คาดหวัง  และน ามาใช้ในการวางแผนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
 ทุกรายวิชาจะมีแบบประเมินส าหรับนักศึกษา โดยจะประเมินผ่านทางระบบงานทะเบียนนักศึกษาและ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลังสิ้นสุดรายวชิานั้น ๆ และมีการติดตามการเข้าไปประเมินของ
นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา 

-  ในระหว่างการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา มีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในชั่วโมงโฮมรูม  

-  การประเมินภาพรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาและคณาจารย์ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านทางระบบงานทะเบียนนักศึกษาและ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อมีการขอต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้สอนจะถูกประเมิน
ทักษะการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน                

                       
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
หลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยนักศึกษา คณาจารย์ โดยรวบรวมจากผลการ
ประเมินรายวิชาใน มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาจัดให้มีการประชุมให้นักศึกษาได้แสดง
ความเห็น ความพึงพอใจและปัญหาในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน และจัดให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต จะมีการจัดท า
แบบสอบถามบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินจะ
ถูกน าเข้าที่ประชุมทั้งระดับอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งจะประกอบไปด้วยอาจารย์ใน
วิทยาลัยและอาจารย์ในสถาบันร่วมผลิต เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 การจดัการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ (EdPEx) โดยข้อมูลประกันคุณภาพของหลักสูตรจะถูกส่งเข้าระบบ CHE ของ สกอ. เป็น
ประจ าทุกปี นอกจากนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการ
ตรวจรับรองคุณภาพของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระดับสากล คือ WFME ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าต้อง
ด าเนินการทุก ๆ 5 ปี 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทย์จะต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ (EdPEx) และจะต้องมีการตรวจรับรองคุณภาพของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตในระดับสากล คือ WFME ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าต้องด าเนินการทุก ๆ 5 ปี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
  4.1 การทบทวนผลการประเมินกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาคการศึกษา  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการด าเนินงานของรายวิชาและรวบรวมข้อมูลรายงานโดยใช้
แบบฟอร์ม มคอ.5  

- อาจารย์ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าวิจัยในชั้นเรียนหรือจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ (knowledge management) เพ่ือทบทวนและประเมินกลยุทธ์การสอนที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 

- กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกประชุมร่วมกับอาจารย์เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตาม
ข้อมูลใน มคอ.5 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนผลสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้ที่จัดในแต่ละ
ภาคการศึกษา  

- กรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกน าเสนอผลการด าเนินงานและแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในภาคการศึกษา
ต่อไป 

4.2 การทบทวนผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมแต่ละปีการศึกษา 
-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรในภาพรวมแต่

ละปีการศึกษา โดยใช้แบบมคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินมาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

-  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา 
อาจารย์  
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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          ภาคผนวกที่  1 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์ผู้สอน 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ช่ือ - นามสกุล  นายประวิ  อ ่าพันธุ์ 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  32100200184214 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 420 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   บรรจุเมื อ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  15 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   1  ปี  6  เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2545 แพทยสภา 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชปฏิบัติทั วไป พ.ศ. 2544 แพทยสภา 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2535 แพทยสภา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

เวชศาสตร์ป้องกัน พ.ศ. 2531 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - - - 
2560 - - - - - 
2559 - - 1 - - 
2558 - 1 2 - - 
2557 - 1 - - - 
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8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
8.1 วิจัย 

ไม่มี 
 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

ประวิ  อ ่าพันธุ์. DHML ก้าวย่าง...ที ท้าทาย จังหวัดศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ: ส่านักงานสาธารณสุข 
      จังหวัดศรีสะเกษ; 2558. 
 
ประวิ  อ ่าพันธุ์. DHS. ศรีสะเกษ: ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ; 2557.   

 
8.2 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 ประวิ  อ ่าพันธุ์. การประเมินผลโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก่าเนิดในเด็กอายุ 7-12 ปี  
       จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารกรมการแพทย์ .ม.ค. – ก.พ. 2559;41(1) 

 
ประวิ  อ ่าพันธุ์. ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับในโฮสต์กึ งกลางในพ้ืนที ฝายโครงการ 
      ฝายหวันา จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารควบคุมโรค. ก.ค. – ก.ย. 2558;41(3). 
 

 ประวิ  อ ่าพันธุ์. สถานการณ์ ปัญหาและการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
  สุขภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการสาธารณสุข. พ.ย. –  
   ธ.ค. 2558;24(6). 
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

ไม่มี 
 

 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  
ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ช่ือ - นามสกุล  นางสาวปาริชาติ ภิญโญศรี 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  3340500733262 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 343 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   บรรจุเมื อ 1 กุมภาพันธ์ 2551 

5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  1 กุมภาพันธ์ 2551 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   10  ปี  6  เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2545 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - - - 
2560 1 - - - - 
2559 2 - - - - 
2558 - - - - - 
2557 1 - - - - 

  
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

8.1 วิจัย 
Panomket P, Wongsena P, Wanram S, Wongratanacheewin S. Burkholderia  
      pseudomallei biofilm plays a key role in chronic inflammation in C57BL/6  
      mice. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017 Jan;48(1).  
 
Panomket P, Wongsena P, Wanram S, Wongratanacheewin S, Bartpho T.  
 Relapsed Melioidosis Model in C57BL/6 Mice. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99  
 Suppl 1:S1-6. 
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Wanram S, Sombatwong J, Sakunpong A, Prasongdee P, Panomket P,  
 Wongsena P, Limpaiboon T, Jearanaikoon P. “Comparison of Automated and  

Conventional IHC Visual Scoring Analysis for MHC Class I and Tapasin 
Expression in Cervical Carcinoma.” J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 
1:S67-75. 
 

Wongsena M, Suebsamran P, Panomket P, Thirat S, Wongsena P, Wanram S. 
 Prognostic Factors of Human Papillomavirus Genotypes of Invasive Cervical  
 Carcinoma: An Analytical Cross-Sectional Study in Lower North-East Thailand.  
 J Med Assoc Thai. 2014 April;97 Suppl 4:12-9.  

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

      ไม่มี 
 
  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

      ไม่มี 
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

      ไม่มี 
 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  

      ไม่มี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817241
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817241
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ – นามสกุล นายปริญญา ช่านาญ 

2. เลขประจ าตัวประชาชน  3160101680159 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 75938   สังกัดส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
     บรรจุเมื อ  1 เมษายน 2541 ปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2541 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน                       
    20 ปี   5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
Doctor of  Philosophy  Medical Science 

(Epidemiology) 
พ.ศ. 2554 University of Cambridge, 

UK 
Master of Philosophy  Public Health พ.ศ. 2550 University of Cambridge, 

UK 
แพทยศาสตรบัณฑิต  แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - - - 
2560 - - 3 - - 
2559 - - 3 - - 
2558 - - 1 1 - 
2557 - - 1 1 - 

 
8.  ผลงานทางวิชาการ    

8.1 วิจัย 
ไม่มี 
 

 8.2 ต ารา/หนังสือ 
     ไม่มี 
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8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
          Lim S, Han KA, Yu J, Chamnan P, Kim ES, Yoon KH. INICOM Study Group.    
                Efficacy and safety of initial combination therapy with gemigliptin and  
                metformin compared with monotherapy with either drug in patients with  

      type 2 diabetes: A double-blind randomized controlled trial (INICOM  
      study). Diabetes Obes Metab. 2017;19(1):87-97.  

 
   Amsumang S, Wuttikonsammakit P, Chamnan P. Association between    
          intrapartum cardiotocogram and early neonatal outcomes in a tertiary  
          hospital in Thailand. J Med Assoc Thai. 2017;100(4):365-73.  
 

         Arora R, Chamnan P, Nitiapinyasakul A, Lertsukprasert A. Retention of doctors  
                in rural health services in Thailand: impact of a national collaborative  
                approach. Rural Remote Health. 2017. 

 
Suebsamran P, Choenchoopon H, Rojanasaksothorn S, Loiha S, Chamnan P.  
      Association between Alcohol Consumption and Pre-Diabetes among  

383,442 Thai Population Aged 15 Years and Older in Ubon Ratchathani: 
Analytical Cross-Sectional Study. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 
1:S35-42. 
 

      Chamnan P, Simmons RK, Sharp SJ, Khaw KT, Wareham NJ, Griffin SJ. Repeat 
            cardiovascular risk assessment after four years: Is there improvement in risk 
            prediction? PLoS One. 2016 Feb 19;11(2):e0147417.  
            doi:10.1371/journal.pone.0147417.  

 
Nithiapinyasakul A, Arora R, Chamnan P. Impact of a 20-year collaborative        
      approach to increasing the production of rural doctors in Thailand. Int J Med     
      Educ. 2016;7:414-16.   

 
      Suebsamran P, Choenchoopon H, Rojanasaksothorn S, Loiha S, Chamnan P.  
            Association between alcohol consumption and pre-diabetes among 383,442  
 Thai population aged 15 years and older in Ubon Ratchathani: Analytical  
 cross-sectional study. J Med Assoc Thai. 2015. 

 
Chamnan P. Physical activity: epidemiology and public health. KKMJ 2014;38(2):  
      8-15. 
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 8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
Chamnan P. “Efficacy and safety of gemigliptin/metformin initial combination    
      therapy versus either as monotherapy in drug-naive patients with type 2   
      diabetes”. 51th European Association for the Study of Diabetes Annual    
      Meeting; 2015; Stockholm, Sweden: 2015. 
 

     Chamnan P. “Using A1c to predict diabetes and cardiovascular disease”, Asia  
           Diabetes Foundation. Diabetes Preventing the Preventables Forum 2014;  
            Hong Kong: 2014. 

 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  

กรรมการพิจารณาบทความตีพิมพ์ส่าหรับ International peer-reviewed journals 
1) Diabetologia 
2) Diabetic Medicine 
3) Primary Care Diabetes 
4) Heart 
5) BMJ Open  
6) Primary Care Respiratory Journal 
7) Diabetes Research and Clinical Practice 

 
 รางวัลต่างๆที ได้รับ 
Harvard Medical School Scholarship for the Global Clinical Scholars Research  

Training program, 2014.    
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ช่ือ - นามสกุล  นางสาวลติพร  อุดมสุข 
2. เลขประจ าตัวประชาชน 1449900003629   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่มี  
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 239 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   บรรจุเมื อ 1 มีนาคม 2556 

5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  1 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
    5  ปี  5  เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  เภสัชภัณฑ์   พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เภสัชศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตร์     พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - 2 - 
2560 - - - 4 - 
2559 - - 2 1 - 
2558 2 - - 1 - 
2557 - - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

8.1 วิจัย 
ลติพร อุดมสุข, กาญจนา  แปงจิตต์. การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดทองพันชั งต่อการแสดงออกของยีนที  
       เกี ยวขอ้งกับการก่อมะเร็งนอกตับหนูเมาท์: ส่านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา. 2558. 

 
กาญจนา  แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข. ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบัวหลวงในการต้านภาวะเครียด 
      ออกซิเดชัน และลดภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยและหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีต้า:  
      ส่านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา. 2558. 
 

 8.2 ต ารา/หนังสือ 
     ไม่มี 
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  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
       Udomsuk L, Chatuphonprasert W, Jarukamjorn K, Sithithaworn P.  

            Andrographolide ameliorates beta-naphthoflavone-induced CYP1A enzyme  
 activity and lipid peroxidation in hamsters with acute opisthorchiasis. J Med  
 Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 1:S22-7. 

  
 Pangjit K, Udomsuk L, Upanan S, Pongjanta A, Chansiw N, Srichairatanakool S.  
  Iron-Chelating and Anti-Hemolytic Properties of Ethanolic Extract of Lotus  
  (Nelumbonucifera Gaertn) Leaves. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl  
  1:S58-66.  
 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

ลติพร อุดมสุข, ปรีดา ปราการกมานันท์,  ฉัตรรัฐพงศ์ นวลศิริ, ชนนิกานต์ มูลสาร, นวพรรณ  
      จึงสุวดี, ปคุณา โพนทองถิ น, พราวนภัส วิริยวุฒิไกร, พิชญุตม์ สันโสภา, ลักษิกา หอมจันทร์  
 และ อโณทกาญจน์ อิฐรัตน์. การส่ารวจปัจจัยที มีผลต่อการบริโภคปลาน้่าจืดที ปรุงไม่สุกของ 
 ชาวบ้าน บ้านนาสนาม อ่าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. งานประชุมวิชาการวิทยาลัย 
 แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ทิศทางและการพัฒนาระบบ 
 สุขภาพไทย” ครั้งที  7; 31 ส.ค. 2561; โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท   
 จังหวัดอุบลราชธานี: 2561. 

 
Pangjit K, Udomsuk L, Srichairattanakool S. Iron chelating and free radical  
      scavenging properties of lotus stamens (Nelumbo nucifera Gaertn) in  
      hepatocytes. งานประชุมวิชาการ International Conference of “Innovation of  
      Functional Foods in Asia (IFFA)”; 22-24 ม.ค. 2561; มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา:  
      2561. 
 
ลติพร อุดมสุข, กนกวรรณ จารุก่าจร, กาญจนา แปงจิตต์. ฤทธิ์ของสารสกัดทองพันชั งต่อการ 
      แสดงออกยีนที เกี ยวข้องกับการก่อมะเร็งนอกตับหนูเมาส์. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริม 
      การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที  5 (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญา 
      ไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”; 2 –4 มี.ค. 2560; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี:  

2560. 
 

กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, ปาริชาติ วงค์เสนา, สุมลมาลย์ คล้่าชื น, ชลธิดา เทพหินลัพ,     
      สมเดช ศรีชัยรัตนกูล. ประสิทธิภาพของสารสกัดฝักบัวหลวงในการต้านภาวะเครียด 
      ออกซิเดชันและลดภาวะเหล็กเกินในหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีต้า. การประชุมใหญ่โครงการ 
      ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที  5 (HERP CONGRESS V) ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิ 
      ปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”; 2 –4 มี.ค. 2560; มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด 
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      อุดรธานี: 2560. 
 
ลติพร อุดมสุข, รัตติยา ทองรุ่ง, กนกวรรณ จารุก่าจร. ผลของสารสกัดทองพันชั งต่อการแสดงออก 
      ที เกี ยวข้องกับตัวรับเอริลไฮโดรคาร์บอนในตับหนูเมาส์. เอกสารสืบเนื องจากงานประชุม 
      วิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที  6 Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย;  

3 พ.ค. 2560; โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี: 2560. 102-7. 
 

อนุวัตร ภิญญะชาติ, จุฑารัตน์ จิตติมณี, กาญจนา แปงจิตต์, ลติพร อุดมสุข, และคณะ. ความ 
      คิดเห็นของประชากรต่อการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านสองคอนหมู่ที  1 อ่าเภอโพธิ์ไทร  

จังหวัดอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื องจากงานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
สาธารณสุข ครั้งที  6 Thailand 4.0 กับผู้สูงอายุไทย; 3 พ.ค. 2560; โรงแรมยูเพลส  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 2560. 69-77. 
 

ปรีดา ปราการกมานันท์, ลติพร อุดมสุข, มารุตพงศ์ ปัญญา, ศิริพงษ์ สิระมนต์, และคณะ. 
การศึกษาปัจจัยที มีผลต่อภาวะน้่าหนักเกินและอ้วนในบุคคลอายุระหว่าง 40-60 ปี ในบ้าน 
แคน อ่าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข ครั้งที  5 ทศวรรษที  21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพ; 30 มี.ค. 2559; โรงแรม   
ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี: 2559. 
 
 

Pangjit K, Udomsuk L, Srichairatanakool S. Study effect of lotus extract (Nelumbo  
      nucifera Gaertn) on iron chelating and antioxidant activity in vitro  (การศึกษาผล 
      ของสารสกัดบัวหลวงในการจับธาตุเหล็กและลดอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง) การประชุมใหญ่ 

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที  3 The Third Higher Education Research  
Promotion Congress (HERP CONGRESS III) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้ 
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง“ประทีปถิ น ประเทืองไทย สร้างคุณค่า 
งานวิจัย ก้าวไกลสู่สากล”. 9-11 มี.ค. 2558; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช: 2558.  
 

 8.5 ผลงานอ่ืนๆ  
      ไมมี่ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1.ชื่อ – นามสกุล นางสาวนันทยา กระสวยทอง 
2.เลขประจ าตัวประชาชน  3430700345958 
3.ต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่มี 
4.เลขที่ประจ าต าแหน่ง 269 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บรรจุเมื อ 30 มิถุนายน 2549 
5.เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
   12 ปี  2 เดือน  
6.คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกก่าลังกายและการ
กีฬา 
 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สรีรวิทยาทางการแพทย์  พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ 
 
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 2 - 2  2 - 

2560 - - 1  4 - 
2559 - - - 3 - 
2558 - - - 4 - 
2557 - - - 4 - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 8.1 วิจัย 

      มินตรา  สาระรักษ์, ฐิติรชั งานฉมัง, นันทยา กระสวยทอง. การส่ารวจพฤติกรรมสุขภาพของ 
            ประชาชนผู้สูงอายุในต่าบลค่าขวาง อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Survey of  
            health behavior amomg elderly in Kham Kwang Sub-District, Warinchamrap  
             District, Ubon Ratchathani Province). มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2561. 
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สิทธิชัย ใจขาน, ฐิติรัช งานฉมัง, สง่า ทับทิมหิน, รัตนา เล็กสมบูรณ์, นันทยา กระสวยทอง. การ 
      เตรียมความพร้อมของชุมชนกึ งเมืองเพื อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ต่าบล 
      บุ่งหวาย อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;     
      2561. 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

      ไม่มี 
 

 8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Wongpan D, Wannanon P, Krasuaythong N, Kanpetta Y, Sumanont S,  

Leelayuwat N. Effects of Exercise Intensity on Fuel Utilization and Circulating  
Substrate in Dyslipidemic Men. JEP online. 2018;21(2):157-71. 

