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หมวดท่ี 1  
ข้อมูลทัว่ไป 

**************************************************************************************************** 
1. รหสั และช่ือหลกัสตูร 
 ภาษาไทย   : หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 
 ภาษาองักฤษ  : Doctor of Medicine Program 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็ (ไทย)  : แพทยศาสตรบณัฑติ 
 ชื่อยอ่ (ไทย)  : พ.บ. 
 ชื่อเตม็ (องักฤษ)  : Doctor of Medicine 
 ชื่อยอ่ (องักฤษ)  : M.D. 
 
3. วิชาเอก 
 - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
 251  หน่วยกติ 
 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ 
  หลกัสตูรระดบัที ่2 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี6 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย 
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 5.3 การรบัเข้าศึกษา 
  รบัเฉพาะนิสติไทย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา วา่ดว้ย การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาเพื่อปรญิญา
แพทยศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 1 และ 2) 
 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลกัสูตรที่สอนร่วมกบัสถาบนัร่วมผลิตแพทย์  ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล
นครพงิค์ และโรงพยาบาลพะเยา  โดยได้มกีารจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืในการผลิต
และพฒันาก าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวทิยาลยั
พะเยาขึน้ 
  นิสิตชัน้ปีที่ 1-3 จะเรยีนรายวชิาระดบัเตรยีมแพทยแ์ละปรคิลินิก (Pre-medicine 
และ Pre-clinic) ณ มหาวทิยาลัยพะเยา ส าหรบัในชัน้ปีที่ 4-6 จะเรียนรายวชิาระดบัคลินิก
(Clinic) ณ สถาบนัร่วมผลิตแพทย์  ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาล
พะเยา 

 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 
  ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 6.1 หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิดสอนภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2554 
 6.2 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัพะเยา เหน็ชอบหลกัสตูร เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 

2553 
 6.3 คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา เหน็ชอบหลกัสูตร เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 

2553 
 6.4 คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัพะเยา เหน็ชอบหลกัสตูร เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2553 
 6.5 คณะกรรมการแพทยสภา  รบัรองหลกัสตูร  เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2553 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศกึษา 2556 (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา 3 ปี) 
 
8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบติัได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 เป็นแพทยใ์นสถานพยาบาลของรฐั  เอกชน  และสถาบนั/ส านกั/หน่วยงานดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข 
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9.  ช่ือ-นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 
ท่ี ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
 

ช่ือ-สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

คณุวุฒิ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปี 

1 อาจารย์ นายวชิยั   เทยีนถาวร 31799001xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
ว.ว. 

 วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 แพทยศาสตร ์
 โสต ศอ นาสกิ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2513 
2515 
2524 

2 อาจารย์ นายชชัวาลย์   ศรินิิรนัทร ์ 35099013xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
ว.ว. 

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร ์
กุมารเวชศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2516 
2518 
2525 

3 อาจารย์ นายเธยีรชยั   คฤหโยธนิ 31015001xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
ว.ว. 

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
แพทยศาสตร ์
ศลัยศาสตรท์ัว่ไป 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2519 
2521 
2527 

4 อาจารย์ นายชาญชยั   พจมานวพิุธ 31016001xxxxx พ.บ. 
ว.ว. 

แพทยศาสตร ์
ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2534 
2538 

5 อาจารย์ นายอสัดง   วรรณจกัร 35607001xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
อ.ว. 

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร ์
เวชศาสตรป้์องกนั 
(ระบาดวทิยา) 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ส านักระบาดวทิยา  กรมควบคมุ
โรคกระทรวงสาธารณสขุ 

2538 
2543 
2549 

6 อาจารย์ นางรตันา  ทรพัย์บ าเรอ 31017001xxxxx วท.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

วทิยาศาสตรส์ขุาภบิาล 
สขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2539 
2542 
2549 
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10. สถานท่ีจดัการเรยีนการสอน 
 10.1 มหาวทิยาลยัพะเยา 19  หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
 10.2 โรงพยาบาลนครพงิค ์159 หมู่ 10 ต าบลดอนแกว้  อ าเภอแม่รมิ  จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 10.3 โรงพยาบาลพะเยา 269 ถนนพหลโยธนิ  ต าบลต๋อม  อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสตูร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
   สถานการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี 2553 มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ โดยสงัเกตได้
จากภาคส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนภาคเอกชน ขณะที่มแีรงกดดนัจากเงนิเฟ้อ น ้ามนัและ
ดอกเบีย้แพง เงนิบาทผนัผวน ความไม่มเีสถยีรภาพทางการเมอืงยงัเป็นปจัจยัเสีย่งของเศรษฐกจิ
ไทยต่อไป นโยบายเศรษฐกจิของรฐัส่วนใหญ่เน้นสวสัดิการประชานิยม  จงึท าให้ปญัหาความ    
ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิบรรเทาลงบา้ง ส่วนขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวยงัไม่มี
ความส าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรม จดีพีี ปี 2553 ขยายตวัประมาณ 2-3% เศรษฐกจิช่วงครึง่แรก ปี 2553 
ขยายตวัเป็นบวก โดยเฉพาะจดีพีไีตรมาสแรกขยายตวัสงูถงึ 4-4.5% โดยทีค่รึ่งปีหลงัจะชะลอตวั
จากแรงกดดนัดอกเบี้ยสูงและขอ้จ ากดัของมาตรการการคลงั  ประเทศคู่ค้าชะลอตวั โดยที่อตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลงัอาจลดลงมาอยู่ที่ระดบั 2.0-2.5% ทิศทางอตัราดอกเบี้ย      
มโีอกาสปรบัสูงขึน้  ได้ถึง 0.5 - 1.00% หนี้สาธารณะต่อจดีพีีมสีทิธอิยู่ที่ 60% ยงัไม่เกดิวกิฤตฐิานะ
ทางการคลงั (อนุสรณ์ ธรรมใจ, 2553) 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2550 -2554 มีวสิยัทศัน์    
เพื่ อมุ่ งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่ เย็น เป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทย            
มคีุณธรรมน าความรอบรู ้รูเ้ท่าทนัโลก ครอบครวัอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สงัคมสนัตสิุข เศรษฐกจิ    
มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรพัยากรธรรมชาติที่ย ัง่ยนื      
อยู่ภายใต้ระบบบรหิารจดัการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไวซ้ึ่งระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รี” และเพื่อใหก้ารพฒันา
ประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่10 มุ่งสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏบิตัขิอง 
“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่ไดก้ าหนดพนัธกจิของการพฒันาประเทศ ดงันี้ 

(1) พฒันาคนใหม้คีุณภาพ  คุณธรรมน าความรอบรูอ้ยา่งเท่าทนั 
(2) เสรมิสรา้งเศรษฐกจิใหม้คีุณภาพ เสถยีรภาพ และเป็นธรรม    
(3) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ   และสร้างความมัน่ คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบ

ประชาธปิไตย  อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 มเีป้าหมายการพฒันาคุณภาพคน
และความเขม้แขง็ของชุมชน ดงันี้ 

(1) การพฒันาคน 
(1.1)  คนไทยทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย สตปิญัญา 

คุณธรรม จรยิธรรม อารมณ์ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มทีกัษะใน
การประกอบอาชพี มคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติอยา่งม ีศกัดิศ์ร ีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบสุข 

(1.2)    เพิม่จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ของคนไทยเป็น 10 ปี พฒันาก าลงัแรงงาน
ระดบักลางทีม่คีุณภาพเพิม่เป็นรอ้ยละ 60 ของก าลงัแรงงานทัง้หมด และ
เพิ่มสดัส่วนบุคลากรด้านการวจิยัและพฒันาเป็น 10 คน ต่อประชากร 
10,000 คน 

(1.3)    การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึน้เป็น 80 ปี ควบคู่กบัการลด
อตัราเพิม่ของการเจบ็ป่วยด้วยโรคป้องกนัได้ใน 5 อนัดบัแรก คอื หวัใจ 
ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลอืดสมอง และมะเรง็ น าไปสู่การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลลงใน   
ระยะยาว 

(2) การพัฒนาชุมชนและแก้ปญัหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบ          
มสี่วนร่วม และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น าแผนชุมชนไปใชป้ระกอบการจดัสรรงบประมาณเพิม่
กจิกรรมสร้างสรรคส์งัคมและบรรเทาปญัหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ และขยายโอกาสการเขา้ถงึแหล่ง
ทุน การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และลดสดัส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลอืรอ้ยละ 4 ภายใน   
ปี 2554 
 

 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10 พ.ศ. 2550-2554 
คณะกรรมการอ านวยการจดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิไดจ้ดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2550-2554  โดยผ่านกระบวนการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ปญัหาและแนวโน้มของ
ระบบสุขภาพไทยที่สมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัแวดลอ้ม ทีเ่ป็นทุนทางด้านเศรษฐกจิ 
ส ังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้กระแส       
โลกาภวิตัน์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็และรอบด้าน สร้างจนิตนาการสุขภาพใหม่และมุ่งสู่
จุดหมายที่เป็นเอกภาพในการสร้างระบบสุขภาพไทยที่พึงประส งค์ที่ช ัดเจนมากยิ่งขึ้น           
เพื่อการพฒันาสุขภาวะทีเ่ป็นองค์รวม ทัง้ทางกาย ทางใจ ทางสงัคมทางจติวญิญาณ การรวมพลงั
ทัง้ส ังคมเพื่อสร้างสุขภาพ และการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฐานคิดและ
ขบัเคลื่อนไปสู่การปฏิบตัิ ท ัง้ในการด าเนินชวีติ การบรหิารและการพฒันาทางด้านสุขภาพใน   
ทุกมติ ิทุกระดบั และทุกภาคส่วน ซึง่ในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาตฉิบบัที ่10 มสีาระส าคญัดงันี้ 



6 

 

6 

(1) ปรชัญาและแนวคดิการพฒันาระบบสุขภาพไทย โดยได้น้อมน า “ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ” และยึดหลักการที่ว่า 
“สุขภาพดเีป็นผลจากสงัคมด”ี 

(2)   วสิ ัยทัศน์ก าหนดไว้ว่า “มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพด ี
บรกิารด ีสงัคมด ีชวีติมคีวามสุขอยา่งพอเพยีง” 

(3) พนัธกจิ ก าหนดไวว้่า “สรา้งเอกภาพทางความคดิ สรา้งจติส านึกสุขภาพใหม่ 
สรา้งระบบจดัการทีโ่ปร่งใส สรา้งกลไกการมสี่วนร่วมในการพฒันา” 

 
 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ในส่วนที่เกี่ยวกบัจ านวน
ประชากร จ านวนสถานพยาบาล และจ านวนบุคลากร ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขแลว้ พบว่า 
มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรในเขตภาคเหนือตอนบนจ าแนกตามจงัหวดั ปี พ.ศ. 2551 
จงัหวดั จ านวน 

1. เชยีงราย                      1,227,317 
2. พะเยา      487,386 
3. แพร่      463,477 
4. น่าน      475,984 
5. แม่ฮ่องสอน      252,692 
6. ล าปาง      767,615 
7. เชยีงใหม ่                      1,670,317 
8. ล าพนู      405,125 

ท่ีมา :  ประกาศส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง สบืคน้จาก 
          http://www.dopa.go.th/stat/y_stat.html 
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ตารางที ่2 จ านวนสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2552 

จงัหวดั 
โรงพยาบาล 

(แห่ง) 
สถานีอนามยั 

(แห่ง) 
รวม 

1. เชยีงราย 20 213 233 
2. พะเยา 7 94 101 
3. แพร่ 10 123 133 
4. น่าน 7 21 28 
5. แม่ฮ่องสอน 6 71 77 
6. ล าปาง 19 132 151 
7. เชยีงใหม ่ 53 270 323 
8. ล าพนู 13 71 84 

รวมทัง้ส้ิน 135 995 1,130 
ท่ีมา :  ประกาศส านกัทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง สบืคน้จาก 
          http://www.dopa.go.th/stat/y_stat.html 
 
ตารางที ่3 จ านวนแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ ในเขตภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2551 

จงัหวดั แพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสชักร พยาบาล รวม 
1. เชยีงราย 210 62 119 1,675 2,066 
2. พะเยา 106 28 54 1,009 1,197 
3. แพร่ 101 23 55 964 1,143 
4. น่าน 75 30 46 526 677 
5. แม่ฮ่องสอน 49 14 26 394 483 
6. ล าปาง 142 36 82 1,259 1,519 
7. ล าพนู 68 21 51 522 662 

ท่ีมา  :  ส านกังานจงัหวดั 
 

 ปจัจุบนัพบวา่ประเทศไทยยงัประสบกบัปญัหาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากโรค
รา้ยต่างๆ และมแีนวโน้มที่รุนแรงขึน้ ประกอบด้วย โรคมะเรง็ ไขมนัในเลอืดสูง โรคหลอดเลอืด
หวัใจ วณัโรค นอกจากโรครา้ยเหล่านี้แลว้ยงัมโีรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปญัหาใหญ่ของคนไทยอกีดว้ย เช่น 
โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน  ไทรอยด์  ต่อมหมวกไต)      
โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ ้       
โรคระบบประสาทจติเวช โรคระบบทางเดนิปสัสาวะ โรคของปาก หู คอ จมูก และโรคผวิหนัง   
เป็นตน้ 
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 ส าหรบัในเขตภาคเหนือตอนบนประชาชนส่วนใหญ่ยงัประสบปญัหาทางด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ซึง่ปญัหาการเจบ็ป่วยที่ส าคญัประกอบด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบ
ต่อไรท้่อ โภชนาการและเมตาโบลซิมึ (เช่น เบาหวาน) โรคระบบยอ่ยอาหาร โรคความดนัโลหติสงู 
กลุ่มสาเหตุการตายทีส่ าคญัได้แก่ การตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเรง็และเนื้องอก โรคตดิเชื้อและ
ปรสติ ส าหรบัปญัหาดา้นสาธารณสุขที่ส าคญั ได้แก่ ปญัหาการปว่ยและตายดว้ยโรคเอดสแ์ละวณั
โรค ปญัหาการเจบ็ป่วยและตายจากอุบตัเิหตุจราจร ปญัหาการป่วยและตายด้วยโรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหติสูงและไตวาย และปญัหาการฆ่าตวัตาย ซึ่งจากสภาพปญัหาดงักล่าวขา้งต้น 
แสดงให้เหน็ว่าระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไม่ไดร้บัการพฒันาเพื่อแกป้ญัหาดงักล่าวอย่าง
ทัว่ถึง กล่าวคอืโรงพยาบาลที่มอียู่ไม่สามารถรองรบัผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ยงัประสบปญัหาด้าน  
การขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรในสาขาวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพเป็นจ านวนมากจึง    
ไม่สามารถรองรบัผูป้ว่ยไดอ้ยา่งทัว่ถงึ มหาวทิยาลยัพะเยา จงึได้ท าการศกึษาวเิคราะห์แลว้พบว่า 
ปจัจุบนัมแีพทยป์ระมาณ 26,380 คน คดิเป็นอตัราส่วนของแพทยต่์อประชากร 1: 2,350 ยงัต ่า
กวา่เกณฑท์ีก่ าหนดตามขอ้เสนอของการประชุมแพทยศาสตรศ์กึษาแห่งชาต ิครัง้ที ่7 พ.ศ. 2544 
ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายอตัราส่วนของแพทยต่์อประชากรไวท้ี ่1 : 1,500 จากการศกึษาวเิคราะหด์งักล่าว 
ยงัพบดว้ยวา่อตัราส่วนของแพทยต่์อประชากรในภาคเหนือตอนบนเท่ากบั 1 : 4,685 ซึ่งต ่ากว่า
เกณฑท์ีจ่ะก าหนด โดยเฉลีย่ดงักล่าวขา้งตน้อยูม่าก  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกับ 