 
Thammawong S, Krasuaythong N, Kanpettha Y, Tunkamnerdthai O,  

            Leelayuwat N. Effects of Sex and Intensity of Exercise on Circulating Leukocyte  
 Count after Exercise in Trained Participants. JEP online. 2017;20(4):1-13.ISSN  
 1097-9751. 

 
Kanpetta Y,  Krasuaythong  N, Boontongkaew C, Tong-un T,  Leelayuwat N. Effect     
      of Intensity of Acute Exercise on Heart Rate Variability in Male Patatients with  
      Type2 Diabetes. JEP online. 2018;21(3):94-105. 

 
8.3 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew J, Tong-un T, Leelayuwat N. Effect  
of Intensity of Exercise on Substrate Utilization During Exercise in Patients with  
Type 2 Diabetes. Abstract Proceeding. International Conference for 
Adaptations and Nutrition in Sports 2018. 2018 Jul 18-20; Bangsaen Heritage 
Hotel, Chonburi, Thailand. 2018. 

 
 Krasuaythong N, Wannanon P, Uriyapongson J , Kanpetta Y, Leelayuwat N.  
       Effects of Black Rice Bran Extract Supplementation on Circulating Leukocyte  
       Counts to Moderate-intensity Exercise in Dyslipidemic Subjects. International  
       Conference for Adaptations and Nutrition in Sports 2018. 2018 Jul 18-20; 
       Bangsaen Heritage Hotel. Chonburi, Thailand. 2018. 
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  Krasuaythong N, Wannanon P, Uriyapongson J, Leelayuwat N. Ventilatory  
        threshold (VT) and work load during exercise by Cycle ergometer in overweight  
          Dyslipidemic Females. WCPT-AWP & PTAT Congress 2017: “Moving towards      
                    health, longevity, and sustainability”. 2017 Jun 28-30; Bangkok International  
        Trade & Exhibition Center; BITEC, Bangkok, Thailand. 2017. 
 
   Krasuaythong N, Wannanon P, Kanpetta Y, Boonthongkaew C, Leelayuwat N.  
         The Correlations between Insulin Resistance and Serum Lipid Profile inThai  
          Dyslipidemic Participants. 45th Physiological Society of Thailand 
          Annual Meeting: "Translational Physiology: Implications in Health and  
         Disease". 2017 Dec 6- 8. The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention  
         Centre. Khon Kaen, Thailand. 2017. 
 
  Leelayuwat N, Uriyapongson J, Krasuaythong N. Prolonged effects of Thai Black  
   Rice Bran Extract on Blood Lipid Profiles in Thai Dyslipidmic Subjects; Clinical  
   Trial. 2017 Jun 28-30; WCPT-AWP & PTAT Congress 2017: “Moving towards  
   health, longevity, and sustainability” Bangkok International Trade & Exhibition  
   Center; BITEC, Bangkok, Thailand. 2017. 
 
  Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew C, Tong-un T, Leelayuwat N. Impact  
   of Intensity of Exercise on Immune Cells Responses to Exercise in Male Thai  
      Patients with Type 2 Diabetes. 45th Physiological Society of Thailand Annual  
      Meeting: "Translational Physiology: Implications in Health and Disease". 2017  
      Dec 6–8; The AVANI Khon Kaen Hotel and Convention Centre Khon Kaen,  
      Thailand. 2017. 
 

Krasuaythong N, Uriyapongson J, Wannanon P, Kuhirunyaratn P, Thammawong S,  
      Kanpetta Y, Boonthongkaew C, Leelayuwat N. Substrate utilization during  
      exercise after the ingestion of Black rice bran extract in dyslipidemic subjects.  
      International conference on “Ergogenic Aids and Nutritional Supplement for  
      Health and Sports”. 2016 Jan 20-23; Centara Hotel & Convention  
      Centre, Khon Kaen Thailand. 2016. 
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  Thammawong S, Krasuaythong N, Kanpetta Y, Leelayuwat N. Effect of intensity of  
   exercise on fuel utilization in trained Thai male subjects. International  
   conference on “Ergogenic Aids and Nutritional Supplement for Health and  
   Sports”. 2016 Jan 20-23; Centara Hotel & Convention Centre,   
   Khon Kaen, Thailand. 2016. 
 
  Leelayuwat N, Thammawong S, Krasuaythong N, Kanpetta Y. Effect of intensity of  
   exercise on substrate utilization I trained Thai women. International  
   conference on “Ergogenic Aids and Nutritional Supplement for Health and  
   Sports”. 2016 Jan 20-23; Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen  
   Thailand. 2016. 
 
  Krasuaythong N, Kanpetta Y, Wannanon P, Uriyapongson J, Leelayuwat C,  
        Leelayuwat N. Chronic effects of Thai Black Rice extract ingestion on blood  
        lipid profiles in Thai subjects with dyslipidemia: A Pilot study. International  
        Conference on Research for Social Devotion In Commemoration of the 50th  
        Anniversary of Khon Kaen University, Thailand. 2015 Jan 22-23; KhonKaen  
        University. 2015. 
 
  Krasuaythong N, Wannanon P, Leelayuwat N. The correlation between energy  
        expenditure during physical activity and anthropometry, body composition  
        and peak oxygen consumption in dyslipidemia subjects. 1st National  
    Conference on Physical Activity “Active Living for All”. 2015 Nov 17-18; Queen  
         Sirikit National Convention Center. 2015. 
 
  Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew C, Wongpan D, Thammawong S,  
       Tong-un T, Tunkamnerdthai O, Leelayuwat N. The effect oh intensity of  
   exercise on heart rate variability during exercise in Thai patient with type 2  
   diabetes mellitus. 1st National Conference on Physical Activity “Active Living  
   for All”. 2015 Nov 17-18; Queen Sirikit National Convention Center. 2015. 
 
  Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew C, Wongpan D, Thammawong S,  
   Tong-un T, Leelayuwat N. The effect of gender on blood chemistry  
   parameters before and after exercise at low intensity in Thai patients with  
   diabetes type 2: a pilot study. International Conference on Research for Social  
   Devotion In Commemoration of the 50th Anniversary of  Khon Kaen University,  
   Thailand. 2015 Jan 22-23; Khon Kaen University. 2015. 
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  Krasuaythong N, Kuhirunyaratn P, Uriyapongson J, Thammawong S,             
         Kanpetta Y, Boonthongkaew C, Leelayuwat N. Heart rate variability and aerobic  
    capacity in obese Thai subjects with dyslipidemia. KUSS International  
       Conference on Exercise and movement Science 2014. 2014 Mar 20-21; The  
                     Twin Towers Hotel. Bangkok, Thailand. 2014. 
 
  Krasuaythong N, Wannanon P, Uriyapongson J, Thammawong S,  
        Kanpetta Y, Boonthongkaew C, Leelayuwat N. Aerobic capacity and autonomic  
       Balance in dyslipidemia Thai subject International. The 5th International  
        Conference on Sports and Exercise Science 2014. 2014 Jul 9-11; Pattaya,  
        Thailand. 2014. 
 
  Thammawong S, Krasuaythong N, Roengrit T, Leelayuwat N. Effect of Exercise 
             Intensity on Heart Rate Variability in Trained Thai Men. 6th Exercise &  
   Sports Science Australia Conference and Sports Dietitians Australia Update:  
   Research to Practice. 2014 Apr 10-12; Adelaide, South Australia. 2014.  
 
 Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew C, Wongpan D, Thammawong S,  
            Tong-un T, Leelayuwat N. Effect of Gender on substrate utilization during  
   exercise in patients with diabetes type 2: A pilot study. International Medical  
   Sciences Conference 2014. “Translational Research from Molecular Basis to  
   Health Care” and The 4thMT Symposium: Emerging diseases and public health  
   concern in Asia-Pacific region on the Occasion of the 36th Anniversary of the  
   Foundation of the Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen  
   University Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel Khon Kaen, Thailand. 2014  
   JUL 15-17; 2014. 
 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆเช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ 

     ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ช่ือ - นามสกุล  นายมารุตพงศ์ ปัญญา 
2. เลขประจ าตัวประชาชน  3460300165944  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง 294 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บรรจุเมื อ 2 เมษายน 2555   
   หรือ สัญญาจ้างเลขท่ี 54/2555 ลงวันที  2 เมษายน 2555 สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  2 เมษายน 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 6 ปี 4 เดือน 
6. คุณวุฒิ  
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561 - 2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - 2 3 - 
2560 - - 1 - - 
2559 - - 7 - 1 
2558 2 - - - - 
2557 2 - 4 - - 

 

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  
8.1 วิจัย 

   มารุตพงศ์ ปัญญา, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์. การสร้างเชื้อ recombinant Lactobacillus  
         rhamnosus NH37 ที มีการแสดงออกของโปรทีน viral capsid  protein1 (VP1) จากเชื้อ 
         ไวรัส enterovirus สายพันธุ์ 71. ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา; 2558.  
 

มารุตพงศ์ ปัญญา, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์. การประเมินฤทธิ์การสร้างไซโตไคน์ในเซลล์  
      human monocytic THP1 ที ถูกกระตุ้นด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติก. งบประมาณแผ่นดิน  
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558. 
 
มารุตพงศ์ ปัญญา, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์. การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที มีคุณสมบัติเป็น 
      โปรไบโอติกจากอุจจาระของเด็กแรกเกิดที มีสุขภาพดีและดื มนมแม่. ส่านักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา; 2557. 
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8.2 ต ารา/หนังสือ 
ไม่มี 
 

8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มารุตพงศ์ ปัญญา, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ, ธันยาการย์ ศรีวรมาศ, ธารินี  
      ไชยวงศ,์ ฐาปนีย์ ถิ นบ้านใหม่. คุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที คัดแยกได้จาก 

อุจจาระเด็กแรกเกิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2557.16(3). 
 

Thaw H, Seubwongsa N, Thongrung R, Panya M, Lulitanond V. In vitro evaluation of  
      cell adhesion and immunomodulatory properties of five Lactobacillus rhamnosus  
      strains isolated from infants. Malaysian Journal of Microbiology. 2017.  

 
Panya M, Lulitanond V, Rattanachaikunsopon P, Srivoramas T, Chaiwong T. Isolation,  
      Identification, and Evaluation of Novel Probiotic Strains isolated from Feces of  
      Breast-Fed Infants. J Med Assoc Thai. 2016;99. Suppl 1:S12. 

 
Panya M, Thirat S, Wanram S, Panomket P, Nilsakul J. Prevalence of bla(PenA) and  
      bla(OXA) in Burkholderia pseudomallei Isolated from Patients at  
      Sappasitthiprasong Hospital and Their Susceptibility to Ceftazidime and  
      Carbapenems. J Med Assoc Thai. 2016;99 Suppl 1:S12-6. 
 
Panya M. Sequence analysis of plasmid pRCEID7.6 derived from Lactobacillus casei  
      TISTR1341 and construction of the Escherichia coli-L.casei shuttle vector based  
      on its replicon. SpringerPlus. 2016;5:169. 

 
Chaiwong T, Srivoramas T, Sebsumran P, Panya M, Wanram S, Panomket P.  
      Antibacterial Activity of Excretions-Secretions from Chrysomya megacephala  
      Against Escherichia coli. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99 Suppl 1:S7-11. 

 
Suebwongsa N, Lulitanond V, Mayo B, Yotpanya P, Panya M. Development of an  
      Escherichia coli-Lactobacillus casei shuttle vector for heterologous protein  

expression in Lactobacillus casei. Springerplus. 2016 Feb 24;5:169. doi: 10.1186/s40064- 
016-1760-1.  

 
Themsakul S, Suebwongsa N, Mayo B, Panya M, Lulitanond V. Secretion of M2e:HBc  
      fusion protein by Lactobacillus casei using Cwh signal peptide. FEMS Microbiol  
      Lett. 2016 Oct;363(19). pii: fnw209. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antibiotic+resistance+patterns+of+Enterococcus+spp.+isolated+from+Musca+domestica+and+Chrysomya++megacephala+in+Ubon+Ratchathani.
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Yotpanya P, Lulitanond V, Engchanil C, Suebwongsa N, Namwat W, Thaw H, Panya M.  
      Construction of the Recombinant Probiotic Lactobacillus casei and Lactobacillus  
      fermentum Expressing the Codon-Optimized M2e: HBc Fusion Gene. J Med Assoc  
        Thai. 2016 Dec; 99 Suppl 9: s1-s8.  
 
Panya M, Mayo B. Lactic acid bacteria: an alternative platform for  
      oral live vaccine development. KKU Research Journal. 2014.19(5):734-42. 

 

Yasiri A, Chuanchan K, Namwa W., Panya M., Suebwongsa N, Lulitanond V.  
      Heterologous protein expression by Lactobacillus casei isolated from chicken  
      intestine. J Pure Appl Microbiol. 2014 Oct;8(5).  

 
Chaiwong T, Srivoramas T, Panya M, Wanram S, Panomket P. Antibiotic Resistance  
      Patterns of Enterococcus spp. Isolated from Musca domestica and Chrysomya  
      megacephala in Ubon Ratchathani Province. J Med Assoc Thai. 2014 Apr;97 Suppl  
      4:S1-6. 

 
8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

ไม่มี 
 
 

    8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  
 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์, มารุตพงศ์ ปัญญา, ศิรินทรา เทียมสกุล, วิเศษ นามวาท. อนุสิทธิบัตรเรื อง  
       เวกเตอร์ที มียีนน่าส่งโปรตีนออกนอกเซลล์เชื้อแลคโตบาซิลัส คาเซอิ (Lactobacillus casei).  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antibiotic+resistance+patterns+of+Enterococcus+spp.+isolated+from+Musca+domestica+and+Chrysomya++megacephala+in+Ubon+Ratchathani.
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายเกริก  สุวรรณกาฬ 

2. เลขประจ าตัวประชาชน  3349900600217 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ช่านาญการพิเศษสาขาศัลยศาสตร์  
3.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 78236 สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บรรจุเมื อ 1 เมษายน 2530 
4.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  1 เมษายน 2530 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     31 ปี  5 เดือน 
5.  คุณวุฒิ      
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช่านาญใน
การประกอบอาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - - - 
2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

8.1 วิจัย 
ไม่มี 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

     ไม่มี 
 

  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
     ไม่มี 

 
  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
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ไม่มี 
 

 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  
ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกัญญพร  เจริญประเสริฐ 

2. เลขประจ าตัวประชาชน  1339900012874 
3.  ต าแหน่ง นายแพทย์ช่านาญการ  
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 74270 สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ บรรจุเมื อ 1 เมษายน 2552 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที  1 เม.ย. 2552 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 9 ปี 5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ     
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความช่านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

อายุรศาสตร์โรคเลือด พ.ศ. 2556 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - - - 
2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

8.1 วิจัย 
ไม่มี 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

     ไม่มี 
 

  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
     ไม่มี 
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  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ไม่มี 

 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  

ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 

1.  ช่ือ – นามสกุล นายศิระ   เมืองไทย 
2.  เลขประจ าตัวประชาชน   3339900213761 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ นายแพทย์ช่านาญการ 
4.  เลขท่ีประจ าต าแหน่ง  154401 สังกัดโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  บรรจุเมื อ 1  เมษายน 2546 
5.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที   1  เมษายน 2546 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     15 ปี   5 เดือน 
6.  คุณวุฒิ      
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความช่านาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2557 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

7. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 ปี
ย้อนหลัง 

2561-2557 

งานวิจัย ต ารา/หนังสือ การตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ ์

ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุมวชิาการ  
Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - - - 
2560 - - - - - 
2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

8.1 วิจัย 
ไม่มี 

 
 8.2 ต ารา/หนังสือ 

     ไม่มี 
 

  8.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
     ไม่มี 
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  8.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ไม่มี 

 
 8.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์  

ไม่มี 
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ภาคผนวกที่  2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
วิทยลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ภาคผนวกที่  3 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 

3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาค
ของนักศึกษา พ.ศ. 2551 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณา 
อุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวกที่ 3.1 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
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182 
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187 
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190 
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ภาคผนวกที่  3.2 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจ าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวกที่  3.3  
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ดา้นวิชาการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวกที่  4 
เอกสารทีส่ถาบันท าความร่วมมอื/องค์กรวิชาชีพรับรอง  

4.1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับเขตสุขภาพท่ี 10 กระทรวงสาธารณสุข ในการ 
      ร่วมมือด้านระบบการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจยัและการบริการ 
      ทางการแพทย์ในระบบสุขภาพชุมชน 
4.2 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
     โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ   
     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
4.3 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
     โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ   
     โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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ภาคผนวกที่ 4.2 
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค ์
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ภาคผนวกที่ 4.3 
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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ภาคผนวกที่  5 
 

5.1  อาจารย์ผู้สอน สังกัดวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข 
5.2  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
5.3  อาจารย์ผูร้่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
      โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค ์
5.4  อาจารย์ผูร้่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  
      โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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ภาคผนวกที่ 5.1 
อาจารย์ผู้สอน สังกัดวทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1 นายแพทยน์ิรันดร์  

พิทักษ์วัชระ 
วุฒิบัตรแสดงความ
ความรู้ความช่านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2525 แพทยสภา 1901 305: 2 ช.ม./เทอม 
รวม  2 ช.ม./ปี 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 306: 2 ช.ม./เทอม 
รวม : 4 ช.ม./ปี 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 นายแพทยว์ีระวัฒน์  

พันธ์ครุฑ 
หนังสืออนุมัติแสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

พ.ศ. 2545 แพทยสภา 1901 302: 6 ช.ม./เทอม 
1901 305: 3 ชม./เทอม 
1901 304: 11 ช.ม./เทอม 
1901 309: 8 ชม./เทอม 
รวม  28 ช.ม./ปี 

1901 101: 4 ช.ม./เทอม 
1901 206: 2 ช.ม./เทอม 
1901 306: 6 ช.ม./เทอม 
1901 307: 24 ช.ม./
เทอม 
รวม : 36 ช.ม./ปี 
 
 

  หนังสืออนุมัติแสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน 

พ.ศ. 2529 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 นายแพทยธ์วัติ บุญไทย หนังสืออนุมัติแสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

พ.ศ. 2549 แพทยสภา  1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
รวม : 36 ช.ม./ปี 

4 ผศ.แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (วว.) 

อนุสาขากุมารเวช
ศาสตร์โรคระบบ
หายใจและเวชบ่าบัด
วิกฤต 

พ.ศ. 2554 แพทยสภา 1901 307: 10 ชม./เทอม 
1901 308: 2 ชม./เทอม 
1901 301: 28.5 ช.ม./
เทอม 
1901 206: 2 ช.ม./เทอม 
รวม  44.5 ช.ม./ปี 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 202: 14 ช.ม./
เทอม 
1901 301: 19.5 ช.ม./
เทอม   วุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช่านาญในการ
สาขากุมารเวช
ศาสตร ์

พ.ศ. 2550 แพทยสภา 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (วว.) 

1901 307: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 6 ช.ม./เทอม 
รวม : 59.5 ช.ม./ปี 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สรีรวิทยา พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 302: 8 ช.ม./เทอม  
1901 304: 12 ช.ม./เทอม 
1901 208: 1 ช.ม/เทอม 
1901 207: 4 ช.ม./เทอม 
1901 303: 4 ช.ม./เทอม 
1901 201: 2 ช.ม./เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 210: 10 ช.ม./เทอม 
1901 301: 7 ช.ม./เทอม 
1901 211: 6 ช.ม./เทอม 
รวม  56 ช.ม./ปี 

1901 201: 9 ช.ม./เทอม 
1901 203: 8 ช.ม./เทอม 
1901 204: 8.8 ช.ม./
เทอม 
รวม : 25.8 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตววิทยา พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
    

6 ผศ.ธันยาการย์    ศรีวรมาศ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สรีรวิทยา พ.ศ. 2546 มหาวิทยาเชียงใหม ่ 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
1901 303: 6 ช.ม./เทอม 
1901 203: 38 ช.ม./เทอม 
1901 208: 4 ช.ม/เทอม 
1901 210: 4 ช.ม./เทอม 
รวม  58 ช.ม./ปี 
 

1901 207: 10 ช.ม./
เทอม 
1901 302: 1 ช.ม./เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
รวม : 15 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
7 รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ปรสิตวิทยา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 

1901 304: 6 ช.ม./เทอม 
1901 303: 6 ช.ม./เทอม 
1901 203: 32 ช.ม./เทอม 
1901 204: 10 ช.ม./เทอม 
1901 208: 4 ช.ม/เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 210: 3 ช.ม./เทอม 
1901 301: 3 ช.ม./เทอม 
1901 301: 3 ช.ม./เทอม 
1901 206: 23 ช.ม./เทอม 
รวม  94 ช.ม./ปี 

1901 207: 15 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 3 ช.ม./เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
รวม : 22 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ปรสิตวิทยา พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์  พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

8 ผศ.ดร. กาญจนา แปงจิตต ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเคมี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 302: 8.5 ช.ม./เทอม 
1901 202: 14 ช.ม./เทอม 
1901 201: 18 ช.ม./เทอม 
1901 210: 2 ช.ม./เทอม 
รวม 42.5 ช.ม./ปี 
 
 

1901 102: 24 ช.ม./
เทอม 
1901 105: 36.5 ช.ม./
เทอม 
1901 203: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 204: 1 ช.ม./เทอม 
1901 205: 2 ช.ม./เทอม 
รวม : 81.5 ช.ม./ปี 
 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ชีวเคมี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลย ี
พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
9 ผศ.ดร.ปรดีา  

ปราการกมานันท์ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 

1901 304: 3 ช.ม./เทอม 
1901 207: 3 ช.ม./เทอม 
1901 303: 3 ช.ม./เทอม 
1901 202: 15 ช.ม./เทอม 
1901 204: 16.5 ช.ม./
เทอม 
1901 201: 3 ช.ม./เทอม 
1901 205: 30 ช.ม./เทอม 
1901 206: 26 ช.ม./เทอม 
รวม  101.5 ช.ม./ปี 

1901 102: 23 ช.ม./
เทอม 
1901 204: 12 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 5 ช.ม./เทอม 
1901 209: 5 ช.ม./เทอม 
1901 211: 6 ช.ม./เทอม 
1901 112: 7 ช.ม./เทอม 
1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
รวม : 60 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

10 อ. ดร. รสริน การเพียร 
 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 309: 3 ชม./เทอม 
1901 304: 3 ช.ม./เทอม 
1901 202: 12 ช.ม./เทอม 
1901 204: 8 ช.ม./เทอม 
1901 201: 3 ช.ม./เทอม 
1901 211: 3 ช.ม./เทอม 
1901 206: 23 ช.ม./เทอม 
รวม 55 ช.ม./ปี 

1901 208: 10 ช.ม./
เทอม 
1901 301: 15 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 15 ช.ม./
เทอม 
1901 308: 2 ช.ม./เทอม 
รวม : 42 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

11 รศ.ดร.ภก.อนันต์  
ไชยกุลวัฒนา 

ป.โท/ ป.เอก 
(MPhil/PhD) 

เภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2545 King’s College, London 1901 302: 5.5 ช.ม./เทอม 
1901 305: 15 ชม./เทอม 

1901 209: 4 ช.ม./เทอม 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
 ป.ตร ี Doctor of 

Pharmcay 
พ.ศ. 2541 University of Illinois at 

Chicago, US 
1901 304: 2 ช.ม./เทอม 
1901 207: 3 ช.ม./เทอม 
1901 203: 5 ช.ม./เทอม 
1901 204: 7 ช.ม./เทอม 
1901 208: 4 ช.ม/เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 211: 2.5 ช.ม./เทอม 
รวม  46 ช.ม./ปี 

1901 301: 2 ช.ม./เทอม 
รวม : 6 ช.ม./ปี 

เภสัชศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภาวนา พนมเขต 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 8 ช.ม./เทอม 
1901 306: 3 ชม./เทอม 
1901 308: 5 ชม./เทอม 
1901 304: 6 ช.ม./เทอม 
1901 303: 6 ช.ม./เทอม 
1901 203: 36 ช.ม./เทอม 
1901 204: 23 ช.ม./เทอม 
1901 208: 4 ช.ม/เทอม 
1901 210: 3 ช.ม./เทอม 
1901 301: 4 ช.ม./เทอม 
1901 211: 5 ช.ม./เทอม 
1901 206: 26 ช.ม./เทอม 
รวม 129  ช.ม./ปี 

1901 207: 13 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 17 ช.ม./
เทอม 
1901 212: 3 ช.ม./เทอม 
1901 301: 35.5 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 5.5 ช.ม./
เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
1901 309: 5 ช.ม./เทอม 
รวม : 83 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ พยาธิวิทยาคลินิก พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

13 ผศ.ดร. จุฑารตัน์ จิตติมณ ี ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเคมีทางการแพทย ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 207: 3 ช.ม./เทอม 

1901 102: 25 ช.ม./
เทอม วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 202: 14 ช.ม./เทอม 
1901 201: 15.5 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 1 ช.ม/เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
รวม  37.5 ช.ม./ปี 

1901 105: 35 ช.ม./
เทอม 
1901 201: 9 ช.ม./เทอม 
1901 203: 8 ช.ม./เทอม 
รวม : 77 ช.ม./ปี 

14 ผศ.ดร.เชาวลติ ยั วจิตร ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สรีรวิทยา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 304: 3 ช.ม./เทอม 
1901 207: 4 ช.ม./เทอม 
1901 303: 10.5 ช.ม./
เทอม 
1901 201: 9 ช.ม./เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 301: 13 ช.ม./เทอม 
1901 211: 11 ช.ม./เทอม 
รวม 54.5  ช.ม./ปี 

1901 102: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 202: 18.5 ช.ม./
เทอม 
1901 204: 18.5 ช.ม./
เทอม 
1901 205: 17 ช.ม./
เทอม 
1901 301: 15 ช.ม./
เทอม 
รวม : 80.5 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบ่าบัด พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
    

15 ผศ.ดร.จิตติยวดี ศรีภา ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ปรสิตวิทยา พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 304: 6 ช.ม./เทอม 
1901 303: 6 ช.ม./เทอม 
1901 203: 34 ช.ม./เทอม 

1901 207: 14.5 ช.ม./
เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
รวม : 18.5 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ ปรสิตวิทยา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2448 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 204: 10 ช.ม./เทอม 
1901 208: 5 ช.ม/เทอม 
1901 209: 1 ช.ม./เทอม 
1901 210: 16 ช.ม./เทอม 
1901 210: 4 ช.ม./เทอม 
1901 301: 4 ช.ม./เทอม 
1901 206: 23 ช.ม./เทอม 
รวม  111 ช.ม./ปี 

18 อ.ดร.ปิยนันท์ มีเวท ี ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 302: 12 ช.ม./เทอม 
1901 304: 9 ช.ม./เทอม 
1901 207: 8 ช.ม./เทอม 
1901 303: 12 ช.ม./เทอม 
1901 202: 17 ช.ม./เทอม 
1901 208: 16 ช.ม/เทอม 
1901 209: 21 ช.ม./เทอม 
1901 210: 19 ช.ม./เทอม 
1901 301: 13 ช.ม./เทอม 
1901 211: 14 ช.ม./เทอม 
รวม 141  ช.ม./ปี 

1901 104: 7 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 202: 16 ช.ม./
เทอม 
1901 203: 9 ช.ม./เทอม 
1901 204: 8 ช.ม./เทอม 
1901 205: 10 ช.ม./
เทอม 
1901 308: 4 ช.ม./เทอม 
รวม : 62 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบ่าบัด พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัมหิดล 

19 นายแพทยว์ัฒนา  
พรรณพานิช 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยศาสตร์ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 

พ.ศ. 2547 แพทยสภา 1901 304: 3 ช.ม./เทอม 
1901 303: 9 ช.ม./เทอม 
1901 201: 10 ช.ม./เทอม 
1901 206: 3 ช.ม./เทอม 

1901 101: 5 ช.ม./เทอม 
1901 302: 12 ช.ม./
เทอม 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2539 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
รวม  22 ช.ม./ปี 1901 306: 2 ช.ม./เทอม 

1901 307: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 23 ช.ม./
เทอม 
รวม : 60 ช.ม./ปี 

20 แพทย์หญิงพัชรี  
พรรณพานิช  

วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  

จิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่น 

พ.ศ. 2545 แพทยสภา 1901 309: 9 ชม./เทอม 
1901 202: 12.5 ช.ม./
เทอม 
1901 210: 8 ช.ม./เทอม 
รวม  27.5 ช.ม./ปี 
 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 103: 10 ช.ม./
เทอม 
1901 104: 3 ช.ม./เทอม 
1901 206: 1 ช.ม./เทอม 
1901 304: 13 ช.ม./
เทอม 
1901 306: 2 ช.ม./เทอม 
1901 307: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 24 ช.ม./
เทอม 
รวม : 73 ช.ม./ปี 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
    

21 ผศ.ดร.รตันา เล็กสมบรูณ ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 14 ช.ม./เทอม  
 1901 304: 11 ช.ม./เทอม 
1901 207: 8 ช.ม./เทอม 

1901 102: 9.5 ช.ม./
เทอม 
1901 104: 4 ช.ม./เทอม 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร ์ พ.ศ. 2533 วิทยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 303: 9.5ช.ม./เทอม 
1901 202: 9 ช.ม./เทอม     
1901 201: 13.5 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 17.5 ช.ม/
เทอม 
1901 209: 20 ช.ม./เทอม 
1901 210: 21 ช.ม./เทอม 
1901 301: 14.5 ช.ม./
เทอม 
1901 211: 15 ช.ม./เทอม 
1901 206: 3 ช.ม./เทอม 
รวม 156  ช.ม./ปี 

1901 201: 15 ช.ม./
เทอม 
1901 202: 8 ช.ม./เทอม 
1901 203: 9 ช.ม./เทอม 
1901 204: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 205: 11.5 ช.ม./
เทอม 
รวม : 60.5 ช.ม./ปี 

22 อ.ดร.นงนุช กัณหารตัน ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 15 ช.ม./เทอม 
1901 304: 16 ช.ม./เทอม 
1901 207: 8 ช.ม./เทอม 
1901 303: 8 ช.ม./เทอม 
1901 201: 10 ช.ม./เทอม 
1901 209: 19 ช.ม./เทอม 
1901 210: 21 ช.ม./เทอม 
1901 301: 12 ช.ม./เทอม 
1901 211: 15 ช.ม./เทอม 
1901 206: 3 ช.ม./เทอม 

1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 202: 9.5 ช.ม./
เทอม 
1901 203: 10 ช.ม./
เทอม 
1901 204: 12.5 ช.ม./
เทอม 
1901 205: 8 ช.ม./เทอม 
รวม : 48 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
รวม 127  ช.ม./ปี 

23 ดร.วัลวสิาข์ สุวรรณเลศิ 
 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 4.5 ช.ม./เทอม 
1901 304: 3 ช.ม./เทอม 
1901 207: 3 ช.ม./เทอม 
1901 202: 12 ช.ม./เทอม 
1901 204: 11 ช.ม./เทอม 
1901 201: 21.5 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 16 ช.ม/เทอม 
1901 205: 2 ช.ม./เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 210: 4 ช.ม./เทอม 
1901 211: 2 ช.ม./เทอม 
รวม 81  ช.ม./ปี 

1901 204: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 210: 15 ช.ม./
เทอม 
1901 211: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 212: 6 ช.ม./เทอม 
1901 301: 2 ช.ม./เทอม 
1901 302: 6 ช.ม./เทอม 
1901 304: 10.5 ช.ม./
เทอม 
1901 308: 1 ช.ม./เทอม 
รวม : 47.5 ช.ม./ปี 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เภสัชวิทยา พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ เภสัชวิทยา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

    

24 ผศ.ดร.สรุศักดิ์ แว่นรมัย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ชีวเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 304: 6 ช.ม./เทอม 
1901 303: 6 ช.ม./เทอม 
1901 203: 32 ช.ม./เทอม 
1901 204: 10 ช.ม./เทอม 
1901 205: 34.5 ช.ม./
เทอม 
1901 210: 3 ช.ม./เทอม 

1901 207: 6 ช.ม./เทอม 
1901 209: 13 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 2 ช.ม./เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
รวม : 25 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ พยาธิวิทยาคลินิก พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 206: 29 ช.ม./เทอม 
รวม 122.5  ช.ม./ปี 

25 อ.ฐานิสรา โฉมเกิด วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 302: 7 ช.ม./เทอม 
1901 304: 5 ช.ม./เทอม 
1901 207: 2 ช.ม./เทอม 
1901 303: 7 ช.ม./เทอม 
1901 201: 13 ช.ม./เทอม 
1901 209: 10 ช.ม./เทอม 
1901 210: 13 ช.ม./เทอม 
1901 301: 10 ช.ม./เทอม 
รวม  67 ช.ม./ปี 

1901 102: 7 ช.ม./เทอม 
1901 201: 73 ช.ม./
เทอม 
1901 202: 4 ช.ม./เทอม 
1901 203: 5 ช.ม./เทอม 
1901 204: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 205: 17 ช.ม./
เทอม 
รวม : 109.5 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบ่าบัด พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัมหิดล 
    

26 นายชาญวิทย์ มณีนลิ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2547 คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประเทศไทย 

1901 305: 8 ชม./เทอม 
1901 308: 1 ชม./เทอม 
1901 302: 2.5 ช.ม./เทอม 
1901 304: 2 ช.ม./เทอม 
1901 207: 1 ช.ม./เทอม 
1901 303: 1.5 ช.ม./เทอม 
1901 202: 12 ช.ม./เทอม 
1901 203: 4 ช.ม./เทอม 
1901 201: 21.5 ช.ม./
เทอม 

1901 201: 13 ช.ม./
เทอม 
รวม : 13 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

พ.ศ. 2541 คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประเทศไทย 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 204: 3 ช.ม./เทอม 
1901 208: 6 ช.ม/เทอม 
1901 209: 5 ช.ม./เทอม 
1901 210: 3.5 ช.ม./เทอม 
1901 301: 3 ช.ม./เทอม 
1901 211: 2.5 ช.ม./เทอม 
1901 206: 3 ช.ม./เทอม 
รวม  79.5 ช.ม./ปี 

27 ดร.สุวภรณ์  แดนด ี ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สรีรวิทยา พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 304: 3 ช.ม./เทอม 
1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
1901 207: 12.5 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 4 ช.ม./เทอม 
1901 201: 2 ช.ม./เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 210: 10 ช.ม./เทอม 
1901 301: 13 ช.ม./เทอม 
1901 211: 6 ช.ม./เทอม 
รวม 57.5  ช.ม./ปี 