พนัธกิจของสถาบนั 
 12.1 การพฒันาหลกัสตูร 

มหาวทิยาลยัพะเยาในฐานะที่เป็นมหาวทิยาลยัที่ตัง้อยู่ในภูมภิาคที่ยงัประสบปญัหา
ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข และมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัสรา้งเสรมิสุขภาพ 
จงึได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลติบณัฑิตในสาขาวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพให้ครบทุก
สาขาวิช าให้ ออกไป รับ ใช้ ส ังคมละชุ มชน  ในพื้ นที่ ภ าค เหนื อตอนบน  จึงได้ จ ัดตั ้ง                  
คณะแพทยศาสตร์และจดัท าโครงการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ที่มุ่งเน้น  
การผลติแพทยร์ะดบัปฐมภูม ิ(Primary หรอื Family Care) ให้ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาแล้ว กลบัไป
ท างานในภมูลิ าเนาเดมิ หรอืชุมชนของตนเอง เพื่อช่วยพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดขี ึน้ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และได้น าเสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบ ใหจ้ดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 เป็นตน้ไป  
  
 การพฒันาหลกัสูตร โดยเฉพาะหลกัสูตรในระดบัอุดมศกึษา จะต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
แผนพฒันาก าลงัคนด้านสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย     
ทีใ่ห้ตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของประชาชนด้านสุขภาพและอนามยั  

http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/plan_moe_obec/obec-doc_strategic_plans.html
http://doc.obec.go.th/doc/web_doc/plan_moe_obec/obec-doc_strategic_plans.html
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โดยที่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นผลติแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปและก าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาในระบบ
การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาและใหชุ้มชนเป็นหลกั ทัง้นี้จะตอ้งให้การศกึษาแก่นิสติแพทยใ์ห้มคีวามรู้
ความสามารถสูงสุดในการแก้ไขปญัหาผู้ป่วยทัง้กาย จติ มกีารตดัสนิใจอย่างมวีจิารณญาณใน 
การให้บรกิารผู้ป่วย ครอบครวั และชุมชน ทัง้ด้านรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค 
และฟ้ืนฟูสภาพ รวมทัง้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ในการปฏิบัต ิ       
ตามวชิาชพี 
 
 12.2 ความเก่ียวพนักบัพนัธกิจของสถาบนั 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา มพีนัธกจิ 

12.2.1 เพื่อผลติบณัฑิตสาขาวชิาแพทยศาสตร์เพิม่ขึน้ ให้ได้จ านวนเป็นไป
ตามอตัราส่วนของแพทยต่์อประชากร ตามนโยบายรฐับาล 

12.2.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบัและจดัการเรียนการสอนนิสิต
แพทย ์ที่ตรงกบัความต้องการของพื้นที่ในเขตภาคเหนือตอนบนให้
สามารถแกป้ญัหาการขาดแคลนและการกระจายแพทยข์องประเทศ 

12.2.3 เพื่อมุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้สามารถอยู่ในชุมชน และรักชุมชน      
เป็นที่พึ่งพาของชุมชนในด้านการเสรมิสร้างสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การรกัษาโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพรวมทัง้การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง      
มปีระสทิธภิาพ 

12.2.4 เพื่ อสนับส นุนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้าน
วทิยาศาสตรส์ุขภาพทุกสาขาวชิา 

12.2.5 เพื่ อพัฒ น าให้ เป็ นสถ านพยาบาลที่ ได้ ม าตรฐานสากลและ             
เป็นศูนยก์ลางการให้บรกิารรกัษาพยาบาลกบัประชาชนในภาคเหนือ
ตอนบน 

12.2.6 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับ     
การผลติแพทยเ์พิม่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

12.2.7 เพื่อท าการศกึษาวจิยั น าไปพฒันาระบบการให้บรกิารรกัษาพยาบาล
ในเขตภาคเหนือตอนบนใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
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13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลกัสตูรอ่ืน  
  มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 
  13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 13.1.1.1  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร ์
  001103 ทกัษะภาษาไทย 

Thai language Skills 
3(2-2-5) 

  001111 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 
Fundamental English 

3(2-2-5) 

  001112 ภาษาองักฤษพฒันา 
Developmental English 

3(2-2-5) 

  001113 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
English for Academic Purposes 

3(2-2-5) 

  002123 ภาษา สงัคม และวฒันธรรม 
Language, Society and Culture 

3(3-0-6) 

  002125 ดุรยิางควจิกัขณ์ 
Music Appreciation 

3(2-2-5) 

  002126 ศลิปะในชวีติประจ าวนั 
Arts in Daily Life 

3(2-2-5) 

  002122 ปรชัญาเพื่อชวีติ 
Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

  003132 ไทยกบัประชาคมโลก 3(3-0-6) 
   Thai and the World Community  
  003135 การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

Politics, Economy and Society 
3(3-0-6) 

  005172 การจดัการการด าเนินชวีติ 
Living Management 

3(2-2-5) 

  005173 ทกัษะชวีติ 
Life Skills 
 
 
 

2(1-2-3) 
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13.1.1.2  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

  005170 พฤตกิรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) 
   Human Behavior  
  005171 ชวีติและสุขภาพ 

Life and Health 
3(3-0-6) 

  004150 กอลฟ์ 
Golf 

1(0-2-1) 

  004151 เกม 
Game 

1(0-2-1) 

  004152 บรหิารกาย 
Body Conditioning 

1(0-2-1) 

  004153 กจิกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

  004154 วา่ยน ้า 
Swimming 

1(0-2-1) 

  004155 ลลีาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

  004156 ตะกรอ้ 
Takraw 

1(0-2-1) 

  004157 นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

  004158 ซอฟทบ์อล 
Softball 

1(0-2-1) 

  004159 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 

  004160 เทเบลิเทนนสิ 
Table Tennis 

1(0-2-1) 

  004161 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

  004162 แบดมนิตนั 
Badminton 

1(0-2-1) 

  004163 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 
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  004164 วอลเลยบ์อล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

  004165 ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั 
Art of Self – Defense 
 

1(0-2-1) 

13.1.1.3  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร ์
  006142 คณิตศาสตรส์ าหรบัชวีติในยคุสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 
3(3-0-6) 

  006145 พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 
Energy and Technology Around Us 

3(3-0-6) 

  006245 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 
Science in Everyday Life 

3(3-0-6) 

 
 13.1.1.4  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลยัพลงังานและ  
                ส่ิงแวดล้อม 

  006140 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 13.1.1.5  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะเภสชัศาสตร ์

  006143 ยาและสารเคมใีนชวีติประจ าวนั 
Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
 13.1.1.6  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาการจดัการและ  
                สารสนเทศศาสตร ์

  002121 สารสนเทศศาสตรเ์พื่อการศกึษาคน้ควา้ 
Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

  003134 อารยธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
Civilization and Local Wisdom 

3(3-0-6) 

 

 13.1.1.7  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การส่ือสาร 

  006141 คอมพวิเตอรส์ารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 
Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 
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13.1.1.8  รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะเกษตรศาสตรแ์ละ 
               ทรพัยากรธรรมชาติ 

  006144 อาหารและวถิชีวีติ 
Food and Life Style 

3(3-0-6) 

 
13.1.1.9 รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร ์

  003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6) 
   Fundamental Laws for Quality of Life 

 
  13.1.2   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร ์
  322508 ภาษาองักฤษส าหรบัวชิาชพีแพทย ์

English for Medical Profession 
 

3(3-0-6) 

13.1.2.2 รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร ์
               การแพทย ์

  322202 ชวีวทิยาของเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ 
Cell Biology and Tissue 

2(1-2-3) 

  322203 ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกุล 4(2-4-6) 
   Biochemistry and Molecular Biology 
  322204 บทน าสู่กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา 2(1-2-3) 
   Introduction to Anatomy and Physiology 
  322205 ระบบประสาท 1 

Nervous System l 
3(1-4-4) 

  322206 ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อและโครงกระดกู 1 
Skin and Musculoskeletal System l 

3(1-4-4) 

  322207 ระบบต่อมไรท้่อ 1 
 Endocrine System l 

2(1-2-3) 

  322208 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์3 
Professional Development lll 

3(1-4-4) 

 
 

 322209 ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 1 
Cardiovascular System l 

3(1-4-4) 
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 322210 ระบบหายใจ 1 
Respiratory System l 

2(1-2-3) 

  322211 ระบบเลอืดและภมูคิุม้กนั 
Hematologic and Immune System  

3(1-4-4) 

  322212 ระบบทางเดนิอาหาร 1 
Gastrointestinal System l 

2(1-2-3) 

  322213 ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 1 
Urinary System l 

3(1-4-4) 

  322214 ระบบสบืพนัธุ ์1 
Reproductive System l 

3(1-4-4) 

  322303 หลกัพยาธวิทิยาและนิตวิทิยาศาสตร์ 3(1-4-4) 
   Principle of Pathology and Forensic Medicine 
  322305 หลกัจุลชวีวทิยาและปรสติวทิยาทางการแพทย ์     

Principle of Medical Microbiology and Parasitology 
3(1-4-4) 

  322306 วทิยาภมูคิุม้กนัประยกุตแ์ละโรคตดิเชือ้ 2(1-2-3) 
   Applied Immunology and Infectious Diseases 
  322307 ความผดิปกตทิางเมตาบอลซิมึและโภชนาการ       

Metabolic and Nutritional Diseases 
 1(1-0-2) 

  322308 ระบบทางเดนิอาหาร 2 
Gastrointestinal System ll 

2(1-2-3) 

  322309 บทน าเวชศาสตรค์ลนิิก 2 
Introduction to Clinical Medicine ll 

2(1-2-3) 

  322310 ระบบเลอืด 
Hematologic System 

2(1-2-3) 

  322311 ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 2 
Cardiovascular System ll 

2(1-2-3) 

  322312 ระบบหายใจ 2 
Respiratory System ll 

2(1-2-3) 

  322313 ระบบต่อมไรท้่อ 2 
 Endocrine System ll 

2(1-2-3) 

  322314 ระบบผวิหนงักลา้มเนื้อและโครงกระดกู 2 
Skin and Musculoskeletal System ll 

2(1-2-3) 
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  322315 ระบบประสาท 2 
Nervous System ll 

2(1-2-3) 

  322316 ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 2 
Urinary System ll 

2(1-2-3) 

  322317 ระบบสบืพนัธุ ์2 
Reproductive System ll 

2(1-2-3) 

 

          13.1.2.3  รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร ์
  245105 ฟิสกิสท์างการแพทย ์

Medical Physics 
2(2-0-4) 

  242106 เคมที ัว่ไปและเคมอีนิทรยี ์
General and Organic Chemistry 

4(3-3-7) 

 

                                   13.1.2.4 รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะเภสชัศาสตร ์
  322302 หลกัเภสชัวทิยาทางการแพทย ์

Principles of Medical Pharmacology 
3(1-4-4) 

 

          13.1.2.5 รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะสหเวชศาสตร ์
  322304 หลกัสบืคน้ทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์      

Principle of Medical Laboratory Investigation 
2(1-2-3) 

  

          13.1.2.6 รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร ์
  322101 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์1 

Professional Development l 
2(1-2-3) 

  322102 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์2 
Professional Development ll 

2(1-2-3) 

  322201 บทน าเวชศาสตรค์ลนิิก 1 
Introduction to Clinical Medicine 

2(1-2-3) 

  322301 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์4 
Professional Development lV 

3(1-4-4) 

   322401 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 1         
Health and Diseases of Newborn to Adolescence l  

4(4-0-8) 

  322402 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 2         
Health and Diseases of Newborn to Adolescence ll  

4(0-8-4) 
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  322403 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
และอาชวีเวชศาสตร ์1 
Community, Family, and Occupational Medicines l 

4(1-6-5) 

  322404 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ1 4(4-0-8) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly l 
  322405 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ2 4(0-8-4) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly ll 
  322406 สุขภาพและโรคของสตร ี1 

Health and Diseases of Women l 
4(4-0-8) 

 
 

 322407 สุขภาพและโรคของสตร ี2 
Health and Diseases of Women ll 

4(0-8-4) 

  322408 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 1 
Perioperative Care l 

4(4-0-8) 

  322409 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 2 
Perioperative Care ll 

4(0-8-4) 

  322410 จติเวชศาสตร ์
Psychiatry 

4(2-4-6) 

  322411 วจิยัทางการแพทยพ์ืน้ฐาน 
Basic Medical Research 

4(1-6-5) 

  322501 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 3               
Health and Diseases of Newborn to Adolescence lll  

4(2-4-6) 

  322502 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
และอาชวีเวชศาสตร ์2 
Community, Family, and Occupational Medicines ll 

6(1-10-7) 

  322503 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ3 6(1-10-7) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly lll 
  322504 สุขภาพและโรคของสตร ี3 

Health and Diseases of Women lll 
4(2-4-6) 