1901 102: 3 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 203: 5 ช.ม./เทอม 
1901 205: 5.5 ช.ม./
เทอม 
รวม : 21.5 ช.ม./ปี 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สรีรวิทยา พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบ่าบัด พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยั มหิดล 

28 ดร.สุพตัรา ขจดัโรคา ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ กายวิภาคศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 304: 9 ช.ม./เทอม 
1901 302: 14 ช.ม./เทอม 
1901 207: 12 ช.ม./เทอม 
1901 303: 8 ช.ม./เทอม 

1901 104: 3 ช.ม./เทอม 
1901 201: 12 ช.ม./
เทอม 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 

พ.ศ 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 202: 6 ช.ม./เทอม 
1901 201: 11 ช.ม./เทอม 
1901 208: 17 ช.ม/เทอม 
1901 209: 19 ช.ม./เทอม 
1901 210: 17 ช.ม./เทอม 
1901 301: 14.5 ช.ม./
เทอม 
1901 211: 14 ช.ม./เทอม 
1901 206: 7 ช.ม./เทอม 
รวม  148.5 ช.ม./ปี 

1901 202: 10.5 ช.ม./
เทอม 
1901 203: 10 ช.ม./
เทอม 
1901 205: 3.5 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 4 ช.ม./เทอม 
รวม : 43 ช.ม./ปี 

29 ดร.อนุวัตร ภิญญะชาต ิ วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ ชีวเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 309: 3 ชม./เทอม 
1901 202: 18 ช.ม./เทอม 
1901 201: 18 ช.ม./เทอม 
1901 205: 28 ช.ม./เทอม 
1901 206: 27 ช.ม./เทอม 
รวม 94  ช.ม./ปี 

1901 102: 22 ช.ม./
เทอม 
1901 105: 32.5 ช.ม./
เทอม 
1901 208: 8 ช.ม./เทอม 
1901 303: 3 ช.ม./เทอม 
รวม : 65.5 ช.ม./ปี 
1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 105: 1 ช.ม./เทอม 
1901 208: 3 ช.ม./เทอม 
1901 212: 5 ช.ม./เทอม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย ์ พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
1901 301: 30 ช.ม./
เทอม 
1901 303: 7.5 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 26 ช.ม./
เทอม 
รวม : 74.5 ช.ม./ปี 

30 แพทย์หญิงนวินดา เจียม
บุญศร ี

วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2553 แพทยสภา 1901 309: 14 ชม./เทอม 
1901 307: 4 ชม./เทอม 
1901 308: 1 ชม./เทอม 
1901 302: 11 ช.ม./เทอม 
1901 201: 4 ช.ม./เทอม 
1901 204: 18 ช.ม./เทอม 
1901 301: 4.5 ช.ม./เทอม 
1901 211: 16 ช.ม./เทอม 
1901 206: 1 ช.ม./เทอม 
รวม 59.5  ช.ม./ปี 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 208: 3 ช.ม./เทอม 
1901 307: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 24 ช.ม./
เทอม 
1901 310: 60 ช.ม./
เทอม 
รวม : 115 ช.ม./ปี 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 นายแพทยส์ุรยิง แผลงงาม วุฒิบัตรแสดงความ
ความรู้ความช่านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ภาพวินิจฉัยชั้นสูง พ.ศ. 2559 แพทยสภา 1901 307: 3 ชม./เทอม 
1901 308: 8 ชม./เทอม 
1901 304: 4 ช.ม./เทอม 
1901 302: 3 ช.ม./เทอม 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 208: 3 ช.ม./เทอม 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2553 แพทยสภา 1901 303: 6 ช.ม./เทอม 
1901 209: 4 ช.ม./เทอม 
1901 301: 5 ช.ม./เทอม 
1901 211: 3 ช.ม./เทอม 
1901 206: 2 ช.ม./เทอม 
รวม 38  ช.ม./ปี 

1901 307: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 24 ช.ม./
เทอม 
1901 310: 60 ช.ม./
เทอม 
รวม : 115 ช.ม./ปี 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

32 นายแพทยณ์ัฐพล สีดาพันธ์ุ วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 302: 2 ช.ม./เทอม 
รวม  2 ช.ม./ปี 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 302: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 308: 3 ช.ม./เทอม 
รวม : 31 ช.ม./ปี 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

33 แพทย์หญิงกฤติกา ทอง
อินทร์ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2561 แพทยสภา 1901 309: 13 ชม./เทอม 
1901 304: 2 ช.ม./เทอม 
1901 302: 3 ช.ม./เทอม 
1901 209: 2 ช.ม./เทอม 
1901 303: 2 ช.ม./เทอม 
1901 301: 2 ช.ม./เทอม 
1901 211: 2 ช.ม./เทอม 
1901 206: 2 ช.ม./เทอม 
รวม  28 ช.ม./ปี 

1901 101: 2 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 307: 18 ช.ม./
เทอม 
1901 310: 60 ช.ม./
เทอม 
รวม : 88 ช.ม./ปี 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี



237 
 

                                                                                                                
 

ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตร
นี้ 

อาจารย์ผู้สอน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ 
34 แพทย์หญิงปิยะรตัน์ ธัญ

นิพันธ ์
วุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ตจวิทยา พ.ศ. 2561 แพทยสภา 1901 208: 14 ช.ม/เทอม 
รวม  14 ช.ม./ปี 

1901 101: 4 ช.ม./เทอม 
1901 201: 8 ช.ม./เทอม 
1901 211: 16 ช.ม./
เทอม 
1901 309: 19 ช.ม./
เทอม 
รวม : 47 ช.ม./ปี 

ประกาศนียบตัรขั้นสูง 
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก 

ตจวิทยา พ.ศ. 2558 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 
 
 
 



238 
 

                                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 5.2 
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสารณสุข
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลกัสูตร 

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
1 นายแพทย์พรเจริญ  

เจียมบญุศร ี
สาธารณสุขมหาบณัฑิต 
MPH  

สาธารณสุขศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที  601 หมู่ 2  ต.แจ
ระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ 
34000 

1901 309  : 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค  

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 ผศ.นายแพทยส์ุชิน  

วรวิชชวงษ์ 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร  
วิโรฒ 

คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

1901 202: 7 ช.ม./ภาค 
รวม : 7 ช.ม./ภาค 
1901 303  : 12 ช.ม./
ภาค 
รวม : 12 ช.ม./ภาค 

Diploma of clinical 
science in Pathology  

Diploma of clinical 
science in Pathology 

พ.ศ. 2546 Faculty of medicine 
Ramathibodi 
HospitalMahidol 
University, Bangkok 
Thailand 

วว.พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลรามาธิบดี  

3 แพทย์หญิงปิยวดี   
วุฒิกรสัมมนากิจ 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1901 203: 6 ช.ม./ภาค 
รวม : 6 ช.ม./ภาค  วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์

มารดาและทารก ในครรภ์ 
ภาควิชาสูติศาสตร์ ฯ 

พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 นายแพทย์ปัญญวตัร   
ชมาฤกษ์ 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพพยาบาลวารินช่า
ราบ 

1901 302: 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลกัสูตร 

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
5 แพทย์หญิงฐิติมา  

อินทรา 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. …… มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขที  1 ถนนแจ้งสนิท ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 
34000 

1901 302:         1ช.
ม./ภาค 
รวม : 1 ช.ม./ภาค 
1901 205: 3ช.ม./ภาค 
รวม : 3ช.ม./ภาค 

6 แพทย์หญิงวัลยา   
พิทักษ์วัชระ 

แพทยศาสตรบัณฑิต  แพทยศาสตร ์ พ.ศ. …… มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ์

1901 303: 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค                               
1901 307: 8 ช.ม./ภาค 
รวม : 8 ช.ม./ภาค 

7 นายแพทย์สมนึก  
เจษฎาภัทรกุล 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลยัมหิดล ภาควิชาพยาธิกายวิภาค 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพ
ยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช 

1901 304: 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค 

8 แพทย์หญิงทิพา  ไกร
ลาศ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัมหิดล ศูนย์อนามัยที  10 
อุบลราชธาน ี

1901 304: 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูตินรเีวชศาสตร ์ พ.ศ. 2549 แพทยสภา 

 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์
ป้องกัน 

พ.ศ. 2558 แพทยสภา 

9 แพทย์หญิงกัลยา     สุข
ตา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น โรงพยาบาลพระยุพราช
เดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1901 304 ระบบสืบพันธ์ุ 
: 5 ช.ม./ภาค 
รวม : 5 ช.ม./ภาค 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์
นรีเวชวิทยา 

พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลกัสูตร 

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
10 นางสาวเพียงเพ็ญ   

ธิโสดา 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
พิษวิทยา  

พิษวิทยา พ.ศ. 2549  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1901 302 ระบบย่อย
อาหารและโภชนาการ  : 
4 ช.ม./ภาค 
รวม : 4 ช.ม./ภาค 

11 แพทย์หญิงธัญวรินทร์   
โชติชอบประดิษฐ ์

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. …… มหาวิทยาลยัขอนแก่น 999 /18 หมู่บ้านสาริน 2 
หมู่ 4 ถ.ชยางกูร ต.ขาม
ใหญ่ อ.เมือง จ.
อุบลราชธาน ี

1901 207 ระบบต่อมไร้
ท่อ  : 6.5 ช.ม./ภาค 
รวม : 6.5 ช.ม./ภาค 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วว.พยาธิวิทยา กายวิภาค พ.ศ. …… มหาวิทยาลยัมหิดล 

12 พ.อ.นายแพทย์ธนวัฒน์  
ชมภูนุช 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์วุฒิบัตร
ออโธปิดิกส ์

พ.ศ. …… แพทยสภา โรงพยาบาลค่ายสรรพ
สิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1901 209 ระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก  : 
7 ช.ม./ภาค 
รวม : 7 ช.ม./ภาค 

13 ศ.นายแพทย์วรชัย  
ศิริกุลชยานนท์ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร์วุฒิบัตร
พยาธ ิ

พ.ศ. 2518 โรงพยาบาลรามาธิบด ี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

1901 209 ระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก  : 
13 ช.ม./ภาค 
รวม : 13 ช.ม./ภาค วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วุฒิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2521 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

14 นายแพทย์อนุชิต  หิรัญ
กิตต ิ

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. ……  รพ.วารินช่าราบ 1901 305 เวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว 1 : 3 ช.ม./
ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค 

หนังสืออนุมัติแสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว 

พ.ศ. …… แพทยสภา 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลกัสูตร 

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
15 แพทย์หญิงวชิรญา    

ศรีอาริยภักด ี
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ศรสีะเกษ 1901 305 เวชศาสตร์

ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว 1 : 6 ช.ม./
ภาค 
รวม : 6 ช.ม./ภาค 

หนังสืออนุมัติแสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2548 แพทยสภา 

16 นายแพทย์ปริญญา  
ช่านาญ 

Doctor of  Philosophy  Medical Science 
(Epidemiology) 

พ.ศ. 2554 University of 
Cambridge, UK 

รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 1901 306 เวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว 2 : 12 ช.ม./
ภาค 
รวม : 12 ช.ม./ภาค 

Master of Philosophy  Public Health พ.ศ. 2550 University of 
Cambridge, UK 

แพทยศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) 

แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 รศ.นายแพทยป์่วน สุทธิ
พินิจธรรม 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลยัมหิดล รพ.ศิริราชพยาบาล 1901 307 บทน่าสู่เวช
ศาสตร์คลินิก1 :       2 
ช.ม./ภาค 
รวม : 2 ช.ม./ภาค 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลยัมหิดล 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ตจวิทยา พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลยัมหิดล 

 Certificate 
immunodermatology 

พ.ศ. 2528 University of Chicago 

18 นายแพทย์สุชาติ  
พุทธิเจริญรตัน ์

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2521 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะ
แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม ่

1901 210 ระบบ
ประสาท :            13 ช.
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลกัสูตร 

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
Doploma Neuropathology พ.ศ. 2528 American Board of 

Pathology 
ม./ภาค 
รวม : 13 ช.ม./ภาค 

Certificate Neuropathology พ.ศ. 2528 U.of Toronto, Canada 

19 แพทย์หญิงทัดดาว  
วิโรจน์อุไรเรือง 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลยัขอนแก่น รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 1901 307 บทน่าสู่เวช
ศาสตร์คลินิก1 :       9 
ช.ม./ภาค 
รวม : 9 ช.ม./ภาค1901 
210 ระบบประสาท :              
3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคระบบ
ประสาท 

พ.ศ. 2544 แพทยสภา 

20 แพทย์หญิงสิริพร   
เหลืองรุ่งเรือง 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. …… มหาวิทยาลยัมหิดล  รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 1901 307 บทน่าสู่เวช
ศาสตร์คลินิก1 :       5 
ช.ม./ภาค 
รวม : 5 ช.ม./ภาค วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัมหิดล  

21 รศ.จินตนา สัตยาศัย B.Sc. in Pharm, Pharmacy พ.ศ. 2517 Faculty of Pharmacy, 
Mahidol University, 
Thailand 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ ม.
ขอนแก่น 

1901 210: 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 3 ช.ม./ภาค 

M.sc.  Pharmacology พ.ศ. 2519 Faculty of Science, 
Mahidol University, 
Thailand 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัด รหัสและชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลกัสูตร 

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
Ph.D. Doctor of 
Philosophy 

Neuroscience พ.ศ. 2531 Monash University, 
Australia 

22 นายแพทย์ปิติ อ้ึงอารีย์
วิทยา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1901 206:  4 ช.ม./ภาค 
รวม : 4 ช.ม./ภาค ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2554 แพทยสภา 

23 รศ.แพทย์หญิงจริาพร  
สิทธิถาวร 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. ……  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

1901 206 7 ช.ม./ภาค 
รวม : 7 ช.ม./ภาค ป.บัณฑิตชั้นสูงทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก 

วว.พยาธิวิทยาคลินิก พ.ศ. ……  

วทม. พยาธิวิทยาคลินิก พ.ศ. ……  
24 แพทย์หญิงพิมพิณ อิน

เจริญ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบด ี

1901 301: 13 ช.ม./ภาค 
รวม : 13 ช.ม./ภาค 

 พยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2553 คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล 

25 นายแพทย์กฤษณา   
หนูวัฒนา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รพ.ม่วงสามสิบ 1901 305: 17 ช.ม./ภาค 
รวม : 17 ช.ม./ภาค 
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ภาคผนวกที่ 5.3 
อาจารย์ผู้ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค ์
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ล าดับ 

ที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1 นายแพทย์วิศิษฏ์  สงวนวงศ์วาน 

นายแพทย์เชี ยวชาญ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 508 2: 18 ชม./กลุ่ม 
1901 507: 44.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 70.5 ชม./กลุ่ม 

1901 404:3.2 ชม./กลุ่ม 
1901 405:3.2 ชม./กลุ่ม 
1901 406:1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 504:18 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 44.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 70.5 ชม./กลุ่ม 

2 แพทย์หญิงกนกวรรรณ  มิ งขวัญ 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป 
 

พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 34 ชม./กลุ่ม 
1901 602:10 ชม./กลุ่ม 
รวม : 44 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404:13.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405:13.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406:6.8 ชม./กลุ่ม 
1901 605:5 ชม./กลุ่ม 
1901 606:5ชม./กลุ่ม 
รวม : 44 ชม./กลุ่ม 

3 นายแพทย์สุรชัย  จึงมั นคง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 24 ชม./กลุม่ 
1901 508: 55 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 71 ชม./กลุ่ม 
รวม : 150 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 9.6ชม./กลุ่ม 
1901 405: 9.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 55 ชม./กลุม่ 
1901 605: 35.5ชม./กลุ่ม 
1901 606: 35.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 150 ชม./กลุ่ม 

4 นายแพทย์มานิต  ค่าแหง 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 28 ชม./กลุม่ 
1901 508 : 20 ชม./กลุม่ 
1901 602 : 16 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 11.2ชม./กลุ่ม 
1901 405: 11.2ชม./กลุ่ม 
1901 406: 5.6 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 64 ช.ม./กลุ่ม 1901 504: 20 ชม./กลุม่ 

1901 605: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 64 ชม./กลุ่ม 

5 นายแพทยป์ระสาน  ผดุงเกยีรติ
โสภณ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1901 403: 28 ชม./กลุม่ 
1901 508: 60 ชม./กลุม่ 
1901 602: 43 ชม./กลุม่ 
รวม : 131 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 11.2ชม./กลุ่ม 
1901 405: 11.2ชม./กลุ่ม 
1901 406: 5.6 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 60 ชม./กลุม่ 
1901 605: 21.5ชม./กลุ่ม 
1901 606: 21.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 131 ชม./กลุ่ม 

6 แพทย์หญิงพรรษพร  รตันาภิชาต ิ
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 32 ชม./กลุม่ 
1901 508: 15 ชม./กลุม่ 
1901 602: 54 ชม./กลุม่ 
รวม : 101 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 12.8ชม./กลุ่ม 
1901 405: 12.8ชม./กลุ่ม 
1901 406: 6.4 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 15 ชม./กลุม่ 
1901 605: 27 ชม./กลุม่ 
1901 606: 27 ชม./กลุม่ 
รวม : 101 ชม./กลุ่ม 

7 นายแพทยศ์ุภมติร  ลีมะสวสัดิ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 403: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 27 ชม./กลุม่ 
1901 602: 24 ชม./กลุม่ 
รวม : 56 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 11.2ชม./กลุ่ม 
1901 406: 5.6 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 20 ชม./กลุม่ 
1901 605: 12 ชม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1901 606: 12 ชม./กลุม่ 
รวม : 56 ชม./กลุ่ม 