  322505 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 3 
Perioperative Care lll 

6(1-10-7) 

  322506 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 4 
Perioperative Care lV 

4(1-6-5) 
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  322507 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์1 
Emergency and Forensic Medicine l 

4(2-4-6) 

  322601 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 4            
Health and Diseases of Newborn to Adolescence lV  

6(0-12-6) 

  322602 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
และอาชวีเวชศาสตร ์3 
Community, Family, and Occupational Medicines lll 

4(0-8-4) 

  322603 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ4 8(0-16-8) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly  lV 
  322604 สุขภาพและโรคของสตร ี4 

Health and Diseases of Women lV 
6(0-12-6) 

  322605 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 5 
Perioperative Care V 

8(0-16-8) 

  322606 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 6 
Perioperative Care Vl 

2(0-4-2) 

  322607 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์2 
Emergency and Forensic Medicine ll 

4(0-8-4) 

 322701    จติเวชศาสตรท์ ัว่ไป  3(0-6-3) 
     General Psychiatry 
 322702    อายรุศาสตรท์ ัว่ไป  3(0-6-3) 
    General Internal Medicine 
 322703    ศลัยศาสตรท์ ัว่ไป  3(0-6-3) 
    General Surgery 
 322704    กุมารเวชศาสตรท์ ัว่ไป  3(0-6-3) 
    General Pediatrics 
 322705    สตูศิาสตรท์ ัว่ไป  3(0-6-3) 
    General Obstetrics 
 322706    นรเีวชวทิยาทัว่ไป              3(0-6-3) 
    General Gynecology 
 322707    รงัสวีนิจิฉยั               3(0-6-3) 
    Diagnostic Radiology 
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322708    รงัสวีทิยาทัว่ไป                    3(0-6-3) 
    General Radiology 
 322709    อุบตัเิหตุทางออรโ์ธปิดกิส ์                                             3(0-6-3) 
    Orthopedics Trauma 
 322710    จกัษุวทิยาทัว่ไป                    3(0-6-3) 
    General Ophthalmology 
 322711    โสต ศอ นาสกิ วทิยาทัว่ไป         3(0-6-3) 
    General Otolaryngology 
 322712    วสิญัญวีทิยาทัว่ไป          3(0-6-3) 
    General Anesthesiology 
 322713    พยาธวิทิยาประยกุต์          3(0-6-3) 
    Applied Pathology 
 322714     วจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน        3(0-6-3) 
    และระบบสาธารณสุข 
    Research in Basic Medical Science and Health System 
 322715    วจิยัครอบครวั               3(0-6-3) 
    Family Research 
 322716    เวชปฏบิตัคิรอบครวั 1             3(0-6-3) 
    Family Practice 1 
 322717    เวชปฏบิตัคิรอบครวั 2                   3(0-6-3) 
    Family Practice II 
 322718    เวชศาสตรฟ้ื์นฟูในเวชปฏบิตั ิ         3(0-6-3) 
    Practice in Rehabilitation 
 322719    ประวตัทิางการแพทย ์                   3(3-0-6) 
    History of Medicine 
 322720    การแพทยท์ีม่คีวามเป็นมนุษย ์                  3(3-0-6) 
    Humanized Medicine 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไม่ม ี
 
14. การบริหารจดัการ 
 14.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตร ์ โดยมคีณบดคีณะแพทยศาสตร ์
เป็นประธานกรรมการ ท าหน้าที่วางแผนและนโยบายที่สนับสนุนและก ากบัการใช้หลกัสูตร      
ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิบณัฑติแพทยต์ามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และตดิตาม
ประเมนิการใชห้ลกัสตูร เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 
 14.2  แต่งตัง้คณะกรรมการการเรยีนการสอนปรคีลนิิก  ท าหน้าทีด่ าเนินงานตามแผนและ
นโยบายในการสนบัสนุน ทัง้ในดา้น การจดัการเรยีนการสอน การจดัหาผูส้อน และทรพัยากรการ
เรียนการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินผลลัพธ์ตาม
หลกัสตูรในชัน้ปรคีลนิิก การประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และจดัท าสรุปผลการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตรเ์ป็นระยะ 
 14.3 แต่งตัง้คณะกรรมการการเรียนการสอนคลนิิก  ท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผนและ
นโยบายในการสนับสนุน ทัง้ในด้าน การจดัการเรยีนการสอน การจดัหาผู้สอน และทรพัยากร 
การเรยีนการสอนตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมนิผลลพัธ์ตาม
หลกัสตูรในชัน้คลนิิก การประเมนิการจดัการเรยีนการสอน และจดัท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตรเ์ป็นระยะ 
 14.4 แต่งตัง้คณะกรรมการรายวชิาฯ ประกอบด้วยอาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้ง 
ท าหน้าที่ด าเนินการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรยีนการสอน   
การประเมนิผลลพัธ์ตามหลกัสูตร  การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาฯ และ
จดัท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการการเรยีนการสอนเป็นระยะ 
 14.5 จดัตัง้ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา เป็นหน่วยงานกลางของคณะฯ ท าหน้าที ่
สนับสนุนด้านการศกึษาของคณะฯ และประสานงานกบัคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย ์คณะเภสชัศาสตร ์โรงพยาบาล และ ศนูยก์ารแพทยช์ัน้คลนิิก เพื่อให้การจดัการเรยีน
การสอน การเตรียม/ จดัหาผู้สอน และ ทรพัยากรการเรียนการสอน ตลอดจนการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนการสอน การประเมนิผลลพัธต์ามหลกัสตูร และการประเมนิการจดัการเรยีน
การสอน เป็นไปตามแผนและนโยบายและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยองค์กรวชิาชีพ  
โดยมรีองคณบดทีีด่แูลรบัผดิชอบดา้นการศกึษาเป็นหวัหน้า  
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หมวดท่ี 2   
ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
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หมวดท่ี 2   
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

**************************************************************************************************** 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
 1.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 

 การพัฒนาคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชนด้านสุขภาพและอนามัย     
จะบรรลุเป้าหมายแผนพฒันาสาธารณสุขของประเทศไทย ต้องได้รบัการตอบสนองจากบุคลากร
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยทีบุ่คลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข
จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน สภาพการณ์ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขผนัแปรอยู่เสมอตามเหตุปจัจยัที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องซึ่งกนัและกนั ทัง้การ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม รวมทัง้การพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขใหเ้กดิการสมดุล
ระหว่างความรวยกบัความจน และตวัเมอืงกบัชนบท โดยมุ่งเน้นผลติแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปและ
ก าหนดแนวทางในการจดัการศกึษาในระบบการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาและใหชุ้มชนเป็นหลกั ทัง้นี้
จะตอ้งใหก้ารศกึษาแก่นิสติแพทยใ์ห้มคีวามรูค้วามสามารถสูงสุดในการแกไ้ขปญัหาผูป้ว่ยทัง้กาย 
จิต มีการตดัสินใจอย่างมีวิจารณญาณในการให้บริการผู้ป่วย ครอบครวัและชุมชน ทัง้ด้าน
รกัษาพยาบาล  ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสภาพ รวมทัง้การพฒันาคุณภาพชวีติ 
  

1.2 ความส าคญั 
  การเสรมิสร้างคุณภาพของคน และสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนและสงัคมนัน้    
ถอืเป็นรากฐานที่ม ัน่คงของการพฒันาระบบสุขภาพ และเพื่อเป็นการแกป้ญัหา  การเขา้ถงึบรกิาร
สุขภาพของกลุ่มประชากรในเขตภาคเหนือตอนบนที่เครือข่ายบริการสุขภาพเข้าไปดูแลไม่
ครอบคลุมและทัว่ถึง การที่จะสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชนได้นัน้ต้องประกอบด้วย แนวคิด   
การปรบัเปลี่ยนหรอืส่งเสรมิพฤตกิรรมสงัคม/ชุมชน การพฒันาบทบาทองค์กรท้องถิน่ สรา้งและ
ปลูกจติส านึกให้ตระหนกัในการดูแลสุขภาพตนเอง ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที ่10 พ.ศ. 2550-2554 มวีสิยัทศัน์ เพื่อมุ่งพฒันาสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and 
Happiness Society) คนไทยมีคุณ ธรรมน าความรอบรู้  รู้ เท่ าทัน โลก ครอบครัวอบ อุ่น         
ชุมชนเข้มแข็ง สงัคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพและทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนื  อยูภ่ายใต้ระบบบรหิารจดัการประเทศที่มธีรรมาภบิาล 
ด ารงไวซ้ึ่งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลก   
ไดอ้ยา่งมศีกัดิศ์ร”ี และเพื่อใหก้ารพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 มุ่งสู่ “สงัคมอยู่
เยน็เป็นสุขร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏบิตัขิอง “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ซึง่ไดก้ าหนด พนัธกจิ
ของการพฒันาประเทศ ดงันี้ 
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(1) พฒันาคนใหม้คีุณภาพ  คุณธรรมน าความรอบรูอ้ยา่งเท่าทนั 
(2) เสรมิสรา้งเศรษฐกจิใหม้คีุณภาพ เสถยีรภาพ และเป็นธรรม    
(3) ด ารงความห ลากห ลายท างชีวภ าพ  และส ร้างความมัน่ ค งของฐาน  

ทรพัยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้ เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบ

ประชาธปิไตย  อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 ยงัมเีป้าหมายการพฒันาคุณภาพ
คนและความเขม้แขง็ของชุมชน ดงันี้ 

 (1)   การพฒันาคน 
(1.1) คนไทยทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามพรอ้มทัง้ดา้นร่างกาย สตปิญัญา  

คุณธรรม จรยิธรรม อารมณ์ มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา มทีกัษะใน
การประกอบอาชพี มคีวามมัน่คงในการด ารงชวีติอยา่งม ีศกัดิศ์ร ีและอยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบสุข 

   (1.2) เพิม่จ านวนปีการศกึษาเฉลี่ยของคนไทยเป็น 10 ปี พฒันาก าลงัแรงงาน
ระดบักลางทีม่คีุณภาพเพิม่เป็นรอ้ยละ 60 ของก าลงัแรงงานทัง้หมด และ
เพิ่มสดัส่วนบุคลากรด้านการวจิยัและพฒันาเป็น 10 คน ต่อประชากร 
10,000 คน 

       (1.3) การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี ควบคู่กบัการลด
อตัราเพิม่ของการเจบ็ป่วยด้วยโรคป้องกนัได้ใน 5 อนัดบัแรก คอื หวัใจ 
ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลอืดสมอง และมะเรง็ น าไปสู่การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลลงใน    
ระยะยาว 

       (1.4) การพฒันาชุมชนและแกป้ญัหาความยากจน ทุกชุมชนมแีผนชุมชนแบบ 
มีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนไปใช้
ประกอบการจดัสรรงบประมาณเพิม่กจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมและบรรเทา
ปญัหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน        
การมสี่วนร่วมในการตดัสินใจ และลดสดัส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลง
เหลอืรอ้ยละ 4 ภายใน  ปี 2554 

 

 ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10  พ.ศ.2550-2554 
คณะกรรมการอ านวยการจดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิไดจ้ดัท าแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 10  พ.ศ.2550-2554  โดยผ่านกระบวนการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ปญัหาและแนวโน้มของ
ระบบสุขภาพไทยที่สมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัแวดลอ้ม ทีเ่ป็นทุนทางด้านเศรษฐกจิ 
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สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒัน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็และรอบด้าน สร้างจนิตนาการสุขภาพใหม่และมุ่ งสู่
จุดหมายที่เป็นเอกภาพในการสร้างระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ที่ชดัเจนมากยิง่ขึน้ เพื่อการ
พฒันาสุขภาวะที่เป็นองค์รวม ทัง้ทางกาย ทางใจ ทางสงัคมทางจติวญิญาณ การรวมพลงัทัง้
สงัคมเพื่อสรา้งสุขภาพ และการน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเ้ป็นฐานคดิและขบัเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ ทัง้ในการด าเนินชีวติ การบริหารและการพัฒนาทางด้านสุขภาพในทุกมิต ิ        
ทุกระดบั และทุกภาคส่วน ซึง่ในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาตฉิบบัที ่10 มสีาระส าคญัดงันี้ 

 (1) ปรชัญาและแนวคิดการพฒันาระบบสุขภาพไทย โดยได้น้อมน า “ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางการพฒันาสุขภาพ” และยดึหลกัการทีว่า่ “สุขภาพ
ดเีป็นผลจากสงัคมด”ี 

 (2) วิส ัยทัศน์ก าหนดไว้ว่า “มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพด ี   
บรกิารด ีสงัคมด ีชวีติมคีวามสุขอยา่งพอเพยีง” 

 (3) พนัธกจิ ก าหนดไว้ว่า “สร้างเอกภาพทางความคิด สร้างจติส านึกสุขภาพใหม่ 
สรา้งระบบจดัการทีโ่ปร่งใส สรา้งกลไกการมสี่วนร่วมในการพฒันา” 

 
 ปจัจุบนัพบวา่ประเทศไทยยงัประสบกบัปญัหาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขจากโรค

รา้ยต่างๆ และมแีนวโน้มที่รุนแรงขึน้ ประกอบด้วย โรคมะเรง็ ไขมนัในเลอืดสูง โรคหลอดเลอืด
หวัใจ วณัโรค นอกจากโรครา้ยเหล่านี้แลว้ยงัมโีรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปญัหาใหญ่ของคนไทยอกีดว้ย เช่น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ (โรคกลุ่มเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต)         
โรคระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้      
โรคระบบประสาทจติเวช โรคระบบทางเดนิปสัสาวะ โรคของปาก หู คอ จมูก และโรคผวิหนัง   
เป็นตน้ 