8 แพทย์หญิงสมานจติต์  สมัครประ
โคน 
นายแพทย์ช่านาญการ 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัรังสติ 1901 403: 57.5 ชม./กลุม่ 
1901 508: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 47 ชม./กลุม่ 
รวม : 107.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 23 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 23 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 11.5ชม./กลุ่ม 
1901 504: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 23.5ชม./กลุ่ม 
1901 606: 23.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 107.5 ชม./กลุ่ม 

9 นายแพทยไ์พวัณ  วัฒนราษฏร ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 37ชม./กลุ่ม 
รวม : 44 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 18.5ชม./กลุ่ม 
1901 606: 18.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 44 ชม./กลุ่ม 

10 นายแพทย์ปรีชา  แก้วกัญญา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 22 ชม./กลุม่ 
1901 602: 31 ชม./กลุ่ม 
รวม : 53 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 8.8 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 8.8 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 4.4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 15.5ชม./กลุ่ม 
1901 606: 15.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 53 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
11 แพทย์หญิงพิมพ์  วรวิสุทธิกูล 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 75.5 ชม./กลุม่ 
1901 508: 31 ชม./กลุม่ 
รวม : 106.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 30.2ชม./กลุ่ม 
1901 405: 30.2ชม./กลุ่ม 
1901 406: 15.1ชม./กลุ่ม 
1901 504: 31 ชม./กลุม่ 
รวม : 106.5 ชม./กลุ่ม 

12 นายแพทย์นิธิ  เลิศสวสัดิ์วิชา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 28.5 ชม./กลุม่ 
1901 602: 12 ชม./กลุม่ 
รวม : 40.5 ช.ม./สัปดาห์/
ภาค 

1901 404: 11.4ชม./กลุ่ม 
1901 405: 11.4ชม./กลุ่ม 
1901 406: 5.7 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 40.5 ชม./กลุ่ม 

13 นายแพทยศ์าสวัฒน์ ชาญสิทธิโชค 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 2.5 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 2.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ชม./กลุ่ม 

14 นายแพทย์ภูวนัย  สาค่าภีร ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมทั วไป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์ 1901 403: 58 ชม./กลุม่ 
1901 508: 15 ชม./กลุม่ 
1901 602: 15 ชม./กลุม่ 
รวม : 88 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 23.2ชม./กลุ่ม 
1901 405: 23.2ชม./กลุ่ม 
1901 406: 11.9ชม./กลุ่ม 
1901 504: 15 ชม./กลุม่ 
1901 605: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 7.5 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 88 ชม./กลุ่ม 

15 นายแพทย์สันติ  โรจน์ศตพงศ ์
ข้าราชการบ่านาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัสงขลา 1901 403: 15.5 ชม./กลุม่ 
1901 602: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 23.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 6.2 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 6.2 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 3.1 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 23.5 ชม./กลุ่ม 

16 นายแพทย์ชัยณรงค์ สายทอง 
ข้าราชการบ่านาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 403: 24.9 ชม./กลุม่ 
1901 508: 25 ชม./กลุม่ 
1901 602: 30 ชม./กลุม่ 
รวม : 79.9 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 9.96ชม./กลุ่ม 
1901 405: 9.96ชม./กลุ่ม 
1901 406: 4.98ชม./กลุ่ม 
1901 504: 25 ชม./กลุม่ 
1901 605: 15 ชม./กลุม่ 
1901 606: 15 ชม./กลุม่ 
รวม : 79.9 ชม./กลุ่ม 

17 นายแพทย์ตรี หาญประเสริฐพงษ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403: 21.5 ชม./กลุม่ 
1901 508: 20 ชม./กลุม่ 
1901 602: 28 ชม./กลุม่ 
รวม : 69.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 8.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 8.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 4.3 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 20 ชม./กลุม่ 
1901 605: 14 ชม./กลุม่ 
1901 606: 14 ชม./กลุม่ 
รวม : 69.5 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
18 นายแพทย์วัฒนชัย  อึ้งเจริญ

วัฒนา 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403: 23 ชม./กลุม่ 
1901 508: 20 ชม./กลุม่ 
1901 602: 14 ชม./กลุม่ 
รวม : 57 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 9.2 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 9.2 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 4.6 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 20 ชม./กลุม่ 
1901 605: 7 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 7 ชม./กลุ่ม 
รวม : 57 ชม./กลุ่ม 

19 นายแพทยส์หชาติ  อธิโชตสกุล 
นายแพทย์ช่านาญการ  

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403:27.5 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 30 ชม./กลุม่ 
1901 602: 16 ชม./กลุม่ 
รวม : 73.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 11 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 11 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 5.5 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 30 ชม./กลุม่ 
1901 605: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 73.5 ชม./กลุ่ม 

20 นายแพทย์โคมทอง  ปิตุจาตรุนต ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 26 ชม./กลุม่ 
1901 508: 30 ชม./กลุม่ 
1901 602: 14.8 ชม./กลุม่ 
รวม : 70.8 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 10.4ชม./กลุ่ม 
1901 405: 10.4ชม./กลุ่ม 
1901 406: 5.2 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 30 ชม./กลุม่ 
1901 605: 7.4 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 7.4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 70.8 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
21 นายแพทย์อรรณพ  ชัยพรแก้ว 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมปสัสาวะ
(Ure) 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัรังสติ 1901 403: 19 ชม./กลุม่ 
1901 508: 50 ชม./กลุม่ 
1901 602: 12.9 ชม./กลุม่ 
รวม : 81.9 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 7.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 7.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 3.8 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 50 ชม./กลุม่ 
1901 605: 6.45ชม./กลุ่ม 
1901 606: 6.45ชม./กลุ่ม 
รวม : 81.9 ชม./กลุ่ม 

22 นายแพทย์เจนฤทธิ์  วิตตะ 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 

พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 12 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 28 ชม./กลุม่ 
รวม : 40 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 28 ชม./กลุม่ 
รวม : 40 ชม./กลุ่ม 

23 แพทย์หญิงจิรา  ไตรรงค์จติเหมาะ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมเด็ก พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403: 50 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 60 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม : 160 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 10 ชม./กลุม่ 
1901 504: 60 ชม./กลุม่ 
1901 605: 25 ชม./กลุม่ 
1901 606: 25 ชม./กลุม่ 
รวม : 160 ชม./กลุ่ม 

24 นายแพทย์ประวัติวงศ์   
วงศ์ศรีแก้ว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมประสาท 
(Neuro) 

พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 20 ชม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1901 605: 2.5 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 2.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ชม./กลุ่ม 

25 นายแพทยอ์าทิตย์พงศ์  นามวงศ์ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมประสาท 
(Neuro) 

พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 30 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม : 60 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 12 ชม./กลุม่ 
1901 405: 12 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 504: 20 ชม./กลุม่ 
1901 605: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 60 ชม./กลุ่ม 

26 นายแพทยจ์่าลอง  กิตติวรเวช 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมประสาท 
(Neuro) 

พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403:12 ชม./กลุ่ม 
1901 508:15 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 2.4  ชม./กลุม่ 
1901 504: 15 ชม./กลุม่ 
1901 605: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 24 ชม./กลุ่ม 

27 นายแพทยอ์ัศวิน รุจิศิรศานต์กุล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมประสาท 
(Neuro) 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 602: 58 ชม./กลุ่ม 
รวม : 58 ช.ม./กลุ่ม 

1901 605: 29 ชม./กลุม่ 
1901 606: 29 ชม./กลุม่ 
รวม : 58 ชม./กลุ่ม 

28 นายแพทยส์ดดุี  ปัทมธรรม 
นายแพทย(์อัตราจ้าง) 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมประสาท 
(Neuro) 

พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 27 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 2  ชม./กลุ่ม 

1901 404: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.8 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 33 ช.ม./กลุ่ม 1901 504: 27 ชม./กลุม่ 

1901 605: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 1 ชม./กลุ่ม 
รวม : 33 ชม./กลุ่ม 

29 นายแพทยณ์รงเดช  เวชกามา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมประสาท 
(Neuro) 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ชม./กลุ่ม 

30 แพทย์หญิงพิมพ์ใจ  เพียกแก้ว 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมตกแต่ง 
(Plastic) 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ชม./กลุ่ม 

31 แพทย์หญิงชวรจน์  จันทร์สืบสาย 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมตกแต่ง 
(Plastic) 

พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ชม./กลุ่ม 

32 แพทย์หญิงอรอนงค์  ชุติเนตร 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมตกแต่ง 
(Plastic) 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 508: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 49 ชม./กลุ่ม 
รวม : 50.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 504: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 24.5ชม./กลุ่ม 
1901 606: 24.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 50.5 ชม./กลุ่ม 

33 แพทย์หญิงกานดา  เชษฐสมบตั ิ
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมตกแต่ง 
(Plastic) 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 508: 18 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 48 ชม./กลุ่ม 
รวม : 66 ช.ม./กลุ่ม 

1901 504: 18 ชม./กลุม่ 
1901 605: 24 ชม./กลุม่ 
1901 606: 24 ชม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 66 ชม./กลุ่ม 

34 นายแพทย์ธีรพล  เกาะเทียน 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมตกแต่ง 
(Plastic) 

พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 1.3 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 22 ชม./กลุม่ 
รวม : 23.3 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.52ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.52ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.26ชม./กลุ่ม 
1901 605: 11 ชม./กลุม่ 
1901 606: 11 ชม./กลุม่ 
รวม : 23.3 ชม./กลุ่ม 

35 นายแพทยเฺกียรติพันธ์ จิตวรวสิุทธ์ิ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมหัวใจและ
ทรวงอก (CVT) 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัรังสติ 1901 403: 2 ชม./กลุ่ม/ 
รวม : 2 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ชม./กลุ่ม 

36 นายแพทย์สัมฤทธิ์  อัตตสิรลิักษณ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยกรรมหัวใจและ
ทรวงอก (CVT) 

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 404: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 1.5 ชม./กลุ่ม 

37 นายแพทยพ์งษ์สันต์  พันธะไชย 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สตูิศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 1901 404: 22.5 ชม./กลุม่  
1901 603:  30.5  ชม./กลุ่ม  
รวม : 53 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 608: 30.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 53 ชม./กลุ่ม 

38 แพทย์หญิงฐิติมา  ชัยศรสีวัสดิ์สุข 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 1901 404: 24 ชม./กลุม่  
1901 603: 2 ชม./กลุ่ม  
รวม : 26 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9.6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 7.2 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1901 608: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 26 ชม./กลุ่ม 

39 แพทย์หญิงปรานี  ศาสตราธรรม 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901: 21 ชม./กลุม่  
1901 603: 2 ชม./กลุ่ม  
รวม : 23 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 8.4 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 6.3 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6.3 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 23 ชม./กลุ่ม 

40 นายแพทย์วิศิษฐ์  วรนิทัศน ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 404: 22.5 ชม./กลุม่  
1901 603: 13 ชม./กลุม่  
รวม : 35.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 608: 13 ชม./กลุม่ 
รวม : 35.5 ชม./กลุ่ม 

41 แพทย์หญิงปิยวดี  วฒุิกรสมัมากิจ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 404: 21 ชม./กลุม่  
1901 603: 6  ชม./กลุ่ม  
รวม : 27 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 8.4 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 6.3 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6.3 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 27 ชม./กลุ่ม 

42 แพทย์หญิงพลาภรณ์  ณ บางช้าง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลังรังสิต
ปทุมธาน ี

1901 404: 24 ชม./กลุม่  
1901 603 : 12.5 ชม./กลุ่ม  
รวม : 36.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9.6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 12.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 36.5 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
43 แพทย์หญิงเมธาสินี  โพธ์ิสุวรรณ 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 404: 24 ชม./กลุม่  
1901 603: 6 ชม./กลุ่ม  
รวม : 30 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 30 ชม./กลุ่ม 

44 นายแพทย์ทวีชัย  จ่ารัสธนสาร 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 404: 19.5  ชม./กลุ่ม  
1901 603:  15.5  ชม./กลุ่ม  
รวม : 35 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 7.8 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 5.85ชม./กลุ่ม 
1901 409: 5.85ชม./กลุ่ม 
1901 608: 15.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ชม./กลุ่ม 

45 นายแพทย์สนธยา  พิริยะกิจ
ไพบูลย ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 404: 33  ชม./กลุม่  
1901 603:  22.5  ชม./กลุ่ม  
รวม : 55.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 13.2ชม./กลุ่ม 
1901 408: 9.9 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 9.9 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 22.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 55.5 ชม./กลุ่ม 

46 แพทย์หญิงจรุงกลิ น  จันทร์ค่า 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 404: 24  ชม./กลุม่  
1901 603: 8  ชม./กลุ่ม  
รวม : 32 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9.6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 32 ชม./กลุ่ม 

47 นายแพทย์ชาญศักดิ์  จึงมั นคง 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 404: 22.5 ชม./กลุม่  
1901 603: 27.5 ชม./กลุม่  
รวม : 50 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 6.75ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6.75ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1901 608: 27.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 50 ชม./กลุ่ม 

48 นายแพทย์กฤช  หาญชาญชัยกุล 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 404: 33 ชม./กลุม่  
1901 603: 15.5 ชม./กลุม่  
รวม : 48.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 13.2ชม./กลุ่ม 
1901 408: 9.9 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 9.9 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 15.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 48.5 ชม./กลุ่ม 

49 นายแพทย์ธนกร  ปิยะวรรณรัตน ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 404: 7.5 ชม./กลุ่ม  
1901 603: 6 ชม./กลุ่ม  
รวม : 13.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 2.25ชม./กลุ่ม 
1901 409: 2.25ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 13.5 ชม./กลุ่ม 

50 แพทย์หญิงผ่องใส  สิงหพัศ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์และนรี
เวชกรรม 

พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 404: 24 ชม./กลุม่  
1901 603: 11 ชม./กลุม่  
รวม : 35 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 9.6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 7.2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 11 ชม./กลุม่ 
รวม : 35 ชม./กลุ่ม 

51 นายแพทย์อาคม  อารยาวิชานนท์ 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ประสาทวิทยา พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 5 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
52 แพทย์หญิงทัดดาว  วิโรจน์อุไร

เรือง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ประสาทวิทยา พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ชม./กลุ่ม 

53        
54 แพทย์หญิงพรรณปพร  โคนพันธ ์

นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ประสาทวิทยา พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 22 ชม./กลุม่ 
รวม : 32 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 22 ชม./กลุ่ม 
รวม : 32 ชม./กลุ่ม 

55 นายแพทย์ณัฐพล  เรียบเลิศหริัญ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ประสาทวิทยา พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 406:10 ชม./กลุ่ม 
1901 510:14 ชม./กลุ่ม 
1901 605:10 ชม./กลุ่ม 
รวม : 34 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 34 ชม./กลุ่ม 

56 นายแพทย์วีระ  มหาวนากลู 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 4 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 8 ชม./กลุ่ม 

57 นายแพทย์ประพฤทธ์ิ  ธนกิจจาร ุ
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 
 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ชม./กลุ่ม 

58 แพทย์หญิงปิยะรตัน์  โกมลศาสตร์ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ชม./กลุ่ม 

59 นายแพทย์วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์ 
นายแพทย์(อัตราจ้าง) 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 510: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ชม./กลุ่ม 

60 นายแพทย์ยิ งศักดิ์  สันธนาคร 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406:  4 ชม./กลุ่ม 
1901 510:  8 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 25 ชม./กลุม่ 
รวม : 37 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 25 ชม./กลุ่ม 
รวม : 37 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
61 แพทย์หญิงประพิศ  เทพอารักษ์

กุล 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคข้อ
และรมูาตสิซั ม 

พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 605: 12 ชม./กลุม่ 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

1901 608: 12 ชม./กลุ่ม 
รวม : 12 ชม./กลุ่ม 

62 แพทย์หญิงศรัณย์  วรรณภาสน ี
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406:  2 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 8 ชม./กลุ่ม 

63 นายแพทย์คมสัน  พิริยะกิจ
ไพบูลย ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406:2 ชม./กลุ่ม 
1901 510:14 ชม./กลุ่ม 
1901 605 อายุรศาสตร์ 3:17 
ชม./กลุ่ม 
รวม :33 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 14 ชม./กลุม่ 
1901 608: 17 ชม./กลุ่ม 
รวม : 33 ชม./กลุ่ม 

64 แพทย์หญิงวิริยา  เช้ือล ี
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 605:12 ชม./กลุ่ม 
รวม : 18 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 12 ชม./กลุ่ม 
รวม : 18 ชม./กลุ่ม 

65 แพทย์หญิงคนึงนิตย์  เซมรัมย ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 8 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.8 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 1901 505: 2 ชม./กลุ่ม 

1901 608: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ชม./กลุ่ม 

66 แพทย์หญิงปนัดดา  ดรุกาญจน์
พฤฒิ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัรังสติ 1901 406:10 ชม./กลุ่ม 
1901 510:12 ชม./กลุ่ม 
1901 605:4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 26 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 3ชม./กลุ่ม 
1901 505: 12 ชม./กลุม่ 
1901 608: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 26 ชม./กลุ่ม 

67 แพทย์หญิงนลินี  ชวนไชยะกุล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 605: 11 ชม./กลุม่ 
รวม : 11 ช.ม./กลุ่ม 

1901 608: 11 ชม./กลุ่ม 
รวม : 11 ชม./กลุ่ม 

68 นายแพทย์พงษ์พัฒน์  พิมพ์สะ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยันเรศวร 1901 510: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ชม./กลุ่ม 