 ส าหรบัในเขตภาคเหนือตอนบนประชาชนส่วนใหญ่ยงัประสบปญัหาทางด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ซึง่ปญัหาการเจบ็ป่วยที่ส าคญัประกอบด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบ
ต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาโบลซิมึ (เช่น เบาหวาน) โรคระบบยอ่ยอาหาร โรคความดนัโลหติ
สงู กลุ่มสาเหตุการตายทีส่ าคญัได้แก่ การตายดว้ยสาเหตุจากโรคมะเรง็และเนื้องอก โรคตดิเชื้อ
และปรสติ ส าหรบัปญัหาดา้นสาธารณสุขทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ปญัหาการปว่ยและตายดว้ยโรคเอดสแ์ละ
วณัโรค ปญัหาการเจบ็ปว่ยและตายจากอุบตัเิหตุจราจร ปญัหาการปว่ยและตายดว้ยโรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหติสูงและไตวาย และปญัหาการฆ่าตวัตาย ซึ่งจากสภาพปญัหาดงักล่าวขา้งต้น 
แสดงให้เหน็ว่าระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไม่ไดร้บัการพฒันาเพื่อแกป้ญัหาดงักล่าวอย่าง
ทัว่ถงึ กล่าวคอืโรงพยาบาลทีม่อียูไ่ม่สามารถรองรบัผูป้ว่ยได ้นอกจากนี้ยงัประสบปญัหาดา้นการ
ขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรในสาขาวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพเป็นจ านวนมากจึงไม่
สามารถรองรบัผู้ป่วยได้อย่างทัว่ถึง มหาวทิยาลยัพะเยา จงึได้ท าการศกึษาวเิคราะห์แล้วพบว่า 
ปจัจุบนัมแีพทยป์ระมาณ 26,380 คน คดิเป็นอตัราส่วนของแพทยต่์อประชากร 1: 2,350 ยงัต ่า
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กวา่เกณฑท์ีก่ าหนดตามขอ้เสนอของการประชุมแพทยศาสตรศกึษาแห่งชาต ิครัง้ที ่7 พ.ศ. 2544 
ทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายอตัราส่วนของแพทยต่์อประชากรไวท้ี ่1 : 1,500 จากการศกึษาวเิคราะหด์งักล่าว 
ยงัพบดว้ยวา่อตัราส่วนของแพทยต่์อประชากรในภาคเหนือตอนบนเท่ากบั 1 : 4,685 ซึ่งต ่ากว่า
เกณฑ์ที่จะก าหนด โดยเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นอยู่มาก มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็น
มหาวทิยาลยัที่ตัง้อยู่ในภูมภิาคและมีเป้าหมายที่จะพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสรมิสุขภาพ    
จงึได้ก าหนดเป็นนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวชิาทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพให้ครบ      
ทุกสาขาวชิาให้ ออกไปรบัใชส้งัคมละชุมชน ในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน ไดจ้ดัตัง้คณะแพทยแ์ละ
จดัท าโครงการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาแพทยศาสตร์ที่มุ่งเน้นการผลติแพทยร์ะดบัปฐม
ภมู ิ(Primary หรอื Family Care) ใหผู้ท้ ีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้ กลบัไปท างานในภมูลิ าเนาเดมิ หรอื
ชุมชนของตนเอง เพื่ อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น           
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และได้ท าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ            
ใหจ้ดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาแพทยศาสตร ์ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 เป็นตน้ไป    

ดงันัน้หลกัสตูรนี้จะตระหนกัถงึการพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนดา้น
สุขภาพและอนามยั  โดยทีบุ่คลากรด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขจะตอ้งมปีรมิาณทีเ่พยีงพอและ
มคีุณภาพที่ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นผลติแพทย์เวชปฏบิตัทิ ัว่ไปและก าหนดแนวทางในการจดั
การศกึษาในระบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาและใหชุ้มชนเป็นหลกั ทัง้นี้จะตอ้งใหก้ารศกึษาแก่นิสติ
แพทยใ์ห้มคีวามรูค้วามสามารถสงูสุดในการแก้ไขปญัหาผู้ปว่ยทัง้กาย จติ มกีารตดัสนิใจอย่างมี
วจิารณญาณในการให้บรกิารผูป้่วย ครอบครวั และชุมชน ทัง้ดา้นรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ  
ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ รวมทัง้ยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพใน      
การปฏบิตัติามวชิาชพี 

 
1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
 วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเพื่อผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 
 (1) มคีวามรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อการวนิิจฉัย รกัษาพยาบาล ป้องกนัโรค 

สรา้งเสรมิสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพของผูป้ว่ยได ้
 (2) สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทักษะทางคลินิก ใน        

การวนิิจฉัย รกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ป้องกนัโรค และสร้างเสรมิสุขภาพของ
ผูป้ว่ยเป็นรายบุคคล ครอบครวัและชุมชน ดว้ยความรูท้กัษะทีเ่ป็นองคร์วม 

 (3) ใชก้ระบวนคดิวจิารณญาณในการแกป้ญัหาสุขภาพและพฒันางานดา้นการแพทย์
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 (4)  มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย      
และสามารถด ารงตนในฐานะแพทยแ์ละสมาชกิในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 (5) มคีวามรบัผดิชอบ มคีุณธรรมจรยิธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพี 
 (6) เป็นผูแ้สวงหาความรูใ้หม่และศกึษาดว้ยตนเองตลอดชวีติ 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยาจะด าเนินการให้แลว้เสรจ็ภายในรอบการศกึษาของ
หลกัสตูร (6ปี) 
แผนการพฒันา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ ตวับ่งชี้ 

1. แผนการพฒันา/ปรบัปรงุ
หลกัสตูรใหม้มีาตรฐานตามที ่
สกอ. ก าหนด สอดคลอ้งกบั
นโยบายของมหาวทิยาลยัพะเยา 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้และการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ี

(1) พฒันาหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคลอ้ง
กบันโยบายของมหาวทิยาลยั
พะเยา 

(2) ตดิตามประเมนิหลกัสตูรอย่าง
ต่อเนื่องใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานของ สกอ. 

(3)  ตดิตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
และการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ี

(1)  เอกสารหลกัสตูร 
(2)  เอกสารประกอบหลกัสตูร 
(3)  รายงานผลการประเมนิ

หลกัสตูร 
(4)  รายงานผลการประเมนิความ

พงึพอใจในการใชบ้ณัฑติของ
หน่วยงานผูใ้ชบ้ณัฑติ 

2. แผนการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ 6 
ดา้นของ สกอ. 

(1)  พฒันาอาจารย์ผูส้อนโดยเน้น
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ 6 
ดา้น 

(2)  พฒันาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัและการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  จ านวนแผนงาน/กจิกรรมการ
พฒันาอาจารย์ผูส้อน ในการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ 6 
ดา้น 

(2)  การจดัสมัมนาการจดัการเรยีน
การสอน 

(3)   การจดัระบบการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูโ้ดย
คณาจารย์  นิสติ และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

(4)  การเขา้รว่มประชมุวชิาการ
และศกึษาดงูานดา้นการจดัการ
เรยีนการสอนและการวดั
ประเมนิผลการเรยีนรู ้

(5)  ความพงึพอใจของอาจารย์และ
นิสติต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
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แผนการพฒันา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ ตวับ่งชี้ 
3. แผนการพฒันานิสติใหม้คีวาม
พรอ้มในการเรยีนการสอนทัง้
ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิ

(1)  พฒันาการเรยีนรูข้องนิสติให้
เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

(2)  บรูณาการการจดัการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูร กบักจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร การบรกิาร
วชิาการ และการวจิยั 

(3)  จดัการเรยีนการสอน
ภาคปฏบิตั ิโดยเน้นใหน้ิสติฝึก
ทกัษะและความช านาญใน
วชิาชพีอย่างเพยีงพอและ
ต่อเนื่อง รวมทัง้สง่เสรมิ
ศลิปวฒันธรรม 

(1)  แผนการพฒันานิสติใหม้คีวาม
พรอ้มในการเรยีนการสอนทัง้
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

(2)  รายวชิาทีจ่ดัใหม้กีาร                       
บรูณาการการจดัการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูร กบักจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร การบรกิาร
วชิาการ และการวจิยั 

(3)  รอ้ยละของรายวชิาภาคปฏบิตั ิ
ทีเ่น้นใหน้ิสติฝึกทกัษะและ
ความช านาญในวชิาชพีอย่าง
เพยีงพอและต่อเนื่อง 

 (4)  พฒันากระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนภาคปฏบิตั ิที่
เน้นการมสี่วนรว่มของบุคลากร
ในสถานพยาบาล 

(5)  พฒันาทกัษะดา้นการแพทย์
ของอาจารย์และผูช้ว่ยสอนใน
แหล่งฝึก ใหท้นัสมยัอยู่เสมอ 

(4)  รอ้ยละของสถานพยาบาลที่
เป็นแหล่งฝึกทีบ่คุลากรมสี่วน
รว่มในการจดัการเรยีนการ
สอน 

(5)  รอ้ยละของอาจารย์และผูช้ว่ย
สอนในแหล่งฝึก ทีไ่ดร้บัการ
พฒันาทกัษะดา้นการแพทย์ใน
แต่ละปี 
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หมวดท่ี 3 
ระบบการจดัการศึกษา   

การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
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หมวดท่ี 3 
ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

**************************************************************************************************** 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1. ระบบ 

 เป็นการจัดการศึกษาแบบทวิภาค  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา              
การจดัการศกึษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 
ภาคผนวก 1 และ 2) โดยในสามปีแรก นิสติจะศกึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  และ/หรอื หมวดวชิาเฉพาะ        
ที่เป็นกลุ่มวชิาบงัคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ที่มหาวิทยาลยัพะเยา  และศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่เป็น        
กลุ่มวชิาชีพในสามปีหลังของหลกัสูตรที่โรงพยาบาลซึ่งได้ร ับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร ์   
มหาวทิยาลยัพะเยา โดยยกเวน้การศกึษาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปส าหรบันิสติที่ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 

 การก าหนดปริมาณการศึกษา และการแบ่งภาคการศึกษาระบบการศึกษาเพื่อ
ปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
เน้นการเรยีนทีม่กีารบรูณาการตลอดหลกัสตูร  การศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื 

 (1) ระยะที่หนึ่ง จ านวน 1 ปีการศกึษา ได้แก่ปีการศกึษาที่ 1 ของหลกัสูตรก าหนด
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี         
พ.ศ.2553  (ภาคผนวก 1)  ซึง่เรยีนตามระบบทวภิาค แบบ 2 ภาคการศกึษาต่อ
ปีการศึกษ า โดยจะเรียน รายวิช าระดับ เตรียมแพทย์  (Pre-medicine)              
ณ มหาวทิยาลยัพะเยา 

 (2) ระยะที่สอง จ านวน 2 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 2 -3 ของหลักสูตร      
เรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาและเรียน
ต่อเนื่องกนั โดยจะเรยีนรายวชิาระดบัปรีคลนิิก (Pre-clinic) ณ มหาวทิยาลยั
พะเยา 

 (3) ระยะที่สาม จ านวน 3 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 4 -6 ของหลักสูตร         
ให้ก าหนดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบ่งนิสิต
ออกเป็นกลุ่มหมุนเวยีนกนัไปเพื่อศกึษาในรายวชิาหนึ่งๆ โดยจะเรยีนรายวชิา
ระดับคลินิก (Clinic) ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ประกอบด้วยโรงพยาบาล       
นครพงิค ์ จงัหวดัเชยีงใหม่ และโรงพยาลบาลพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยรบันิสติ 
2 ประเภทคอื  
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   (3.1) เป็นขา้ราชการหรอืพนกังานของรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสุขและไดร้บั
อนุญาตจากผู้บงัคบับญัชาให้มาสมคัรสอบ โดยส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีทางดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  

   (3.2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่  6 ที่มีคุณสมบัต ิ      
ตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี     
พ.ศ. 2553  

 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ไม่ม ี
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี     
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 1) โดยมหาวทิยาลยัจะพิจารณาเทยีบโอนรายวชิาที่เรยีนมาโดยความ
เห็นชอบของคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า และต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน           
ไม่เกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่จะขอเทียบโอน ทัง้นี้  ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
มหาวทิยาลยั และรายวชิาที่จะเทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมจะต้องมีเนื้อหาวชิาอยู่ในระดับ
เดยีวกนักบัรายวชิาของมหาวทิยาลยั และมผีลการเรยีนเทยีบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัข ัน้ C 

 ส าหรบันิสติที่เป็นข้าราชการหรอืพนักงานของรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสุขและ
ได้รบัอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชาให้มาสมคัรสอบ โดยส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี ทางด้าน
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัจะยกเวน้การศกึษาในบางรายวชิาตามประกาศ มหาวทิยาลยั 

  
2. การด าเนินการหลกัสตูร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศกึษาตน้ เดอืนมถุินายน ถงึ ตุลาคม 
  ภาคการศกึษาปลาย เดอืนพฤศจกิายน ถงึ มนีาคม 
  เรยีนวนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร ์เวลา 9.00 น. ถงึ 17.00 น. 
 