69 แพทย์หญิงอโนรี สรุะวงศ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
เลือด 

พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 7 ชม./กลุ่ม 
รวม : 17 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 7 ชม./กลุ่ม 
รวม : 17 ชม./กลุ่ม 



263 
 

                                                                                                                
 

ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
70 แพทย์หญิงศิริพร  ลลีาธนาพิพัฒน์ 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
เลือด 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 13.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.8 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 13.5 ชม./กลุ่ม 

71 นายแพทย์สุรศักดิ์  สวัสดิ์นะท ี
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
เลือด 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 22 ชม./กลุม่ 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 22 ชม./กลุ่ม 
รวม : 24 ชม./กลุ่ม 

72 นายแพทย์สุชาติ  บูรพันธ ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจ 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9 ชม./กลุ่ม 

73 แพทย์หญิงวรรัตน์  คงเกษม 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจ 

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 16 ชม./กลุม่ 
1901 605: 23 ชม./กลุม่ 
รวม : 45 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.8 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 16 ชม./กลุม่ 
1901 608: 23 ชม./กลุ่ม 



264 
 

                                                                                                                
 

ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 45 ชม./กลุ่ม 

74 แพทย์หญิงอังคณา  กวิวังสานนท์ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจ 

พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 22 ชม./กลุม่ 
1901 605: 20 ชม./กลุม่ 
รวม : 46 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 22 ชม./กลุม่ 
1901 608: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม : 46 ชม./กลุ่ม 

75 แพทย์หญิงภาณินี  รตันาภิชาต ิ
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรต์่อมไร้
ท่อและเมตรบอลิสึม 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 20 ชม./กลุม่ 
1901 605: 15 ชม./กลุม่ 
รวม : 39 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 20 ชม./กลุม่ 
1901 608: 15 ชม./กลุ่ม 
รวม : 39 ชม./กลุ่ม 

76 นายแพทย์พิเชฐ  หล่อวินิจนันท์ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายรุศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1901 510: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 11 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 11 ชม./กลุ่ม 

77 แพทย์หญิงอังคณา  เผ่าผา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 510: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม :12 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 12 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
78 แพทย์หญิงผาณติ  สุขโท 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ชม./กลุ่ม 

79 แพทย์หญิงกอบพร  แซ่จึง 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 510: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 7 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 7 ชม./กลุ่ม 

80 นายแพทย์พิสิษฐ์  เวชกามา 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 10 ชม./กลุม่ 
1901 605: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 14 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 14 ชม./กลุ่ม 

81 แพทย์หญิงส่องหล้า  จิตแสง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รค
ระบบทางเดิน
อาหาร 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 19 ชม./กลุม่ 
รวม : 31 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.8 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 19 ชม./กลุ่ม 
รวม : 31 ชม./กลุ่ม 

82 แพทย์หญิงศรัญญา ประทัยเทพ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรม์ะเร็ง
วิทยา 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 3 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.8 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 15 ช.ม./กลุ่ม 1901 505: 6 ชม./กลุ่ม 

1901 608: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 15 ชม./กลุ่ม 

83 แพทย์หญิงจารุวรรณ  บญุสุข 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 5.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 1.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 5.5 ชม./กลุ่ม 

84 แพทย์หญิงภาวินี  เหลืองรุ่งโรจน ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 406: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 18 ชม./กลุม่ 
รวม : 30 ช.ม./กลุ่ม 
 

1901 407: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 18 ชม./กลุ่ม 
รวม : 30 ชม./กลุ่ม 

85 นายแพทย์ปราการ ธาน ี
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 510: 16 ชม./กลุม่ 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 16 ชม./กลุม่ 
รวม : 16 ชม./กลุ่ม 

86 นายแพทย์วัฒนพงษ์ สุภมงคลชัย
กุล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 10 ชม./กลุม่ 
1901 510: 16 ชม./กลุม่ 
1901 605: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 16 ชม./กลุม่ 
1901 608: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
87 แพทย์หญิงพัลยมนต์  พุ่มทอง 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 16 ชม./กลุม่ 
1901 605: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.8 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 16 ชม./กลุม่ 
1901 608: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 35 ชม./กลุ่ม 

88 แพทย์หญิงจิรชยา  ชัยสุโรจน ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 510: 14 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 14 ชม./กลุม่ 
รวม : 28 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 14 ชม./กลุม่ 
1901 608: 14 ชม./กลุ่ม 
รวม : 28 ชม./กลุ่ม 

89 แพทย์หญิงชมพูนุท  จุฑานันท์ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

90 แพทย์หญิงยศวดี  ร่วมเจรญิ 
นายแพทยช่์านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ชม./กลุ่ม 

91 แพทย์หญิงสวุัตถิยา  กิจศรัณย ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 605 อายุรศาสตร์ 3: 15 
ชม./กลุ่ม 
รวม : 23 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 15 ชม./กลุ่ม 
รวม : 23 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
92 นายแพทย์หญิงพิพัฒน์  สุพรรณ

จิตวนา 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อายุรศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406:10 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ชม./กลุ่ม 

93 แพทย์หญิงรติพร  บาลโสง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อายุรศาสตรโ์รคติด
เชื้อ 

พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ชม./กลุ่ม 

94 แพทย์หญิงวิยะนุช  โลมะรัตน ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

อายุรศาสตรโ์รคข้อรู
มาตอยด ์

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 510: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 11 ชม./กลุม่ 
รวม : 15 ช.ม./กลุ่ม 

1901 505: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 15 ชม./กลุ่ม 

95 นายแพทย์วิชัย เติมสมบัติบวร  
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 24 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604: 10 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 34 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 24 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 10 ชม./กลุม่ 
รวม : 34 ชม./กลุ่ม 

96 นายแพทยว์ุฒิ  กวีวรญาณ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ  ปิ
ดิกส์   

พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 22.5ช.ม./กลุ่ม  
1901 604: 10 ช.ม./กลุม่  
รวม : 32.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 22.5ชม./กลุ่ม 
1901 607: 10 ชม./กลุม่ 
รวม : 32.5 ชม./กลุ่ม 

97 นายแพทยถ์นอมชัย  โคตรวงษา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 19 ช.ม./กลุม่ 
1901 604: 6 ช.ม./กลุม่ 

1901 410: 19 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 6 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

รวม : 25 ช.ม./กลุ่ม รวม : 25 ชม./กลุ่ม 

98 แพทย์หญิงพรสวรรค์  แสงชาต ิ
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 23 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604: 13 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 36 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 23 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 13 ชม./กลุม่ 
รวม : 36 ชม./กลุ่ม 

99 นายแพทยส์ุภเชษฐ์  ชีรณวาณิช 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 23 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604: 9 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 32 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 23 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 32 ชม./กลุ่ม 

100 นายแพทย์พงศธร  พินิจ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 405: 17.5 ช.ม./กลุม่ 
1901 604: 8 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 25.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 17.5ชม./กลุ่ม 
1901 607: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 25.5 ชม./กลุ่ม 

101 นายแพทย์ศุภกิต  จุฑากฤษฏา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405:28 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604:13 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 41 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 28 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 13 ชม./กลุม่ 
รวม : 41 ชม./กลุ่ม 

102 นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัรังสติ 1901 604: 9 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 9 ช.ม./กลุ่ม  
 

1901 607: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
103 นายแพทย์ชานนท์ ชัยวิเศษ 

นายแพทย์ช่านาญการ 
แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 19.5 ช.ม./กลุม่ 
1901 604: 9 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 28.5 ช.ม./กลุ่ม   

1901 410: 19.5ชม./กลุ่ม 
1901 607: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 28.5 ชม./กลุ่ม 

104 นายแพทย์จิรวัฒน์  รากวงศ ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 17 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604: 8 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 25 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 17 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 25 ชม./กลุ่ม 

105 นายแพทย์ภาณุพล ระจินดา 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 405: 11 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604: 10 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 21 ช.ม./สัปดาห์/ภาค 

1901 410: 11 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 10 ชม./กลุม่ 
รวม : 21 ชม./กลุ่ม 

106 นายแพทย์ศิริสมบุญ ตอวิวัฒน์ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

แพทยศาสตรบัณฑติ วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 604: 11 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 11 ช.ม./กลุ่ม 

1901 607: 11 ชม./กลุม่ 
รวม : 11 ชม./กลุ่ม 

107 นายแพทย์สุทิวัส  เหลืองสด 
นายแพทย์ช่านาญการ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

ศัลยกรรมออรโ์ธ   
ปิดิกส์   

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 15 ช.ม./กลุ่ม 
1901 604: 15 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 30 ช.ม./กลุ่ม 

1901 410: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 15 ชม./กลุม่ 
รวม : 30 ชม./กลุ่ม 

108 นายแพทยร์ุ่งเรือง  เศรษฐบด ี
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตร
เพื อแสดงความรู้ความช่านาญ

อ.ว.เวชศาสตร์
ครอบครัว 

พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 10 ช.ม./กลุม่ 
1901 604: 6 ช.ม./กลุม่ 
รวม :16 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4 ชม./กลุ่ม 



271 
 

                                                                                                                
 

ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

1901 607: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม :16 ช.ม./กลุ่ม 

109 นายแพทย์ปราโมทย์  ศรีสา่อางค์ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 7 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 7 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 1.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 2.8 ชม./กลุ่ม 
รวม :7 ช.ม./กลุม่ 

110 แพทย์หญิงกฤษณา  เกษเจริญคณุ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 7 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม :  9 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 1.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9 ช.ม./กลุ่ม 

111 นายแพทย์ธีรวัฒน์  อังควณิช 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม : 3 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 1.2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 3 ช.ม./กลุ่ม 

112 แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  อังควณิช 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 501: 19 ชม./กลุ่ม 
รวม : 19 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม :19 ช.ม./กลุ่ม 

113 แพทย์หญิงสุรีย์พร  เชาว์ศรีกุล 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 13 ชม./กลุ่ม 
รวม : 13 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 5.2 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.6 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 5.2 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม :13 ช.ม./กลุ่ม 

114 แพทย์หญิงสุกัญญา  บุญบัวมาศ 
นายแพทยช่์านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 601: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ช.ม./กลุ่ม 

1901 601: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 2 ช.ม./กลุ่ม 

115 แพทย์หญิงจตุรัศมิ์  เพ็ชรกุล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์ 
ท่อมไร้ท่อและเม
ตาบอสสิม 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 12 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 12 ชม./กลุ่ม 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 12 ชม./กลุม่ 
รวม :24 ช.ม./กลุ่ม 

116 แพทย์หญิงพึงเนตร  สฤษดิ์นริันดร์ 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตรจ์ิต
เวชเด็กและวยัรุ่น 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 12 ชม./กลุ่ม 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4.8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

117 นายแพทยเ์จษฏา  โทนสุิน 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตรต์จ
วิทยา 

พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม : 20 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 8 ชม./กลุ่ม 
รวม : 20 ช.ม./กลุ่ม 

118 แพทย์หญิงยุจินดา  เล็กตระกูล 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
ครอบครัว 

พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 601: 9.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 601: 9.5 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9.5 ช.ม./กลุ่ม 

119 แพทย์หญิงชารียา  ธาน ี
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตรโ์รค
ติดเชื้อ 

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 12 ชม./กลุ่ม 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4.8 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

120 นายแพทย์อาวุธ  แก้วภมร 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 501 :17ชม./กลุ่ม 
1901 601: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 19 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 6.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 3.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 6.8 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม : 19 ช.ม./กลุ่ม 

121 นายแพทย์อดิศักดิ์  นามสุโพธิ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 501: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 12.5 ชม./กลุม่ 
รวม : 22.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 12.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 22.5 ช.ม./กลุ่ม 

122 นายแพทยว์รวุฒิ  ศิวประภากร 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 11 ชม./กลุ่ม 
รวม : 11 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4.4 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.2 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4.4 ชม./กลุ่ม 
รวม :11 ช.ม./กลุ่ม 

123 นายแพทย์เพียรศักดิ์  แซ่หว่อง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
ระบบหายใจ 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัสงขลา 1901 501: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 3.6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 1.8 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 3.6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 9 ช.ม./กลุ่ม 

124 แพทย์หญิงเมธาวี  ชัยพฤกษ์ 
 นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
ระบบหายใจ 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 9 ชม/กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม/กลุ่ม 
รวม : 13 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 3.6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 1.8 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 3.6 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม :13 ช.ม./กลุ่ม 

125 แพทย์หญิงขวัญนุช  ศรีกาลา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตรโ์รค
เลือด 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 14 ชม/กลุม่ 
1901 601: 4 ชม/กลุ่ม 
รวม : 18 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 5.6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 5.6 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม :18 ช.ม./กลุ่ม 

126 แพทย์หญิงสุมลมาลย์  คล้่าชื น 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตรโ์รค
เลือด 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 16 ชม/กลุม่ 
1901 601:  4 ชม/กลุม่ 
รวม : 20 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 6.4 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 3.2 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 6.4 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 6 ชม./กลุ่ม 
รวม : 20 ช.ม./กลุ่ม 

127 แพทย์หญิงนวรัตน์  อรณุยะเดช 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการและ
พฤติกรรม 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 2 ชม/กลุ่ม 
1901 601: 22ชม/กลุ่ม 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 22 ชม./กลุม่ 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

128 แพทย์หญิงอุษากร  แต้ศิร ิ
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการทารกแรก
เกิดและปริก่าเนดิ 

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัรังสติ 1901 501: 15ชม/กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม/กลุ่ม 
รวม : 19 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 19 ช.ม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
129 แพทย์หญิงยุพเยาว์  สิงห์อาจ 

นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการทารกแรก
เกิดและปริก่าเนดิ 

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 10ชม/กลุ่ม 
รวม : 14 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 10 ชม./กลุม่ 
รวม : 14 ช.ม./กลุ่ม 

130 แพทย์หญิงพรพิมล  โจรนครินทร ์
นายแพทยช่์านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการทารกแรก
เกิดและปริก่าเนดิ 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 16ชม/กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม/กลุ่ม 
รวม : 20 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 6.4 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 3.2 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 6.4 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 20 ช.ม./กลุ่ม 

131 แพทย์หญิงบุษกร  แต้ศิร ิ
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการทารกแรก
เกิดและปริก่าเนดิ 

พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 501: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 7 ชม/กลุ่ม 
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 7 ชม./กลุ่ม 
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 

132 แพทย์หญิงโสมส่องหล้า ภิรมย์
ภักดิ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการทารกแรก
เกิดและปริก่าเนดิ 

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 501: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม : 13 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 1.6 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 9 ชม./กลุ่ม 
รวม :13 ช.ม./กลุ่ม 

133 แพทย์หญิงอรวิภา  อังศุวิทยา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการทารกแรก
เกิดและปริก่าเนดิ 

พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1901 501: 14 ชม/กลุม่ 
รวม : 14 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 5.6 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 5.6 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
รวม : 14 ช.ม./กลุ่ม 

134 นายแพทย์กฤตวิทย์  อนุโรจน ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1901 501: 7 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม/กลุ่ม 
รวม : 11 ช.ม./สัปดาห์/ภาค 

1901 501: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 1.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 2.8 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 11 ช.ม./กลุ่ม 

135 แพทย์หญิงสิริพร  วงศ์วารี 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
ภูมิแพ้และภูมิคุม้กัน 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัมหิดล  1901 501: 12 ชม./กลุม่ 
1901 601: 4 ชม/กลุ่ม 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 

1901 501: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 4.8 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม : 16 ช.ม./กลุ่ม 

136 แพทย์หญิงสิริพร  เหลืองรุ่งโรจน ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัมหิดล  1901 502: 15 ชม/กลุม่ 
รวม : 15 ช.ม./กลุ่ม 
 

1901 508: 15 ชม./กลุม่ 
รวม : 15 ช.ม./กลุ่ม 

137 แพทย์หญิงเสาวณีย์  วรนิทัศน์ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัมหิดล  1901 502: 21 ช.ม./กลุม่  
รวม : 21 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 21 ชม./กลุม่ 
รวม : 21 ช.ม./กลุ่ม 

138 แพทย์หญิงศันสนีย์  สหุงษา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 502: 18 ช.ม./กลุ่ม  
รวม : 18 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 18 ชม./กลุม่ 
รวม : 18 ช.ม./กลุ่ม 

139 แพทย์หญิงสุดารัตน์  นเรนทร์
พิทักษ์ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901  502: 10 ช.ม./กลุม่  
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 10 ชม./กลุม่ 
รวม : 10 ช.ม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
140 นายแพทย์สุรเดช  ธีรเกียรติพงศ ์

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุตกแต่งและ
เสรมิสร้าง 

พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901  502: 18 ช.ม./กลุม่  
รวม : 18 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 18 ชม./กลุม่ 
รวม : 18 ช.ม./กลุ่ม 

141 แพทย์หญิงวิมลรตัน์  ประทีปะ
เสน 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จักษุตกแต่งและ
เสรมิสร้าง 

พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901  502: 13 ช.ม./กลุ่ม  
รวม : 13 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 13 ชม./กลุม่ 
รวม : 13 ช.ม./กลุ่ม 

142 แพทย์หญิงประภาพรรณ  ตรวจ
ผล 
นายแพทยช่์านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

ต้อหิน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901  502: 24 ช.ม./กลุ่ม  
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 24 ชม./กลุม่ 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

143 นายแพทย์ภนที (กิติพัทธ์) 
ธีรปัญโญมานท(มลูทวี) 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จอประสาทตาและ
น้่าวุ้นตา 

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901  502: 24 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 508: 24 ชม./กลุม่ 
รวม : 24 ช.ม./กลุ่ม 