 2.2 คณุสมบติัผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
พ.ศ. 2553 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา วา่ดว้ย การศกึษาเพื่อปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ 
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 1 และ 2) 

2.2.2 เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่องการรบัสมัครสอบ
คดัเลอืกบุคคลเพื่อเขา้ศกึษาในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ โดยผูส้มคัร 
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   2.2.2.1 เป็นขา้ราชการหรอืพนักงานของรฐั สงักดักระทรวงสาธารณสุขและ
ได้รบัอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบคัดเลือก โดยใน       
วนัสมคัรต้องมีใบอนุญาตจากผู้บงัคบับญัชามาแสดง หรอืพนักงาน
ราชการ บุคคลทัว่ไป ในวนัยนืยนัสิทธิเ์ขา้ศกึษาต้องมีใบลาออกจาก
ต้นสงักดัที่ปฏิบตังิานอยู่มาแสดงและผู้สมคัรต้องสามารถท าสญัญา
เพื่อรบัราชการภายหลังส าเร็จการศึกษาตามระเบียบและเงื่อนไข   
ของรฐับาลโดยส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทางดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพ  

   2.2.2.2 เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 6 ตามหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า และมหาวทิยาลยัพิจารณาแล้ว
เหน็สมควรเขา้รบัการศกึษา  

  2.2.3 เป็นผู้สามารถท าสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ไว้กับ
มหาวิทยาลัยพะเยาและ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีส ัญญา           
ค ้าประกนัโดยบุคคลที่มคีุณสมบตัแิละหลกัทรพัยซ์ึ่งมหาวทิยาลยัพะเยาเหน็ชอบ ในกรณีที่เป็น
ผู้ เย าว์ จ ะต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิน ยอม ขอ งผู้ แ ท น โดย ช อบ ธ ร รม อ นุ ญ าต ให้ เ ป็ น นิ สิ ต                  
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 
  2.2.4 การสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑตินัน้ ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยัพะเยา 

 
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  ไม่ม ี
 
 2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
  ไม่ม ี
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 2.5 แผนการรบันิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 6 ปี 

ชัน้ปี 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีที ่1 - - - - - - 
ชัน้ปีที ่2 15 30 30 30 30 30 
ชัน้ปีที ่3 - 15 30 30 30 30 
ชัน้ปีที ่4 - - 15 30 30 30 
ชัน้ปีที ่5 - - - 15 30 30 
ชัน้ปีที ่6 - - - - 15 30 
รวม 15 45 75 105 135 150 
ส าเรจ็

การศึกษา 
- - - 

- 15 30 

  
 
 จ านวนนิสิตแยกตามการเรียนระดบัชัน้คลินิก ณ สถาบนัร่วมผลิต มีดงัน้ี 
 โรงพยาบาลนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

ชัน้ปี 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีที ่4 - - 10 20 20 20 
ชัน้ปีที ่5 - - - 10 20 20 
ชัน้ปีที ่6 - - - - 10 20 

 
 โรงพยาบาลพะเยา จงัหวดัพะเยา 

ชัน้ปี 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีที ่4 - - 5 10 10 10 
ชัน้ปีที ่5 - - - 5 10 10 
ชัน้ปีที ่6 - - - - 5 10 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  มหาวิทยาลัยพะเยา มีการประมาณการความต้องการงบประมาณ ส าหรับ            
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์  โดยได้ก าหนดเป้าหมาย        
ความตอ้งการงบประมาณไว ้ดงันี้ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

หมายเหตุ 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบด าเนินการ 5,000,000 14,000,000 23,000,000 35,000,000 53,000,000 71,000,000 
คดิจากหวัละ 
300,000 บาท/ปี/คน 

2. งบลงทุน 3,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
คดิจากรายการ
ครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์จดัหาเพิม่ 

รวม 8,000,000 19,000,000 33,000,000 45,000,000 63,000,000 81,000,000  
 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรยีน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอนิเทอรเ์น็ต 
 อื่นๆ 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี     

พ.ศ. 2553 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาเพื่อปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติ 
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 1 และ 2) ส าหรบันิสิตที่เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า และเข้าศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต   
มหาวทิยาลยั จะยกเวน้การศกึษาในบางรายวชิาตามประกาศมหาวทิยาลยั  
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลกัสตูร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร 251 หน่วยกิต 
   
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
  โครงสรา้งหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคลอ้งกบัทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดงันี้ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ เกณฑ์ สกอ. หลกัสตูรท่ีเสนอ 

1 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไม่น้อยกวา่ 30 30 
2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกวา่ 144 215 
 2.1 วชิาแกน   87 
        2.1.1 วชิาพืน้ฐานทางวชิาชพี   
 2.2 วชิาเอก   128 
        2.2.1 วชิาเอกบงัคบั  - 116 
        2.2.2 วชิาเอกเลอืก ไม่น้อยกวา่ - 12 
3 หมดวชิาเลอืกเสร ี ไม่น้อยกวา่ 6 6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 180 251 
  
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวนหน่วยกิต      30 หน่วยกิต 
   ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน  12 หน่วยกิต 

  001103 ทกัษะภาษาไทย 
Thai language Skills 

3(2-2-5) 

  001111 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 
Fundamental English 

3(2-2-5) 

  001112 ภาษาองักฤษพฒันา 
Developmental English 

3(2-2-5) 

  001113 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
English for Academic Purposes 
 
 

3(2-2-5) 
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2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ จ านวน  6  หน่วยกิต  
  002121 สารสนเทศศาสตรเ์พื่อการศกึษาคน้ควา้ 

Information Science for Study and Research 
3(3-0-6) 

  002122 ปรชัญาเพื่อชวีติ 
Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

  002123 ภาษาสงัคมและวฒันธรรม 
Language, Society and Culture 

3(3-0-6) 

  002125 ดุรยิางควจิกัขณ์ 
Music Appreciation 

3(2-2-5) 

  002126 ศลิปะในชวีติประจ าวนั 
Arts in Daily Life 
 

3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  
  003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6) 
   Fundamental Laws for Quality of Life 
  003132 ไทยกบัประชาคมโลก 3(3-0-6) 
   Thai and the World Community  
  003134 อารยธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

Civilization and Local Wisdom 
3(3-0-6) 

  003135 การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 
Politics, Economy and Society 

3(3-0-6) 

 
4. 

  
กลุ่มวิชาพลานามยั  จ านวน  1  หน่วยกิต 

 

  004150 กอลฟ์ 
Golf 

1(0-2-1) 

  004151 เกม 
Game 

1(0-2-1) 

  004152 บรหิารกาย 
Body Conditioning 

1(0-2-1) 

  004153 กจิกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

  004154 วา่ยน ้า 
Swimming 

1(0-2-1) 
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  004155 ลลีาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

  004156 ตะกรอ้ 
Takraw 

1(0-2-1) 

  004157 นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

  004158 ซอฟทบ์อล 
Softball 

1(0-2-1) 

  004159 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1) 

  004160 เทเบลิเทนนสิ 
Table Tennis 

1(0-2-1) 

  004161 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1) 

  004162 แบดมนิตนั 
Badminton 

1(0-2-1) 

  004163 ฟุตบอล 
Football 

1(0-2-1) 

  004164 วอลเลยบ์อล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

  004165 ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั 
Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

 
5. 

  
กลุ่มวิชาสหศาสตร ์จ านวน  8 หน่วยกิต 

 

  005170 พฤตกิรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) 
   Human Behavior  
  005171 ชวีติและสุขภาพ 

Life and Health 
3(3-0-6) 

  005172 การจดัการการด าเนินชวีติ 
Living Management 

3(2-2-5) 

  005173 ทกัษะชวีติ 
Life Skills 
 
 

2(1-2-3) 
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6.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์จ านวน  3 หน่วยกิต 
  006140 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 

Man and Environment 
3(3-0-6) 

  006141 คอมพวิเตอรส์ารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 
Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

  006142 คณิตศาสตรส์ าหรบัชวีติในยคุสารสนเทศ 
Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

  006143 ยาและสารเคมใีนชวีติประจ าวนั 
Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

  006144 อาหารและวถิชีวีติ 
Food and Life Style 

3(3-0-6) 

  006145 พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 3(3-0-6) 
   Energy and Technology Around Us 

  006245 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 
Science in Everyday Life 

3(3-0-6) 

 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  215 หน่วยกิต 
  วิชาแกน     87 หน่วยกิต 

    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    87 หน่วยกิต 
  242106 เคมที ัว่ไปและเคมอีนิทรยี ์

General and Organic Chemistry 
4(3-3-7) 

  245105 ฟิสกิสท์างการแพทย ์
Medical Physics 

2(2-0-4) 

  322101 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์1 
Professional Development l 

2(1-2-3) 

  322102 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์2 
Professional Development ll 

2(1-2-3) 

  322201 บทน าเวชศาสตรค์ลนิิก 1 
Introduction to Clinical Medicine 

2(1-2-3) 

  322202 ชวีวทิยาของเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ 
Cell Biology and Tissue 

2(1-2-3) 

  322203 ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกุล 4(2-4-6) 
   Biochemistry and Molecular Biology 
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  322204 บทน าสู่กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา 2(1-2-3) 
   Introduction to Anatomy and Physiology 
  322205 ระบบประสาท 1 

Nervous System l 
3(1-4-4) 

  322206 ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อและโครงกระดกู 1 
Skin and Musculoskeletal System l 

3(1-4-4) 

  322207 ระบบต่อมไรท้่อ 1 
 Endocrine System l 

2(1-2-3) 

  322208 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์3 
Professional Development lll 

3(1-4-4) 

  322209 ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 1 
Cardiovascular System l 

3(1-4-4) 

  322210 ระบบหายใจ 1 
Respiratory System l 

2(1-2-3) 

  322211 ระบบเลอืดและภมูคิุม้กนั 
Hematologic and Immune System  

3(1-4-4) 

  322212 ระบบทางเดนิอาหาร 1 
Gastrointestinal System l 

2(1-2-3) 

  322213 ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 1 
Urinary System l 

3(1-4-4) 

  322214 ระบบสบืพนัธุ ์1 
Reproductive System l 

3(1-4-4) 

  322301 การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์4 
Professional Development lV 

3(1-4-4) 

  322302 หลกัเภสชัวทิยาทางการแพทย ์
Principles of Medical Pharmacology 

3(1-4-4) 

  322303 หลกัพยาธวิทิยาและนิตเิวชศาสตร ์ 3(1-4-4) 
   Principle of Pathology and Forensic Medicine 
  322304 หลกัสบืคน้ทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์      

Principle of Medical Laboratory Investigation 
2(1-2-3) 

  322305 หลกัจุลชวีวทิยาและปรสติวทิยาทางการแพทย ์    
Principle of Medical Microbiology and 
Parasitology 
 

3(1-4-4) 
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  322306 วทิยาภมูคิุม้กนัประยกุตแ์ละโรคตดิเชือ้ 2(1-2-3) 
   Applied Immunology and Infectious Diseases 
  322307 ความผดิปกตทิางเมตาบอลซิมึและโภชนาการ              

Metabolic and Nutritional Diseases  
1(1-0-2) 

  322308 ระบบทางเดนิอาหาร 2 
Gastrointestinal System ll 

2(1-2-3) 

  322309 บทน าเวชศาสตรค์ลนิิก 2 
Introduction to Clinical Medicine ll 

2(1-2-3) 

  322310 ระบบเลอืด 
Hematologic System 

2(1-2-3) 

  322311 ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 2 
Cardiovascular System ll 

2(1-2-3) 

  322312 ระบบหายใจ 2 
Respiratory System ll 

2(1-2-3) 

  322313 ระบบต่อมไรท้่อ 2 
 Endocrine System ll 

2(1-2-3) 

  322314 ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อและโครงกระดกู 2 
Skin and Musculoskeletal System ll 

2(1-2-3) 

  322315 ระบบประสาท 2 
Nervous System ll 

2(1-2-3) 

  322316 ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 2 
Urinary System ll 

2(1-2-3) 

  322317 ระบบสบืพนัธุ ์2 
Reproductive System ll 

2(1-2-3) 

  322508 ภาษาองักฤษส าหรบัวชิาชพีแพทย ์
English for the Medical Profession 

3(3-0-6) 

 
  วิชาเอก   128 หน่วยกิต 
  วิชาเอกบงัคบั  116 หน่วยกิต 

   322401 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 1         
Health and Diseases of Newborn to 
Adolescence l  
 
 

4(4-0-8) 
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  322402 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 2         
Health and Diseases of Newborn to 
Adolescence ll  

4(0-8-4) 

  322403 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
และอาชวีเวชศาสตร ์1 
Community, Family and Occupational Medicines l 

4(1-6-5) 

  322404 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ1 4(4-0-8) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly l 
  322405 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ2 4(0-8-4) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly ll 
  322406 สุขภาพและโรคของสตร ี1 

Health and Diseases of Women l 
4(4-0-8) 

  322407 สุขภาพและโรคของสตร ี2 
Health and Diseases of Women ll 

4(0-8-4) 

  322408 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 1 
Perioperative Care l 

4(4-0-8) 

  322409 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 2 
Perioperative Care ll 

4(0-8-4) 

  322410 จติเวชศาสตร ์
Psychiatry 

4(2-4-6) 

  322411 วจิยัทางการแพทยพ์ืน้ฐาน 
Basic Medical Research 

4(1-6-5) 

  322501 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 3                   4(2-4-6) 
Health and Diseases of Newborn to Adolescence lll 

  322502 
 
 

เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
และอาชวีเวชศาสตร ์2 
Community, Family and Occupational  
Medicines ll 

6(1-10-7) 

  322503 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ3 6(1-10-7) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly lll 
  322504 สุขภาพและโรคของสตร ี3 

Health and Diseases of Women lll 
 
 

4(2-4-6) 
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  322505 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 3 
Perioperative Care lll 

6(1-10-7) 

  322506 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 4 
Perioperative Care lV 

4(1-6-5) 

  322507 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์1 
Emergency and Forensic Medicine l 

4(2-4-6) 

  322601 สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 4                 
Health and Diseases of Newborn to Adolescence lV  

6(0-12-6) 

  322602 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
และอาชวีเวชศาสตร ์3 
Community, Family and Occupational Medicines lll 

4(0-8-4) 

  322603 สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ4 8(0-16-8) 
   Health and Diseases of Adult and Elderly  lV 
  322604 สุขภาพและโรคของสตร ี4 

Health and Diseases of Women lV 
6(0-12-6) 

  322605 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 5 
Perioperative Care V 

8(0-16-8) 

  322606 การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 6 
Perioperative Care Vl 

2(0-4-2) 

  322607 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์2 
Emergency and Forensic Medicine lI 

4(0-8-4) 

  
 

 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 ก าหนดใหน้ิสติเลอืกเรยีน กลุม่วชิาเลอืก จ านวน  12  หน่วยกติ  จากรายวชิาต่อไปนี้   
หรอื รายวชิาเลอืกของคณะแพทยศาสตรอ์ื่น ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากมหาวทิยาลยั
พะเยา 

322701  จติเวชศาสตรท์ ัว่ไป          3(0-6-3) 
    General Psychiatry 

322702   อายรุศาสตรท์ ัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Internal Medicine 
322703    ศลัยศาสตรท์ ัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Surgery 
322704   กุมารเวชศาสตรท์ ัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Pediatrics 
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322705   สตูศิาสตรท์ ัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Obstetrics 
322706   นรเีวชวทิยาทัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Gynecology 
322707   รงัสวีนิิจฉยั 3(0-6-3) 
  Diagnostic Radiology 
322708   รงัสวีทิยาทัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Radiology 
322709   อุบตัเิหตุทางออรโ์ธปิดกิส ์ 3(0-6-3) 
  Orthopedics Trauma 
322710   จกัษุวทิยาทัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Ophthalmology 
322711   โสต ศอ นาสกิ วทิยาทัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Otolaryngology 
322712   วสิญัญวีทิยาทัว่ไป 3(0-6-3) 
  General Anesthesiology 
322713   พยาธวิทิยาประยกุต์ 3(0-6-3) 
  Applied Pathology 
322714    วจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน 3(0-6-3) 
  และระบบสาธารณสุข 
  Research in Basic Medical Science and  
  Health System 
322715   วจิยัครอบครวั 3(0-6-3) 
  Family Research 
322716   เวชปฏบิตัคิรอบครวั 1 3(0-6-3) 
  Family Practice 1 
322717   เวชปฏบิตัคิรอบครวั 2 3(0-6-3) 
  Family Practice II 
322718   เวชศาสตรฟ้ื์นฟูในเวชปฏบิตั ิ 3(0-6-3) 
  Practice in Rehabilitation 
322719   ประวตัทิางการแพทย ์ 3(3-0-6) 
  History of Medicine 
322720   การแพทยท์ีม่คีวามเป็นมนุษย ์ 3(3-0-6) 
  Humanized Medicine 
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(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 ใหน้สิติสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัพะเยาหรอืสถาบนัอุดมศกึษาอื่น 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาต้น 

  
 001111   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน      3(2-2-5) 
     Fundamental English 
 002121   สารสนเทศศาสตรเ์พื่อการศกึษาคน้ควา้   3(3-0-6) 
     Information Science for Study and Research 
 002123   ภาษา สงัคมและวฒันธรรม     3(3-0-6) 
     Language, Society and Culture 
 005170   พฤตกิรรมมนุษย ์      3(3-0-6) 
     Human Behavior 
 005172   การจดัการการด าเนินชวีติ     3(2-2-5) 
     Living Management 
 245105   ฟิสกิสท์างการแพทย ์      2(2-0-4) 
     Medical Physics 
 322101   การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์1     2(1-2-3) 
     Professional Development I 
   รวม             19(16-6-35) 
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ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

 001103   ทกัษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
     Thai Language Skills 
 001112   ภาษาองักฤษพฒันา      3(2-2-5) 
     Development English 
 006144   อาหารและวถิชีวีติ      3(3-0-6) 
     Food and Life Style 
 005173   ทกัษะชวีติ       2(1-2-3) 
     Life Skills 
 0041XX   วชิาพลานามยั      1(0-2-1) 
     Physical Activities 
 242106   เคมที ัว่ไปและเคมอีนิทรยี ์     4(3-3-7) 
     General and Organic Chemistry 
 322102   การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์2    2(1-2-3) 
     Professional Development II 
 
   รวม                 18(12-13-30) 
 
หมายเหต ุ Module 1 เรยีนวธิกีารเรยีนรู ้(How to Learn) เพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนการเรยีน
ตามหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ และ Module 2 เรยีนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปและวทิยาศาสตร์
พืน้ฐานซึง่จดัการเรยีนการสอนก่อนเรยีนชัน้ปีที ่1 จนถงึปีที ่2 
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ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 001113   ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ     3(2-2-5) 
     English for Academic Purposes 
 322201   บทน าเวชศาสตรค์ลนิิก 1     2(1-2-3) 
     Introduction to Clinical Medicine I 
 Module 3  ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
 322202   ชวีวทิยาของเซลลแ์ละเนื้อเยือ่     2(1-2-3) 
     Cell Biology and Tissue 
 322203   ชวีเคมแีละชวีวทิยาโมเลกุล     4(2-4-6) 
     Biochemistry and Molecular Biology 
 322204   บทน าสู่กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา    2(1-2-3) 
     Introduction to Anatomy and Physiology 
 Module 4  โครงสร้างและหน้าท่ีของร่างกาย 1 
 322205   ระบบประสาท 1      3(1-4-4) 
     Nervous System 1 
 322206   ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อและโครงกระดกู 1   3(1-4-4) 
     Skin and Musculoskeletal System I 
 322207   ระบบต่อมไรท้่อ 1      2(1-2-3) 
     Endocrine System I 
 
   รวม                   21(10-22-31) 
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ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 XXXXXX   วชิาเลอืกเสร ี         3(X-X-X) 
     Free Elective 
 322208   การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์3    3(1-4-4) 
     Professional Development III 
 Module 5  โครงสร้างและหน้าท่ีของร่างกาย 2 
 322209   ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 1     3(1-4-4) 
     Cardiovascular System I 
 322210   ระบบหายใจ 1      2(1-2-3) 
     Respiratory System I 
 322211   ระบบเลอืดและภมูคิุม้กนั     3(1-4-4) 
     Hematologic and Immune System 
 Module 6  โครงสร้างและหน้าท่ีของร่างกาย 3 
 322212   ระบบทางเดนิอาหาร 1     2(1-2-3) 
     Gastrointestinal System I 
 322213   ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 1     3(1-4-4) 
     Urinary System I 
 322214   ระบบสบืพนัธุ ์1      3(1-4-4) 
     Reproductive System I 
 
   รวม                22(X-X-X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

47 

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 
 322301   การพฒันาพืน้ฐานวชิาชพีแพทย ์4    3(1-4-4) 
     Professional Development IV 
 xxxxxx   วชิาเลอืกเสร ี       3(x-x-x) 
     Free Elective 
 Module 7   ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าท่ี 1 
 322302   หลกัเภสชัวทิยาทางการแพทย ์    3(1-4-4) 
     Principles of  Medical Pharmacology 
 322303   หลกัพยาธวิทิยาและนิตเิวชศาสตร ์    3(1-4-4) 
     Principle of Pathology and Forensic Medicine 
 322304   หลกัสบืคน้ทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์   2(1-2-3) 
     Principle of Medical Laboratory Investigation 
 Module 8  ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าท่ี 2 
 322305  หลกัจุลชวีวทิยาและปรสติวทิยาทางการแพทย ์   3(1-4-4) 
     Principle of Medical Microbiology and Parasitology 
 322306   วทิยาภมูคิุม้กนัประยกุตแ์ละโรคตดิเชือ้    2(1-2-3) 
     Applied Immunology  and Infectious Diseases 
 322307   ความผดิปกตทิางเมตตาบอลซิมึและโภชนาการ   1(1-0-2) 
     Metabolic and Nutritional Diseases 
 322308   ระบบทางเดนิอาหาร 2     2(1-2-3) 
    Gastrointestinal System II 
 
   รวม                  22(x-x-x) 
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
 322309   บทน าเวชศาสตรค์ลนิิก 2     2(1-2-3) 
     Introduction to Clinical Medicine II 
 Module 9   ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าท่ี 3 
 322310   ระบบเลอืด       2(1-2-3) 
     Hematologic  System 
 322311   ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 2     2(1-2-3) 
     Cardiovascular System II 
 322312   ระบบหายใจ 2      2(1-2-3) 
     Respiratory System II 
 322313   ระบบต่อมไรท้่อ 2      2(1-2-3) 
     Endocrine System II 
 Module 10 ความผิดปกติของโครงร่างและหน้าท่ี 4 
 322314   ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อและโครงกระดกู 2   2(1-2-3) 
     Skin and Musculoskeletal System II 
 322315   ระบบประสาท 2      2(1-2-3) 
     Nervous System II 
 322316   ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 2     2(1-2-3) 
     Urinary System II 
 322317   ระบบสบืพนัธุ ์2      2(1-2-3) 
    Reproductive System II 
  
   รวม             18(9-18-27) 
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ชัน้ปีท่ี 4 
 
 Module 11  Clinical  Approach I 
 322401   สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 1   4(4-0-8) 
     Health and Diseases of  Newborn to Adolescence I 
 322402   สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 2   4(0-8-4) 
     Health and Diseases of  Newborn to Adolescence II 
 322403   เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชวีเวชศาสตร ์1 4(1-6-5) 
     Community , Family and Occupational Medicines I 
 322404   สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ1   4(4-0-8) 
     Health and Diseases of Adult and Elderly I 
 322405   สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ2   4(0-8-4) 
     Health and Diseases of Adult and Elderly II 
 322406   สุขภาพและโรคของสตร ี1     4(4-0-8) 
     Health and Diseases of Women I 
 322407   สุขภาพและโรคของสตร ี2     4(0-8-4) 
     Health and Diseases of Women  II 
 322408   การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 1      4(4-0-8) 
     Perioperative Care I 
 322409   การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 2      4(0-8-4) 
     Perioperative Care II 
 322410   จติเวชศาสตร ์        4(2-4-6) 
     Psychiatry 
 322411   วจิยัทางการแพทยพ์ืน้ฐาน     4(1-6-5) 
     Basic Medical Research 
 
   รวม                    44(20-48-64) 
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ชัน้ปีท่ี 5 
 

Module 12  Clinical  Approach II 
322501   สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 3     4(2-4-6)   
    Health and Diseases of Newborn to Adolescence III 
322502   เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชวีเวชศาสตร ์2   6(1-10-7) 
    Community , Family and Occupational Medicines II 
322503   สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ3     6(1-10-7) 
    Health and Diseases of Adult and Elderly III 
322504   สุขภาพและโรคของสตร ี3       4(2-4-6) 
    Health and Diseases of Women III 
322505   การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 3        6(1-10-7) 
    Perioperative Care III 
322506   การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 4        4(1-6-5) 
    Perioperative Care IV 
322507   เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์1      4(2-4-6) 
    Emergency and Forensic Medicine I 
322508   ภาษาองักฤษส าหรบัวชิาชพีแพทย ์      3(3-0-6) 
    English for Medical Profession 
xxxxxx   วชิาเอกเลอืก         3(x-x-x) 
    Major Elective 
xxxxxx   วชิาเอกเลอืก         3(x-x-x) 
    Major Elective 
 
  รวม          43(x-x-x) 
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ชัน้ปีท่ี 6 
 

 Module  13  Clinical  Clerkship 
 322601   สุขภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุ่น 4   6(0-12-6) 
     Health and Diseases of  Newborn to Adolescence IV 
 322602   เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชวีเวชศาสตร ์3 4(0-8-4) 
     Community , Family and Occupational Medicines III 
 322603   สุขภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ4    8(0-16-8) 
     Health and Diseases of Adult and Elderly IV 
 322604   สุขภาพและโรคของสตร ี4     6(0-12-6) 
     Health and Diseases of Women IV 
 322605   การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 5      8(0-16-8) 
     Perioperative Care V 
 322606   การดแูลผูป้ว่ยผ่าตดั 6      2(0-4-2) 
     Perioperative Care VI 
 322607   เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์2    4(0-8-4) 
     Emergency and Forensic Medicines II 
 xxxxxx   วชิาเอกเลอืก       3(x-x-x) 
     Major Elective 
 xxxxxx   วชิาเอกเลอืก       3(x-x-x) 
    Major Elective 
 
   รวม                  44(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

52 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
001103 ทกัษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
  Thai Language Skills 
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั ้งในด้านการฟ ัง การอ่าน การพูดและการเขียน          
เพื่อการสื่อสารโดยเน้นทกัษะการเขยีนเป็นส าคญั 
  Development of communicative language skills including listening,  reading, 
speaking, and writing with an emphasis on writing skill 
 
001111   ภาษาองักฤษพื้นฐาน      3(2-2-5) 
  Fundamental English 
  พัฒนาทักษะการฟ ัง  พูด อ่าน  ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ ระดับพื้ นฐาน            
เพื่อการสื่อสารในบรบิทต่างๆ 
  Development of fundamental English listening,  speaking,  reading skills,  and 
grammar for communicative purposes in various contexts 

 
001112   ภาษาองักฤษพฒันา      3(2-2-5) 
  Developmental English 
  พฒันาทกัษะการฟงั พดู อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารใน     
บรบิทต่างๆ 
  Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
Communicative purposes in various contexts 

 
001113   ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ      3(2-2-5) 
  English for Academic Purposes 
  พฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยเน้นทกัษะการอ่าน การเขยีนและการศกึษาค้นคว้า 
เชงิวชิาการ 
  Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing 
and researching 
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002121  สารสนเทศศาสตรเ์พ่ือการศึกษาค้นคว้า    3(3-0-6) 
  Information Science for Study and Research   
  ความหมาย ความส าคญัของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเขา้ถึง
แหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การเลอืก การสงัเคราะห์ และการน าเสนอ
สารสนเทศตลอดจนการเสรมิสรา้งใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ ีและมนีิสยัในการใฝห่าความรู ้
  The meaning and importance of information,  types of information sources, 
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of 
information as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students 
 
002122   ปรชัญาเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Philosophy for Life 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรชัญาและแนวคดิ โลกทศัน์ ชวีทศัน์ ปรชัญาชวีติ และวถิี
การด าเนินชวีติ ประสบการณ์อนัทรงคุณค่า ตลอดจนปจัจยัหรอืเงื่อนไขทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ใน
ชวีติและงานในทุกมิตขิองผู้มีชื่อเสยีง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์พฒันาชวีติที่มคีุณภาพ     
มปีระโยชน์และคุณค่าต่อสงัคม 
  Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview,  attitude, 
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people  
 
002123   ภาษา สงัคม  และวฒันธรรม     3(3-0-6) 

 Language, Society and Culture 
  ความรู้ท ัว่ไปเกี่ยวกบัภาษา สงัคม และวฒันธรรมไทยสากล ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาษาทีม่ต่ีอสงัคมและวฒันธรรม โลกทศัน์สงัคมในภาษา โครงสรา้งทางสงัคม และวฒันธรรมไทย
กับการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่ องมาจากปจัจัยทางสังคม         
และวฒันธรรม 

 A study of the relationship between language and society and language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural 
structure. The study also includes language change caused by social and cultural factors 
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002125   ดริุยางควิจกัขณ์       3(2-2-5) 
 Music Appreciation 
 ศกึษาลกัษณะ ความส าคญั พฒันาการ องค์ประกอบทางด้านดนตร ีบทเพลงคตีกว ี

สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรไีทย และตะวนัตก ลกัษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตร ี
มารยาทในการเขา้ฟงัดนตร ีการวจิารณ์และอภปิรายจากการฟงัและชมการแสดงดนตร ีรวมทัง้
บทบาทของดนตรไีทย และตะวนัตกในสงัคมไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 
  A study of musical characteristics, importance of music development, musical 
components,  lyrics,  music composers,  aesthetics of Thai and Western  music,  the 
characteristics and repertoire for musical performance,  music etiquette,  criticism and 
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music in 
Thai society  from the past to the present 
 