144 นายแพทย์ศิริพงษ์  ทรัพย์อุดม
มาก 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 506: 12 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 12 ชม./กลุม่ 
รวม : 12 ช.ม./กลุ่ม 

145 แพทย์หญิงรพีพรรณ  วงศ์วิไล 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 22.5 ช.ม./กลุม่ 
รวม : 22.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 22.5ชม./กลุ่ม 
รวม : 22.5 ช.ม./กลุ่ม 

146 แพทย์หญิงพิมพ์ประภา นิธิพาณิช 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506 15 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 15 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 15 ชม./กลุม่ 
รวม: 15 ช.ม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
147 แพทย์หญิงกัสมา  นิยมพานิช

พัฒนา 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 19.5 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 19.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 19.5ชม./กลุ่ม 
รวม: 19.5 ช.ม./กลุ่ม 

148 แพทย์หญิงกรุณา  ระจินดา 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 21 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 21 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 21 ชม./กลุม่ 
รวม: 21 ช.ม./กลุ่ม 

149 แพทย์หญิงนุชนภางค์  เติมสมบัติ
บวร 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 23 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 23 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 23 ชม./กลุม่ 
รวม: 23 ช.ม./กลุ่ม 

150 นายแพทย์จรูญพงษ์  ชูรัตน ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 18 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 18 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 18 ชม./กลุม่ 
รวม: 18 ช.ม./กลุ่ม 

151 แพทย์หญิงยุพเรศ  จ่ารัสธนสาร 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 3 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 3 ช.ม./กลุม่ 

1901 506:  3 ชม./กลุ่ม 
รวม: 3 ช.ม./กลุม่ 

152 แพทย์หญิงพิศมัย  สาระเสน 
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 15 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 15 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 15 ชม./กลุม่ 
รวม:15 ช.ม./กลุ่ม 

153 แพทย์หญิงภารดี  ศิริบูรณ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 21 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 21 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 21 ชม./กลุม่ 
รวม: 21 ช.ม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
154 แพทย์หญิงอัจฉรา  บุดดาวงศ ์

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 15 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 15 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 15 ชม./กลุม่ 
รวม:15 ช.ม./กลุ่ม 

155 แพทย์หญิงนภารตัน์  ฤทธิ์วัฒน
เดช 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 506: 3 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 3 ช.ม./กลุม่ 

1901 506: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม: 3 ช.ม./กลุม่ 

156 นายแพทย์ณัฐวุฒิ  มณีขตัิย ์
นายแพทย์(อัตราจ้าง) 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 16 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 16 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 16 ชม./กลุม่ 
รวม:16 ช.ม./กลุ่ม 

157 แพทย์หญิงชัยอนันต์  โสดาภักดิ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

 เวชบ่าบัดวิกฤต พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901  506: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม: 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 506: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 404: 1.2  ชม./กลุ่ม 
1901 405: 1.2  ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 605:  2 ชม./กลุ่ม 
1901 606: 2  ชม./กลุ่ม 
รวม:10 ช.ม./กลุ่ม 

158 แพทย์หญิงวรรษพร  อมรไชย 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 619: 126 ชม./กลุม่ 
รวม: 126 ชม./กลุ่ม 

1901 602: 126 ชม./กลุ่ม 
รวม:126 ช.ม./กลุม่ 

159 แพทย์หญิงชัยพร  บุญศร ี
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 619: 153 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 153 ช.ม./กลุ่ม 

1901 606: 153 ชม./กลุ่ม 
รวม:153 ช.ม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
160 นายแพทยศ์ักดิ์สิทธ์ิ  บุญลักษณ ์

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

นิติเวช พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 401:10 ช.ม./กลุ่ม 
1901 504:10 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 20 ช.ม./กลุ่ม 

1901 510: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 511: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม: 20 ช.ม./กลุ่ม 

161 นายแพทยจ์ิรวัฒน์  มูลศาสตร ์
นายแพทย์เชี ยวชาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

จิตเวช พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 503: 38 ช.ม./กลุ่ม 
1901 507: 14 ชม./กลุม่ 
รวม: 52 ช.ม./กลุ่ม 

1901 509: 38 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 14 ชม./กลุ่ม 
รวม: 52 ช.ม./กลุ่ม 
 

162 แพทย์หญิงปัญจมา ตันวัฒนะพงษ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมฟื้นฟู พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 407: 24 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 24 ช.ม./กลุ่ม 

1901 412: 24 ชม./กลุ่ม 
รวม: 24 ช.ม./กลุ่ม 
 

163 แพทย์หญิงศศิณฏัฐ์  ศรีโรจน ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมฟื้นฟู พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1901 407: 36.5ช.ม./กลุ่ม 
 รวม: 36.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 412: 36.5ชม./กลุ่ม 
รวม: 36.5 ช.ม./กลุ่ม 
 

164 แพทย์หญิงสุรางคนา อินทรส์ุข 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมฟื้นฟู พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1901 407: 31 ช.ม./กลุ่ม  
รวม: 31 ช.ม./กลุ่ม 

1901 412: 31 ชม./กลุ่ม 
รวม: 31 ช.ม./กลุ่ม 
 
 

165 นายแพทย์วราวุธ  ธีรลีกลุ 
นายแพทยช่์านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมฟื้นฟู พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

1901 407: 225ช.ม./กลุ่ม 
 รวม: 225 ช.ม./กลุ่ม 

1901 412: 225 ชม./กลุม่ 
รวม: 225 ช.ม./กลุ่ม 
 

166 นายแพทยเ์ดชา  กล้าเชี ยว 
ข้าราชการบ่านาญ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 509 : 10 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 507: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม: 10 ช.ม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
167 นายแพทย์ศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข 

ข้าราชการบ่านาญ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 509 : 2 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./กลุม่ 

1901 507: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./กลุม่ 
 

168 แพทย์หญิงนริสสา ภาติยะศิขณัฑ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 509 : 14 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 14 ช.ม./กลุ่ม 

1901 507: 14 ชม./กลุ่ม 
รวม: 14 ช.ม./กลุ่ม 
 

169 แพทย์หญิงอารีรัตน์  จึงมั นคง 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 509 : 20 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 20 ช.ม./กลุ่ม 

1901 507: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม: 20 ช.ม./กลุ่ม 
 

170 แพทย์หญิงสุวิมล  ทองประเสริฐ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 509 : 20 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 20 ช.ม./กลุ่ม 

1901 507: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม: 20 ช.ม./กลุ่ม 
 

171 นายแพทยส์ุวัฒนา  ทองเจริญบัว
งาม 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 509 : 11 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 11 ช.ม./กลุ่ม 

1901 507: 11 ชม./กลุ่ม 
รวม: 11 ช.ม./กลุ่ม 
 

172 นายแพทยธ์วัชชัย  ทองประเสริฐ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิกและ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 509 : 10 ช.ม./กลุม่ 
รวม: 10 ช.ม./กลุ่ม 

1901 507: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม: 10 ช.ม./กลุ่ม 
 

173 แพทย์หญิงจินตนา  ช้อนศร ี
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมสังคม พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 402: 19 ชม./กลุม่ 
1901 507: 25 ชม./กลุม่ 
รวม: 46 ช.ม./กลุ่ม 

1901 411: 19 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 25 ชม./กลุ่ม 
รวม: 46 ช.ม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
174 แพทย์หญิงธัญญกลุ เชิดชูขันติพง 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมสังคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 402: 11 ชม./กลุ่ม 
1901 507: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 13 ช.ม./กลุ่ม 

1901 411: 11 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 13 ช.ม./กลุ่ม 

175 นายแพทยส์มเกียรติ ปาละสมิทธิ ์
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมสังคม พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 402: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./สัปดาห์ 

1901 411: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./กลุม่ 

176 นายแพทยเ์ด่นชัย ตั้งมโนกลุ 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรมสังคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 402: 21.5 ชม./กลุ่ม 
1901 507: 17 ชม./กลุ่ม 
1901 503:2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 40.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 411: 21.5ชม./กลุ่ม 
1901 512: 17 ชม./กลุ่ม 
1901 509: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม: 40.5 ช.ม./กลุ่ม 

177 แพทย์หญิงอมรรตัน์  เทพากรณ ์
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

บริการสุขภาพ
ชุมชน 

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 402: 31.5 ชม./กลุม่ 
1901 507: 23 ชม./กลุม่ 
รวม: 54.5 ช.ม./กลุ่ม 

1901 411:31.5ชม./กลุ่ม 
1901 512:23 ชม./กลุ่ม 
รวม: 54.5 ช.ม./กลุ่ม 
 

178 แพทย์หญิงวัฒนาพร คุ้มบุญ 
นายแพทย์ช่านาญการ 
(แพทย์แผนไทย) 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชกรรม พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 402: 4 ชม./กลุ่ม 
รวม: 4 ช.ม./กลุม่ 
 

1901 411 : 4 ชม./กลุม่ 
รวม: 4 ช.ม./กลุม่ 

179 แพทย์หญิงสมฤทัย โพธ์ิงาม 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 505: 5 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 5 ช.ม./กลุม่ 

 

180 แพทย์หญิงมัลลิกา กวีวรญาณ 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 505: 5 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 5 ช.ม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
181 แพทย์หญิงวิรัมภา ละแมนชัย 

นายแพทย์ช่านาญการ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 505: 3 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 3 ช.ม./กลุม่ 

 

182 นายแพทย์วินิจ  จิรัปปภา 
นายแพทย์ช่านาญการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 505: 12 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 12 ช.ม./กลุ่ม 

 

183 แพทย์หญิงสมรัก โล่ห์วนิชชัย 
นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 505: 2 ช.ม./กลุ่ม 
รวม : 2 ช.ม./กลุ่ม 

 

184 นายแพทย์ณัฐพล  ปรเีปรม 
นายแพทย ์(อัตราจ้าง) 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2553 - 1901 505: 11 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 11 ช.ม./กลุ่ม 

 

185 แพทย์หญิงสราญพักตร์ หล้า
พัฒนากุล 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยา พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 505: 2 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./กลุม่ 

 

186 นายแพทย์สิทธิพร  ศศิวรรณพงศ ์
นายแพทยช่์านาญการพิเศษ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวินิจฉัย พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 505: 2 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./กลุม่ 

 

187 นางนิตยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
นักรังสีการแพทย์ช่านาญการ
พิเศษ 

วิทยาศาสตรบัณทติ รังสีเทคนิค 
 

พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 505: 2 ช.ม./กลุ่ม 
รวม: 2 ช.ม./กลุม่ 

 

188 นางพรรณี  หรุ่นโพธิ ์ วิทยาศาสตรบัณทติ รังสีเทคนิค พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 505: 7.5 ช.ม./กลุ่ม  
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารยผู้์ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
นักรังสีการแพทย์ช่านาญการ  รวม: 7.5 ช.ม./กลุ่ม 

189 นายอนุสิทธ์ิ  ไชยวิเศษ 
นักรังสีการแพทย์ช่านาญการ 

วิทยาศาสตรบัณทติ รังสีเทคนิค พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 505 รังสีวิทยา : 4 ช.ม./
กลุ่ม 
รวม: 4 ช.ม./กลุม่ 
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ภาคผนวกที่ 5.4 
อาจารย์ผู้ร่วมสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
1 แพทย์หญิงสถาพร  หินเงิน วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501 : 25 ชม./กลุ่ม 
1901601: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

1901 501:10 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 แพทย์หญิงสรญัญา   
ส่งคุณธรรม      

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 50 ชม./กลุม่ 

1901 501:8  ชม./กลุ่ม 
1901 502: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 50 ชม./กลุม่ 
 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2533 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3 แพทย์หญิงขนิษฐา  สาลีวรรณ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 1901 501: 25 ชม./กลุ่ม 
1901601: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

1901 501:10 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 20 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4 แพทย์หญิงนิติภรณ์  บุษบงก์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 30 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 35 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

1901 501:12 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 12 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 35 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 
 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
5 แพทย์หญิงกษิตา  ทุ่นศิร ิ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

1901 501: 30 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 35 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

1901 501:12 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 12 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 35 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

6 แพทย์หญิงชมพูนุท   สมาน
ชาติ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 404: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 501: 35 ชม./กลุ่ม 
1901601 กุ: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 78 ชม./กลุม่ 

1901 407:1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 408:0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 409:1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 501:14 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 7 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 14 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 78 ชม./กลุม่ 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 แพทยห์ญิงเพ็ญพิชา  ค่าเพราะ แพทยศาสตรบัณฑิต 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 1901 501: 35 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

1901 501:14 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 7 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 14 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2558 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชิน ี

8 แพทย์หญิงมัลลิกา  โมทะจติต ์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
9 แพทย์หญิงนุชวดี วันแก้ว 

อาสนทอง 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตรโ์รค
ติดเชื้อ 

พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 501: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

1901 501:10 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
    

10 แพทญ์หญิงประภา  ธีรลีกลุ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 501: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

1901 501:10 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 601: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัมหิดล 

11 แพทย์หญิงพิศประภา  น้อยมิ ง อนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล   

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

กุมารเวชศาสตร ์ พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
12 นายแพทยป์ิยวัฒน์  อังควะนิช วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



289 
 

                                                                                                                
 

ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
13 แพทย์หญิงศิริรุ่ง  เดชาศลิปชัย

กุล 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901404: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 45 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัมหิดล 

14 นายแพทย์ปฏิพล  สันธนาคร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 404: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
15 แพทย์หญิงราณี คงวัฒนานนท ์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 603: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 30 ชม./กลุ่ม 

1901 608: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 30 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
16 นายแพทย์วันชัย รชิวรกาญจน ์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 404: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

1901 407: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

17 ชัชฏาภรณ์ ไชยรักษ์ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 404: 25 ชม./กลุ่ม 1901 407: 10 ชม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 603: 70 ชม./กลุ่ม 
รวม 95 ชม./กลุ่ม 

1901 408: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 10 ชม./กลุม่ 
1901 608: 70 ชม./กลุม่ 
รวม 95 ชม./กลุม่ 

18 นายแพทย์วิชิต มณีวงษ ์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (วว.) 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 404: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 70 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 70 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

19 นายแพทย์พนมเกียรติ ถาวร 
 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช 1901 404: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 80 ชม./กลุ่ม 
รวม 105 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 10 ชม./กลุม่ 
1901 408: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 10 ชม./กลุม่ 
1901 608: 80 ชม./กลุม่ 
รวม 105 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

20 แพทย์หญิงพจนา บุญเรือง 
 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช 1901 404: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 80 ชม./กลุ่ม 
รวม 105 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 10 ชม./กลุม่ 
1901 408: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 10 ชม./กลุม่ 
1901 608: 80 ชม./กลุม่ 
รวม 105 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

21 นายแพทย์อัครเดช โอภาสพส ุ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1901 404: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 60 ชม./กลุ่ม 
รวม 80 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 8 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 60 ชม./กลุม่ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
รวม 80 ชม./กลุม่ 

22 แพทย์หญิงขวัญชนก ศรีสุธรรม วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา 

พ.ศ. 2560 แพทยสภา 1901 404: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 60 ชม./กลุ่ม 
รวม 75 ชม./กลุ่ม 

1901 407: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 408: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 409: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 608: 60 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
    

23 นายแพทย์นพพล บัวส ี
 

อนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2550 ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์
ครอบครัว 

1901 406: 10 ชม./กลุม่ 
1901 510: 10 ชม./กลุม่ 
1901 605: 20 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 401: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 10 ชม./กลุม่ 
1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24 นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒน

สุวรรณ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 1901 406: 5 ชม./กลุ่ม 

1901 510: 10 ชม./กลุม่ 
1901 605: 20 ชม./กลุม่ 
รวม 35 ชม./กลุ่ม 

1901 401: 2.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 10 ชม./กลุม่ 
1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 35 ชม./กลุม่ 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

อนุมัติบัตร แสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2544 แพทยสภา 

25 นายแพทย์วิโรจน์ คงสวสัดิ ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 406: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 10 ชม./กลุม่ 
1901 605: 20 ชม./กลุม่ 

1901 401: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 3 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัมหิดล รวม 40 ชม./กลุ่ม 1901 505: 10 ชม./กลุม่ 

1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

26 นายแพทย์ประกาศติ เทนสิทธิ ์ อนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 15 ชม./กลุม่ 
1901 605: 20 ชม./กลุม่ 
รวม 50 ชม./กลุ่ม 

1901 401: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 4.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 15 ชม./กลุม่ 
1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 50 ชม./กลุม่ 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัมหิดล 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัมหิดล 
27 นายแพทย์ทวีวุฒิ  เต็มเอี ยม วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2548 แพทยสภา 1901 406: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 20 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

1901 401: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 4.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

อนุมัติบัตร แสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2547 แพทยสภา 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
28 แพทย์หญิงกฤษณา ติยวรนันท ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 70 ชม./กลุม่ 

1901 401: 10 ชม./กลุม่ 
1901 402: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 20 ชม./กลุม่ 
1901 603: 15 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
1901 604: 15 ชม./กลุม่ 
รวม 70 ชม./กลุม่ 

29 แพทย์หญิงสิรริัตน์  อัศวเมธา
พันธ ์

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 406: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 60 ชม./กลุม่ 

1901 401: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 4.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 15 ชม./กลุม่ 
1901 603: 15 ชม./กลุม่ 
1901 604: 15 ชม./กลุม่ 
รวม 60 ชม./กลุม่ 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

30 แพทย์หญิงนงนุช หล่อวัฒน
ตระกลู 

อนุมัติบัตร แสดงความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคไต พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406: 15 ชม./กลุม่ 
1901 510: 15 ชม./กลุม่ 
1901 605: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 60 ชม./กลุม่ 