002126   ศิลปะในชีวิตประจ าวนั      3(2-2-5) 
  Arts in Daily Life 
  พื้นฐานความเขา้ใจและทดลองปฏบิตักิารศลิปกรรมแขนงต่างๆ ผ่านประสบการณ์
ทางสุนทรยี์ อนัได้แก่ ผลงานทศันศลิป์, วรรณกรรม, ดนตร,ี การแสดง, การออกแบบ, ศลิปะ
ภาพถ่าย, ศิลปะสื่อดิจิตอล และสถาปตัยกรรมพื้นถิ่น เพื่อการพัฒนารสนิยมทางสุนทรีย ์          
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัให้ส ัมพันธ์กับปรบิทต่าง ๆ ทัง้ในระดบัท้องถิ่น       
และสากลได ้ 
  Basic knowledge and experience through  creative practice of Fine Arts, 
Literature,  Music,  Performance Art,  Product Design,  Photography Art,  Visual 
Communicative Design and Architecture in order to improve the taste and aesthetic value 
which will apply to improve one’s daily life and living harmonized within national and 
international contexts 
 
 

003131   กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  Fundamental Laws for Quality of Life 
  ววิฒันาการของกฎหมาย สทิธมินุษยชนและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามรฐัธรรมนูญ รวมทัง้
ศกึษาถงึกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพของนิสติ เช่น กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา กฎหมาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมายสิง่แวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการปกครองท้องถิ่นและ    
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการ 
  The evolution of the law and human right under the constitution including laws 
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental 
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law, law concerning local administration, traditional knowledge, and the development of 
the quality of life 

 
003132   ไทยกบัประชาคมโลก      3(3-0-6) 
  Thai and the World Community 
  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัสงัคมโลก ภายใต้การเปลีย่นแปลงในช่วงเวลา
ต่างๆ ตัง้แต่ก่อนสมยัใหม่จนถึงสงัคมในปจัจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจน
แนวโน้มในอนาคต 
  Relations between Thailand and the world community under changes during 
various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in 
the world forum including future trends 

 
003134   อารยธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
  Civilization and Local Wisdom 
  อารยธรรมในยุคต่างๆ วถิีวฒันธรรม วถิีชีวติ ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ       
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และการอนุรกัษ์ สบืทอด และพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom 

 
003135   การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม     3(3-0-6) 
  Politics, Economy and Society 
  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ ส ังคม พัฒนาการเมือง     
ระดบัสากล การเมืองและการปรบัตวัของประเทศพฒันาและก าลงัพฒันา ระบบเศรษฐกิจโลก 
ผลกระทบของโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ ความสมัพนัธข์องระบบโลกกบัประเทศไทย 
  Meaning and relations among politics,  economy,  and society. International 
political development, politics and adjustment of developed the global economics system, 
impacts of globalization on economy and relations between the world system and 
Thailand 
 
004150   กอลฟ์        1(0-2-1) 
  Golf 
  ประวตั ิความหมาย ความส าคญั การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายส าหรบั       
กฬีากอลฟ์ การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิามารยาทของกฬีากอลฟ์ 
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  History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, 
rules, and etiquette of golf 
 
004151   เกม         1(0-2-1) 
  Game 
  ประวตั ิปรชัญา ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็นผูน้ า
เกมเบือ้งตน้ และการเขา้ร่วมเกม 
  History, philosophy, definition, and importance of games; basic game 
leadership and games participation 

 
004152   บริหารกาย        1(0-2-1) 
  Body Conditioning 
  ประวตั ิ ความหมาย  ความส าคญัของการบรหิารกาย หลกัการออกก าลงักาย  
กจิกรรมการสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, 
physical fitness activities and physical fitness test 

 
004153   กิจกรรมเข้าจงัหวะ       1(0-2-1) 
  Rhythmic Activities 
  ประวตั ิความหมาย ความส าคญั การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ ท่าเตน้ร าพืน้เมอืง       
และวฒันธรรมการเตน้ร าของนานาชาต ิ
  History, definition, importance and basic movements of folk dances and 
international folk dances 
 
004154   ว่ายน ้า        1(0-2-1) 
  Swimming 
  ประวตัิ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       
กฬีาวา่ยน ้า การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาวา่ยน ้า 
  History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and 
etiquette of swimming 
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004155   ลีลาศ         1(0-2-1) 
  Social Dance  
  ประวตั ิความหมาย ความส าคญั การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากล 
และมารยาทของการเตน้ร าสากล 
  History, definition, importance, basic movement, types and etiquette of social 
dance 

 
004156   ตะกร้อ        1(0-2-1) 
  Takraw 
  ประวตัิ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ        
กฬีาตะกรอ้ การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาตะกรอ้ 
  History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and 
etiquette of takraw 

 
004157   นันทนาการ       1(0-2-1) 
  Recreation 
  ประวตั ิปรชัญา ความหมาย และความส าคญัของนันทนาการ ลกัษณะของกจิกรรม
นนัทนาการ และการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ 
  History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities 
and recreation participation 

 
004158   ซอฟท์บอล        1(0-2-1) 
  Softball 
  ประวตัิ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       
กฬีาซอฟทบ์อล การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิามารยาทของกฬีาซอฟทบ์อล 
  History,  definition,  importance,  and physical fitness for softball; basic skill 
training, rules and etiquette of softball 
 
004159   เทนนิส        1(0-2-1) 
  Tennis 
  ประวตัิ ความหมาย ความส าคัญ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับ        
กฬีาเทนนิส การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาเทนนิส 
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  History,  definition,  importance and physical fitness for tennis; basic skill 
training, rules and etiquette of tennis 
 
004160   เทเบิลเทนนิส       1(0-2-1) 
  Table Tennis 
  ประวตัิ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ        
กฬีาเทเบลิเทนนิส การฝึกทกัษะเบือ้งตน้และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาเทเบลิเทนนิส 
  History, definition, importance and physical fitness for table tennis; basic skill 
training, rules and etiquette of table tennis 

 
004161 บาสเกตบอล       1(0-2-1) 
  Basketball       
  ประวตัิ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       
กฬีาบาสเกตบอล การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาบาสเกตบอล 
  History, definition, importance and physical fitness for basketball; basic skill 
training, rules and etiquette of basketball 
 
004162 แบดมินตนั        1(0-2-1) 
  Badminton        
  ประวตัิ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ        
กฬีาแบดมนิตนั การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาแบดมนิตนั 
  History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill 
training, rules and etiquette of badminton 
 
004163 ฟตุบอล        1(0-2-1) 
  Football 
  ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายส าหรบั       
กฬีาฟุตบอล การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาฟุตบอล 
  History, definition, importance and physical fitness for football ; basic skill 
training, rules and etiquette of football 
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004164 วอลเลยบ์อล       1(0-2-1) 
  Volleyball 
  ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายส าหรบั       
กฬีาวอลเลยบ์อล  การฝึกทกัษะเบือ้งตน้ และกฎกตกิา มารยาทของกฬีาวอลเลยบ์อล  
  History, definition, importance and physical fitness for volleyball; basic skill 
training, rules and etiquette of volleyball 
 
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั      1(0-2-1) 
  Art of Self – Defense 
  ประวตั ิความหมาย ความส าคญั การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายส าหรบัศลิปะการ
ต่อสู้ป้องกนัตวั ทกัษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั กฎหมายส าหรบัการป้องกนัตัว    
และกฎกตกิามารยาทของศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั 
  History, definition, importance and physical fitness for the art of self-defense; 
basic skill of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of self-
defense 
 
005170 พฤติกรรมมนุษย ์       3(3-0-6) 
  Human Behavior 
  แนวคดิเกี่ยวกบัการเกดิพฤติกรรม พื้นฐานทางชวีภาพของพฤตกิรรมและประเภท
ของพฤตกิรรม ความรู้สกึและการรบัรู้ การมสีตสิมัปชญัญะ การเรยีนรู้และความจ า การคดิและ
ภาษา เชาว์ปญัญาและการยกระดับเชาว์ปญัญา การจดัการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ 
พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมปกติ และการวเิคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์      
เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
  Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and 
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, 
intelligence, and intelligence management of emotions and development of motivation, 
human social behavior, analysis of human behavior case studies for application in 
everyday life 
 
005171 ชีวิตและสขุภาพ       3(3-0-6) 
  Life and Health 
  ความรู้ความเขา้ใจเชงิบูรณาการเกี่ยวกบัวงจรชวีติ พฤตกิรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย์ วยัรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริม
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สุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกนัสุขภาพ 
ประกนัชวีติ ประกนัอุบตัิเหตุ ประกนัสงัคม การป้องกนัตวัจากอุบตัภิยั อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิ
และโรคระบาด 
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy 
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; 
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health 
insurance, life insurance. Accident insurance and social security; protection from danger, 
accidents, natural disasters and communicable diseases 
 
005172 การจดัการการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 
  Living Management 
  ความรูแ้ละทกัษะ เกีย่วกบับทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบุคคลในครอบครวั
และสงัคมการปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก การตดิต่อสื่อสาร การจดัการความ
ขดัแย้ง วธิีการคิดการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวติที่ดี และ
คุณธรรมจรยิธรรม 
  Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility of an individual 
both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to 
changes in a global society, world communication, conflict management resolutions, and 
methods to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living 
conditions along with a more ethical society 
 
005173 ทกัษะชีวิต        2(1-2-3) 
  Life Skills 
  การพฒันาบุคลกิภาพทัง้ภายในและภายนอก ฝึกทกัษะการท างานเป็นทมีที่เน้นการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจติสาธารณะและการพฒันาคุณสมบตัิด้านอื่นๆ     
ของบุคคล 
  Development of personality both mental and physical characteristics; practice 
in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development 
of public consciousness and other desirable personal characteristics 
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006140   มนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Man and Environment 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปญัหาสิ่งแวดล้อม ผลของ       
การเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปญัหาสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระดับโลก 
ระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก และอุบตัภิยัธรรมชาต ิการพฒันา
กบัสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
  The relationship between man and the environment, cause of environmental 
problems, effects of population change related to environmental problem, case studies of 
global climate change and natural disasters at the global and local scale and the building 
of environmental awareness and participation in sustainable environmental management 

 
006141   คอมพิวเตอรส์ารสนเทศขัน้พื้นฐาน    3(2-2-5)  
  Introduction to Computer Information Science 
  คอมพิวเตอร์เพื่ อชีวิตประจ าว ัน ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร ์
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อิน เตอร์เน็ ต และการประยุกต์ ใช้ งาน             
ระบบส านกังานอตัโนมตั ิระบบจ านวนและการแทนขอ้มลู การจดัการขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล 
ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกโปรแกรม             
และการเขยีนโปรแกรมภาษาเบสกิเบือ้งตน้ 
  Computers for daily life,  computer systems,  computer hardware,  computer 
software,  computer networks,  the Internet and its applications,  office automation   
systems, number system and data management and database systems,  information 
systems, programming languages, information system development, program design, and 
introduction to BASIC programming 
 
006142   คณิตศาสตรส์ าหรบัชีวิตในยคุสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Mathematics for Life in the Information Age 
  การประยกุตว์ชิาคณิตศาสตรเ์พื่อใชไ้ดจ้รงิกบัชวีติประจ าวนั เช่น การเงนิการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการส ารวจและ       
การตดัสนิใจเบือ้งตน้ 
  The application of mathematics for everyday life including banking and 
finance, insurance, business and statistics for data collection and decision making 
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006143   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวนั     3(3-0-6) 
  Drugs and Chemicals in Daily Life 
  ความรู้เบือ้งต้นของยาและเคมภีณัฑ์รวมถึงเครื่องส าอางและยาจากสมุนไพรที่ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจดัการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยักบัสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
  Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal 
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their 
proper selection and management for health and environmental safety 

 
006144   อาหารและวิถีชีวิต       3(3-0-6) 
  Food and Life style 
  บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวติประจ าวนั วฒันธรรมและพฤติกรรม     
การบรโิภคอาหาร  ในภูมภิาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอทิธพิลของอารยธรรม
ต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบริโภคของไทย  เอกลกัษณ์และภูมิปญัญาด้านอาหารของไทย   
การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบ       
การพจิารณาเลอืกซือ้อาหาร และอาหารและวถิชีวีติกบัการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภวิตัน์ 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand,  proper food selections according to 
basic needs,  food choices,  information for purchasing food ,  and food and life style 
according in the ages of globalization 
 
006145   พลงังานและเทคโนโลยีใกล้ตวั     3(3-0-6) 
  Energy and Technology Around Us 
  ความรูพ้ืน้ฐานดา้นพลงังานและเทคโนโลย ีการอนุรกัษ์พลงังาน การใชพ้ลงังานอยา่ง
ฉลาด ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกร้อน ที่มาของพลงังานไฟฟ้าและการใช้อย่างถูกต้อง 
ประหยดัและปลอดภยั หลกัการท างานและการเลือกใช้ระบบปรบัอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลงังานในอนาคต อนัได้แก่ ความเข้าใจเรื่องการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานนิวเคลียร์ เทคโนโลยสี าหรบัรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชนประสิทธิภาพสูง     
การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเปลีย่นแปลง และการตดัสนิใจเลอืกใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  Basic energy and technology including : energy conservation,  consuming 
energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation 
and how to consume it properly,  economically ,  and safely,  air  conditioning , 
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automobiles, and basic information technology as well as how to use them effectively and 
efficiently ; and newer technology ,  such as understanding electricity generation from 
nuclear energy,  future automotive technology ,  high performance mass transportation 
systems to prepare for the change in technology and be able to choose accordingly 

 
006245 วิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั     3(3-0-6) 
  Science in Everyday Life 
  บทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางด้านชวีภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ของโลกทัง้ระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติประจ าวนั ได้แก่ สิง่มชีวี ิตและ
สิง่แวดลอ้ม พลงังานและไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวทิยา โลกและอวกาศ 
  The role science and technology with concentration on both biological and 
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms 
and environment, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, 
earth and space 

 
242106 เคมีทัว่ไปและเคมีอินทรยี ์      4(3-3-7) 
  General and Organic Chemistry 
  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์โครงสร้างอะตอม พนัธะเคม ีเทอรโ์มไดนามกิค์เคม ีจลนศาสตร์
เคม ีการเรยีกชื่อ การเตรยีมและปฏกิิรยิาของสารอนิทรยีป์ระเภทต่างๆ ได้แก่ อคัเคน อนัคีน   
อลัไคน์ สารอะโรมาตกิ ออรแ์กนโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีธอร ์อลัดไีฮด์   คโีตน เอมนี 
กรดคารบ์อกซลิกิ และสารชวีโมเลกุล 
  Chemical stoichemistry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, 
kinetic, nomenclature, preparation and reactions of organic compounds such as alkane, 
alkene, alkyne, aromatic compounds, organohalogen, alcohol, phenol, ether, aldehyde, 
ketone, amine, carboxylic acids and their derivatives, and biomolecules 
 