1901 401: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 4.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 15 ชม./กลุม่ 
1901 603: 15 ชม./กลุม่ 
1901 604: 15 ชม./กลุม่ 
รวม 60 ชม./กลุม่ 
 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัมหิดล 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัมหิดล 

    

31 แพทย์หญิงวรรน์นา พิมานแพง วุฒิบัตรผูม้ีความรู้ความ
ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายรุศาสตร์
โรคหัวใจ 

พ.ศ. 2556 สถาบันโรคทรวงอก 1901 406: 15 ชม./กลุม่ 
1901 510: 10 ชม./กลุม่ 
1901 605: 30 ชม./กลุม่ 
รวม 55 ชม./กลุม่ 

1901 401: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 4.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 10 ชม./กลุม่ 
1901 603: 15 ชม./กลุม่ 
1901 604: 15 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
รวม 55 ชม./กลุม่ 

32 นายแพทย์สิทธิพันธ์ จันทร์พงษ ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา 

พ.ศ. 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 406: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 401: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 10 ชม./กลุม่ 
1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

33 นายแพทย์ธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา 

พ.ศ. 2555 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระ
มงกุฏเกล้า 

1901 406: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 20 ชม./กลุ่ม 
รวม 35 ชม./กลุ่ม 

1901 401: 2.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 1 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 10 ชม./กลุม่ 
1901 603: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 10 ชม./กลุม่ 
รวม 35 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระ
มงกุฏเกล้า 

34 แพทย์หญิงณัชชา แซ่เตียว วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตรโ์รคติด
เชื้อ 

พ.ศ. 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 406: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 605: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 60 ชม./กลุ่ม 

1901 401: 7.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 4.5 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 15 ชม./กลุม่ 
1901 603: 15 ชม./กลุม่ 
1901 604: 15 ชม./กลุม่ 
รวม 60 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
35 แพทย์หญิงฉัฐสุดา สุกทน อนุมัติบัตร แสดงความ

ช่านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

อายรุศาสตร์และ
มะเร็งวิทยา 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล   

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อายุรศาสตร ์ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัมหิดล 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
36 นายแพทย์อนันตโชค เพชร

เกษม 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
37 นายแพทย์อรุณศักดิ์ รองวิริยะ

พานิช 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 403: 10 ชม./กลุม่ 
1901 602: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 604:15 ชม./กลุ่ม 
1901 605:15 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

38 นายแพทย์ทศพร อุทธิเสน วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 604:15 ชม./กลุ่ม 
1901 605:15 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
39 นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณ

ภาสน ี
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 60 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 4 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 604: 25 ชม./กลุม่ 
1901 605: 25 ชม./กลุม่ 
รวม 60 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2535 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 นายแพทย์มงคล ภัทรทิวานนท ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403 : 30 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 40 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 120 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 12 ชม./กลุม่ 
1901 405: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 12 ชม./กลุม่ 
1901 504: 40 ชม./กลุม่ 
1901 604:25 ชม./กลุ่ม 
1901 605:25 ชม./กลุ่ม 
รวม 120 ชม./กลุม่ 

อนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2544 ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์
ครอบครัว 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
41 นายแพทย์จตุรวิทย์ จันทร์เทพา วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2556 กรมการแพทย ์ 1901 602: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 50 ชม./กลุ่ม 

1901 605:50 ชม./กลุ่ม 
รวม 50 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัรังสติ 
42 นายแพทย์ปุณณรัตน์ ชนะบตุร วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 403: 30 ชม./กลุ่ม 
1901 508: 20 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 100 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 12 ชม./กลุม่ 
1901 405: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 12 ชม./กลุม่ 
1901 504: 20 ชม./กลุม่ 
1901 604:25 ชม./กลุ่ม 
1901 605:25 ชม./กลุ่ม 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
รวม 100 ชม./กลุม่ 

43 แพทย์หญิงสุจิตรา บุญพบ วุฒิบัตรเพื อแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2561 รพ.พระมงกุฏเกล้า   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
44 นายแพทย์พัฒนพงศ์ รัศมี วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ทั วไป พ.ศ. 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
45 นายแพทย์อภินันท์ รองวิริยะ

พานิช 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร ์ - -   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
46 นายแพทย์ปราโมทย์ แซ่อึ้ง วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา พ.ศ. 2555 รพ.พระมงกุฏเกล้า 1901 403: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 70 ชม./กลุ่ม 
รวม 73 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 604: 35 ชม./กลุม่ 
1901 605: 35 ชม./กลุม่ 
รวม 73 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

47 นายแพทย์วสันต์  นันทสันต ิ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

กุมารศลัยศาสตร ์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 508: 30 ชม./กลุ่ม 
1901 602: 80 ชม./กลุ่ม 
รวม 110 ชม./กลุ่ม 
 

1901 404: 12ชม./กลุ่ม 
1901 405: 6 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 12 ชม./กลุม่ 
1901 604: 40 ชม./กลุม่ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
1901 605: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 110 ชม./กลุม่ 

48 นายแพทย์ศราวุธ สมานชาต ิ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์พลาสติก พ.ศ. 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 508 ศัลยศาสตร์ 1: 
30 ชม./กลุ่ม 
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3: 
80 ชม./กลุ่ม 
รวม 110 ชม./กลุ่ม 

1901 404: 12 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 6  ชม./กลุ่ม 
1901 406: 12 ชม./กลุม่ 
1901 604: 40 ชม./กลุม่ 
1901 605: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 110 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

49 นายแพทย์กิตติพัชญ์ แม้นถาวร
สิร ิ

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ประสาทศัลยศาสตร ์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
50 นายแพทย์เรืองเดช พิพัฒน์

เยาว์กุล 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 50 ชม./กลุ่ม 

1901 410: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 50 ชม./กลุม่ 

  อนุมัติบัตรแสดงความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546 แพทยสภา 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
51 นายแพทย์ฐิติวัฒน์  เพ็งชัย วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 10 ชม./กลุม่ 
1901 604: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 50 ชม./กลุ่ม 

1901 410: 10 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 50 ชม./กลุม่ 
 แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
52  นายแพทยธ์รรมศักดิ์  อัจฉยะ

สวัสดิ ์
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 405: 15 ชม./กลุม่ 
1901 604: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

1901 410: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
53 นายแพทย์ชวลิต โพธ์ิงาม วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2550 รพ.ภูมิพล 1901 405: 30 ชม./กลุม่ 
1901 604: 45 ชม./กลุ่ม 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

1901 410: 30 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 45 ชม./กลุม่ 
รวม 75 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
54 นายแพทย์กริช  ธีรลีกุล วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2551 รพ.พระมงกุฏเกล้า 1901 405: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 604: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

1901 410: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
55 นายแพทย์ปิยพงษ์ ติยวรนันท์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 405: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 604: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

1901 410: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 50 ชม./กลุม่ 
รวม 65 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
56 นายแพทย์ตะวัน  จึงสมาน วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส ์

พ.ศ. 2554 รพ.พระมงกุฏเกล้า 1901 405: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 604: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 55 ชม./กลุม่ 

1901 410: 15 ชม./กลุ่ม 
1901 607: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 55 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
57 แพทย์หญิงพัฐชญาณ์  

สินิทธิ์ชวรกุล 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 502 :10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุ่ม 

1901 508 : 10 ชม./กลุม่ 
รวม 10 ชม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

58 แพทยหญิงนภา  สืบสายพรหม วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 502 : 15 ชม./กลุ่ม 
รวม 15 ชม./กลุ่ม 

1901 508 : 15 ชม./กลุม่ 
รวม 15 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
59 นายแพทย์ฐิสริน ตรรกเมธา วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 502 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุ่ม 

1901 508 : 10 ชม./กลุม่ 
รวม 10 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัมหิดล 
60 นายแพทยว์ทัญญู ประสารศิว

มัย 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1901 502 : 20ชม./กลุ่ม 
รวม 20 ชม./กลุ่ม 

1901 508 : 20 ชม./กลุม่ 
รวม 20 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
61 นายแพทยส์ิทธิกรณ์  เล้าเจรญิ

วาณิชย ์
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จักษุวิทยา 
โรคจอตาและวุ้นเส้น 

พ.ศ. 2558 
พ.ศ. 2560 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1901 502 : 20ชม./กลุ่ม 
รวม 20 ชม./กลุ่ม 

1901 508 : 20 ชม./กลุม่ 
รวม 20 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
62 นายแพทย์เดชาทร อาสนทอง วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

โรคต้อหิน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 502 : 20ชม./กลุ่ม 
รวม 20 ชม./กลุ่ม 

1901 508 : 20 ชม./กลุม่ 
รวม 20 ชม./กลุม่ จักษุวิทยา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัมหิดล 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
63 แพทย์หญิงรัชดาพร รุ้งแก้ว วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิก และ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2549 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 509 : 45 ชม./กลุ่ม 
รวม 45 ชม./กลุ่ม 

1901 507 : 45 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
64 นายแพทย์สุที วงศ์ละคร วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิก และ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2543 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

1901 509 : 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 30 ชม./กลุ่ม 

1901 507 : 30 ชม./กลุม่ 
รวม 30 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
65 แพทย์หญิงชญาดา เมืองแก้ว วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิก และ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2557 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 509: 50 ชม./กลุ่ม 
รวม 50 ชม./กลุม่ 

1901 507 : 50 ชม./กลุม่ 
รวม 50 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
66 แพทย์หญิงปานวาด  

เหลืองประเสริฐ 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

โสต ศอ นาสิก และ
ลาริงซ์วิทยา 

พ.ศ. 2560 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 509 : 45 ชม./กลุ่ม 
รวม 45 ชม./กลุ่ม 

1901 507 : 45 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
67 นายแพทยส์ุชาติ  

เลิศวิรยิะสวสัดิ ์
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ตจวิทยา พ.ศ. 2536 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

68 นายแพทยช์นนท์ ธรรมวิจิตรกุล วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ตจวิทยา 
ตจศัลยศาสตร ์

พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2552 
 

สถาบันโรคผิวหนัง 
สถาบันโรคผิวหนัง 

1901 406: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 510: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม 6  ชม./กลุ่ม 

1901 401: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 0.9 ชม./กลุ่ม 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  1901 505: 3 ชม./กลุ่ม 

รวม 6 ชม./กลุม่ 
69 แพทย์หญิงสมพร ยวนพันธ ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยาทั วไป พ.ศ. 2542 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 406: 3 ชม./กลุ่ม 
1901 505: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 13  ชม./กลุ่ม 
 

1901 401: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 402: 0.6 ชม./กลุ่ม 
1901 403: 0.9 ชม./กลุ่ม 
รวม 3 ชม./กลุม่ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

70 แพทย์หญิงรัชนาลัย มัธยมนันท ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยาทั วไป พ.ศ. 2551 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 403: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 505 
: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 12  ชม./กลุ่ม 
 

1901 404: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.4 ชม./กลุ่ม 
รวม 2  ชม./กลุ่ม 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

71 แพทย์หญิงอัญชลี พิพัฒน์เยาว์
กุล 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2548 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 505: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุ่ม 
 

 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
72 แพทย์หญิงณิชา พิทักษ์นิตินันท์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2558 
 
 

แพทยสภา 1901 505: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุ่ม 
 

 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
73 แพทย์หญิงพลอยพรรณ วัฒนา

กาล 
วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

รังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2559 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 505: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุ่ม 
 

 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
74 แพทย์หญิงเดือนฉาย โพธิ์งาม วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ฝังเข็ม 

พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2552 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบันพระบรมราชชนก 

1901 407: 25 ชม./กลุม่ 
รวม 25 ชม./กลุม่ 
 

1901 412: 25 ชม./กลุม่ 
รวม 25  ชม./กลุ่ม 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
75 แพทย์หญิงศศิธร สายยศ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2560 
 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 1901 407: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 30 ชม./กลุ่ม 
 

1901 412: 25 ชม./กลุม่ 
รวม 30  ชม./กลุ่ม 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
76 แพทย์หญิงปาริชาติ เมืองไทย วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2553 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 402: 50 ชม./กลุ่ม 
1901 507  : 25 ชม./กลุ่ม 
1901 501  : 2 ชม./กลุ่ม 
รวม 77 ชม./กลุ่ม 

1901 411: 50 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 501: 0.8 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 0.4 ชม./กลุ่ม 
1901 503: 0.8 ชม./กลุ่ม 
รวม 77 ชม./กลุม่ 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

77 แพทย์หญิงวชิรญา ศรีอาริย
ภักด ี

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2547 
 
 

แพทยสภา 1901 402: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 407: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม 4 ชม./กลุ่ม 

1901 411: 2 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 2 ชม./กลุ่ม 
รวม 4 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
78 แพทย์หญิงนิธิกุล เตม็เอี ยม วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ครอบครัว 
เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงระบาดวิทยา 

พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2548 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส่านักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค 

1901 402: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 507  : 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 35 ชม./กลุ่ม 

1901 411: 5 ชม./กลุ่ม 
1901 502: 30 ชม./กลุ่ม 
รวม 35 ชม./กลุม่ 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2540 
79 แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธ์ิ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา 
เวชศาสตร์ครอบครัว 

พ.ศ. 2546 
พ.ศ. 2546 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
เวชศาสตร์ครอบครัว 

1901 506: 40 ชม/กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 506: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
80 แพทย์หญิงปริศนา สนใจ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา 
 

พ.ศ. 2556 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

1901 506: 40 ชม/กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุ่ม 

1901 506: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
81 แพทย์หญิงพิชญ์สินี วันแก้ว วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา 
 

พ.ศ. 2557 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 506: 40 ชม/กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุ่ม 

1901 506: 40 ชม./กลุม่ 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
82 แพทย์หญิงนิลวรรณ ยังเจริญ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา 
 

พ.ศ. 2559 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

1901 506: 45 ชม/กลุม่ 
1901 604: 3 ชม/กลุ่ม 
รวม 48 ชม./กลุม่ 

1901 506: 45 ชม./กลุม่ 
1901 607: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม 48 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
83 แพทย์หญิงภัทราภรณ์  ชมเมือง วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

วิสัญญีวิทยา 
 

พ.ศ. 2560 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

1901 506: 45 ชม/กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุ่ม 

1901 506: 45 ชม./กลุม่ 
รวม 45 ชม./กลุม่ 
 
 แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
84 นายแพทย์อังกูร แก่นจ่าปา วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

นิตเวชศาสตร ์
 

พ.ศ. 2555 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

1901 401: 25 ชม./กลุม่ 
1901 504: 25 ชม./กลุม่ 
1901 402  : 3 ชม./กลุม่ 
รวม 53 ชม./กลุ่ม 

1901 510: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 511: 25 ชม./กลุ่ม 
1901 411:  3 ชม./กลุ่ม 
รวม 53 ชม./กลุม่ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

85 นายแพทย์ผดุงพงษ์ แสนทวีสุข วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

พยาธิวิทยากาย
วิภาค 
 

พ.ศ. 2561 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลยันเรศวร 
86 แพทย์หญิงปิยนุช วรรณา วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จิตเวชศาสตร ์
 

พ.ศ. 2555 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 402  : 3 ชม./กลุม่ 
1901 503: 35 ชม./กลุ่ม 
รวม 38 ชม./กลุ่ม 

1901 411: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 509: 35 ชม./กลุ่ม 
รวม 38 ชม./กลุ่ม 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

87 แพทย์หญิงศรีอาภา  
อัจฉยะสวสัดิ ์

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จิตเวชศาสตร ์
 

พ.ศ. 2554 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

1901 503: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 509: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 
 
 
 
 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

88 แพทย์หญิงกิตติยา  
ฉัตรด่ารงสกลุ 

วุฒิบัตรแสดงความความรู้
ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จิตเวชศาสตร ์
 

พ.ศ. 2558 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 503: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุ่ม 

1901 509: 40 ชม./กลุ่ม 
รวม 40 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวชิา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ผู้ร่วมสอนชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
89 แพทย์หญิงมัทนียา จ่าปาพันธุ ์ วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
 

พ.ศ. 2560 
 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 1901 503: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุ่ม 

1901 509: 10 ชม./กลุ่ม 
รวม 10 ชม./กลุม่ 

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
90 แพทย์หญิงพิมลพร กมลศร ี วุฒิบัตรแสดงความความรู้

ความช่านาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

พ.ศ. 2561 
 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
91 แพทย์หญิงอุมาพร  

โอภาสนวคณุ 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัขอนแก่น   

     
92 แพทย์หญิงสุภาพร  

วรกิตสิทธิสาธร 
แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

93 นายแพทย์วนันดร  โกเมศ แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัขอนแก่น  1901 404: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 405: 1.2 ชม./กลุ่ม 
1901 406: 0.6 ชม./กลุ่ม 
รวม 3 ชม./กลุม่ 

94 นายแพทย์ชาตรี หมายหมั้น แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1901 403: 3 ชม./กลุ่ม 
รวม 3 ชม./กลุ่ม 

1901 504: 15 ชม./กลุม่ 
รวม 15 ชม./กลุม่ 

95 แพทย์หญิงพัสวรรณ   
เจตจารุวัชต ์

แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1901 508: 15 ชม./กลุ่ม 
รวม 15 ชม./กลุ่ม 

1901 411: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 512: 1.5 ชม./กลุ่ม 
1901 509: 35 ชม./กลุ่ม 
รวม 38 ชม./กลุม่ 
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ภาคผนวกที่  6 
ส าเนาการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ  
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ภาคผนวกที่  7 
สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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