245105 ฟิสิกสท์างการแพทย ์      2(2-0-4) 
  Medical Physics 
  ทฤษฏีฟิสิกส์ที่สมัพนัธ์กบัโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ สมดุลของแรง 
ก าลงับดิ ความยดืหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตมัเชงิมุม กลศาสตร์
ของไหล การลอยตวั ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตงึผวิ แคพิลารีออสโมซิส  
การขยายตัวของปอด การเกิดความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้ อ เสียง และการตอบสนอง        
คลื่นอลัทราโซนิกส ์กมัมนัตภาพรงัส ี
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  Anthropometry, equilibrium of forces, torque, elasticity of material, rotation, 
moment  of inertia, angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood 
circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung expansion, heat in the body, muscle, 
sound and response, ultrasonic waves, radioactivity 
 
322101 การพฒันาพื้นฐานวิชาชีพแพทย ์1     2(1-2-3) 
  Professional Development I 
  องค์ประกอบแห่งวชิาชพีที่ส าคญัเพื่อพฒันาตนเองสู่ความเป็นแพทยท์ี่ด ีการแพทย์
องค์รวม มิตต่ิางๆ ของสุขภาพ รวมทัง้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพกบัแพทย์ในระบบบริการ
สุขภาพ โดยเชื่อมโยงความรูพ้ื้นฐาน เช่น พฤตกิรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร ์โภชนาการเขา้กบั
สุขภาพตามวยั สภาพเศรษฐกจิและสงัคม เวชจรยิศาสตรแ์ละกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วย
หรอืประชาชนครบทัง้ 4 มติ ิได้แก่ ด้านร่างกาย จติใจ สงัคม(รวมทัง้ครอบครวัและสิง่แวดล้อม) 
และภูมิปญัญา โดยเน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะการสื่อสารเบื้องต้น การท างานเป็นทีม        
และการจดัการความเครียด มีความเข้าใจที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ รวมทัง้ ประวตัิศาสตร์ทาง
การแพทย ์บทบาทและหน้าทีข่องแพทย ์และกระบวนการพฒันาตนเองทีเ่หมาะสม  
  The essential elements for the professional development; holistic care and 
approach including health and diseases, health and environment, health and doctor and 
health care system. Integration of basic knowledge; behavioral science, population, 
nutrition through life cycle, socioeconomic aspects, medical ethics and laws response to 
patient’ s context in 4 dimensions; physical, mental, social (family and environment) and 
spiritual. Establishes good knowledge and skills in basic communication, team working 
and coping with stress and good attitude in medical profession including history of 
medicine, role of the doctor health care service and appropriate personal growth 
 
322102 การพฒันาพื้นฐานวิชาชีพแพทย ์2     2(1-2-3) 
  Professional Development II 
  องค์ประกอบแห่งวชิาชพีที่ส าคญัเพื่อพฒันาตนเองสู่ความเป็นแพทยท์ีม่คีุณลกัษณะ
ดา้นเวชศาสตรป้์องกนั การสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค การตรวจคดักรองโรคหรอืความ
ผดิปกตโิดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานดา้นชวีสถติ ิและทกัษะในการสื่อสาร
ในทมีสุขภาพทีเ่หมาะสม ใหม้คีวามตระหนกัในการดแูลสุขภาพส่วนตวั และประยกุตใ์ชก้ารแพทย์
องคร์วม 
  The essential elements of the profession development; health promotion and 
disease prevention, application of biostatistics in screening and diagnostic tests and 
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appropriate skills of communication with personnel. Establishes good self regulation (self 
care) and application of holistic medicine 
 
322201 บทน าเวชศาสตรค์ลินิก 1       2(1-2-3) 
  Introduction to Clinical Medicine I 
  ทกัษะเบื้องต้นในการซกัประวตัิและตรวจร่างกายผู้ป่วย รวมถึงความรู้พื้นฐานใน  
การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และสามารถน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน เช่น กายวภิาคศาสตร์ สรีรวทิยา มาประยุกต์ใช้ในการซกัประวตัิ รวมทัง้การตรวจ
ร่างกายผูป้่วยโดยน าความรู้ทางด้านพยาธกิ าเนิดมาเชื่อมโยงกบัอาการและอาการแสดงของโรค 
พรอ้มกบัสามารถให้การวนิิจฉัยเบื้องต้นได้ และสามารถเรยีนรูก้ารตดิต่อสื่อสารเพื่อสร้างความ
เขา้ใจระหวา่งแพทยแ์ละผูป้ว่ยได ้
  The basic knowledge and skills in history taking, physical examination and 
laboratory investigation. Apply the knowledge of basic medical sciences, including 
anatomy, physiology and pathogenesis to history taking and physical examination as well 
as to correlate pathogenesis, symptoms and signs of diseases in order to make primary 
diagnosis. Being able to communicate with patients and to establish good doctor-patient 
relationship 
 
322202 ชีววิทยาของเซลลแ์ละเน้ือเย่ือ     2(1-2-3) 
  Cell Biology and Tissue 
  ชนิด โครงสรา้ง หน้าที ่ระบบการท างาน การควบคุมการท างานของเซลลแ์ละเนื้อเยือ่
กลไกการขนส่งผ่านเยือ่หุม้เซลล ์และศกัยไ์ฟฟ้าของเยือ่หุม้เซลล ์รวมถงึเทคนิคทีใ่ชใ้นการศกึษา
เซลลแ์ละเนื้อเยือ่ 
  Structures, functions, working system and of regulation of various cells and 
tissues, mechanisms of membrane transport and resting membrane potential as well as 
techniques used in microscopic anatomy 
 
322203 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุ     4(2-4-6) 
  Biochemistry and Molecular Biology 
  สมบตั ิโครงสรา้ง และหน้าทีก่ารท างานของสารชวีโมเลกุลทีส่ าคญัในร่างกาย รวมถึง
วถิีเมตาบอลซิมึ และการดดัแปลงสารชวีโมเลกุลที่เกดิในสิง่มชีวีติในภาวะปกตแิละเชื่อมโยงถึง
ภาวการณ์เกดิพยาธสิภาพ กลไกการแสดงออกของยนีทัง้ในเชงิพนัธุศาสตรแ์ละอณูพนัธุศาสตร ์
ตอลดจนเทคนิคทางอณูชวีวทิยา 
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  Properties, structures and functions of essential biomolecules as well as their 
metabolic pathways and molecular modification of organism in normal state related to 
pathological condition. Study of the mechanisms of gene expression in both genetic and 
molecular genetic aseptic aspects including molecular biology techniques 
 
322204 บทน าสู่กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยา    2(1-2-3) 
  Introduction to Anatomy and Physiology 
  ความหมายของค าศพัท์หลกั ระนาบและทศิทาง ต าแหน่งของร่างกายทางกายวภิาค
ศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวยัวะต่างๆ ของร่างกายเบื้องต้น การท างานของระบบ
ควบคุมในการรกัษาสมดุลของร่างกายใหอ้ยูใ่นภาวะปกต ิรวมทัง้ศกึษากระบวนการการเจรญิและ
พฒันาของมนุษย ์โดยศกึษาตัง้แต่การสรา้งเซลล์สบืพนัธ์ การปฏสินธ ิการตดิต่อสื่ อสารระหว่าง
เซลล์เพื่ อเจริญ เป็นชัน้เนื้ อเยื่อและระบบอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย รวมทัง้ความผิดปกติ          
ตัง้แต่ก าเนิด 
  Basic terminology, direction and plane, and anatomical position of the body, 
as well as basic structure and functions of various organ systems of human body. Study 
of the how control systems work in order to maintain normal physiological state 
(homeostasis). Study of human development which includes gametogenesis, fertilization, 
cell-cell and cell-substrate interactions for embryonic germ formation and organogenesis, 
as well as congenital malformations 
 
322205 ระบบประสาท 1       3(1-4-4) 
  Nervous System I 
  การเจรญิและพฒันาการรวมทัง้โครงสร้างของระบบประสาทของมนุษย ์กลไกการ
ท างานและการควบคุมการท างานของระบบประสาทรบัความรู้สึกทัว่ไป ระบบประสาทรับ
ความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสัง่การ ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทขัน้ สูง 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับระบบต่างๆของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกต ิ        
เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาทางคลนิิกต่อไป 
  Growth and development, structure and function of the human nervous 
system. Mechanisms and regulatory processes of general and special senses, motor 
system, autonomic nervous system and higher functions. Study of the relationship 
between the nervous system and the other systems of human body in normal and 
abnormal conditions to serve as the basic knowledge for further studies in clinical levels 
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322206 ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและโครงกระดกู 1    3(1-4-4) 
  Skin and Musculoskeletal System 
  การเจรญิและพฒันาการรวมทัง้โครงสร้างและหน้าที่ของระบบผวิหนัง และระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก (รวมทัง้เนื้อเยื่อเกี่ยวพนั) กลไกและการควบคุมการท างานของระบบ
ผวิหนัง และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกในภาวะปกตแิละการเชื่อมโยงถึงภาวะการเกดิพยาธิ
สภาพ ความสมัพนัธ์ด้านโครงสร้างและหน้าที่ระหว่างระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กบัระบบอื่นๆ
ของร่างกาย เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาทางคลนิิกต่อไป 
  Growth and development, structure and function of skin musculoskeletal 
systems (including connective tissue). Mechanisms and regulatory processes of skin and 
musculoskeletal systems in normal and abnormal conditions and the relationship with the 
other systems of human body that can be served as the basic knowledge for further 
studies in clinical levels 
 
322207 ระบบต่อมไร้ท่อ 1       2(1-2-3) 

 Endocrine System I 
  การเจริญและพัฒนาการรวมทัง้ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่ อ  
กระบวนการสงัเคราะห์ การหลัง่ การขนส่ง เมตาบอลิซึม ตวัรบัและผลของฮอร์โมนหลกัต่อ 
อว ัยวะเป้าหมาย กลไกการควบคุมการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ ในภาวะปกติและ             
การเชื่อมโยงถึงภาวการณ์เกดิพยาธสิภาพความสมัพนัธ์ระหว่างระบบต่อมไร้ท่อ กบัระบบอื่นๆ
ของร่างกาย เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาทางคลนิิกต่อไป 
  Growth and development, structure and function of the endocrine system. 
Synthesis, secretion, transportation, metabolism, receptor and effects of major hormones 
on the target organs. Study the control mechanism of their functions in normal condition 
and in relation to pathological condition as well as the relationship between the endocrine 
system and other systems in the body to serve as the basic knowledge for further studies 
in clinical levels 

 
322208 การพฒันาพื้นฐานวิชาชีพแพทย ์3     3(1-4-4) 

 Professional Development III 
  องค์ประกอบแห่งวชิาชพีที่ส าคญัเพื่อพฒันาตนเองสู่ความเป็นแพทยท์ีม่คีุณลกัษณะ
ด้านเวชศาสตรป้์องกนั การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค การประยุกต์ใช้หลกัการทาง
ระบาดวทิยาพื้นฐาน โดยเฉพาะการออกแบบวจิยั และทกัษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่าง
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เหมาะสม ให้มคีวามตระหนกัในการดูแลสุขภาพส่วนตวัอย่างต่อเนื่อง มทีศันคตทิีด่ต่ีอการแพทย์
องคร์วม และการฝึกปฏบิตัใินศนูยส์ุขภาพชุมชนหรอืสถานีอนามยั 
  The essential elements of the profession development; health promotion and 
disease prevention, application of epidemiology especially research design, and 
appropriate skills of interpersonal communication. Establish good self regulation (self 
care) and good attitude in holistic approach. Practices experience in primary health care 
units 
 
322209 ระบบหลอดเลือดและหวัใจ 1     3(1-4-4) 

 Cardiovascular System I 
  การศกึษาแบบบูรณาการของการเจรญิและพฒันาการ มหกายวภิาคศาสตร ์จุลกาย
วภิาคศาสตร ์หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมการท างานของระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 
ศกึษาการท างานของระบบหลอดเลอืดและหวัใจร่วมกบัระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรกัษาสมดุล
ของร่างกายให้อยู่ในภาวะ ตลอดจนการปรบัตวัของระบบหลอดเลือดและหวัใจในภาวะต่างๆ      
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ รวมทัง้การประยกุตใ์ชข้ ัน้พืน้ฐานทางคลนิิก 
  An integrated study of human development, human gross anatomy and 
microscopic anatomy, physiological, mechanisms and regulation of cardiovascular 
system. Study of how the cardiovascular system works together with other systems in 
order to maintain normal physiological state of the whole body. Study of the adaptation of 
the cardiovascular system in various conditions related to real life in conjunction with 
basic application for clinical levels 

 
322210 ระบบหายใจ 1       2(1-2-3) 

 Respiratory System I 
 การศกึษาแบบบูรณาการของการเจรญิและพฒันาการมหกายวภิาคศาสตร์ จุลกาย

วภิาคศาสตร์ หน้าที่ กลไกการท างาน และการควบคุมการท างานของระบบหายใจ ศึกษาการ
ท างานของระบบหายใจร่วมกบัระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรกัษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ใน
ภาวะปกต ิตลอดจนการปรบัตวัของระบบหายใจในภาวะต่างๆ ที่เกดิขึน้ในชวีติจรงิ รวมทัง้การ
ประยกุตใ์ชข้ ัน้พืน้ฐานทางคลนิิก 

 An integrated study of human development, human gross anatomy and 
microscopic anatomy, functions, mechanisms and regulation of cardiovascular system. 
Study of how the respiratory system works together with other systems in order to 
maintain normal physiological state of the whole body. Study of the adaptation of the 
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respiratory system in various conditions related to real life in conjunction with basic 
application for clinical levels 

 
322211 ระบบเลือดและภมิูคุ้มกนั      3(1-4-4) 

 Hematologic and Immune System 
 การศกึษาแบบบูรณาการของการเจรญิและพฒันาการมหกายวภิาคศาสตรข์องระบบ

น ้าเหลอืง การสรา้งและการท าลายเมด็เลอืด หน้าที ่กลไกการท างาน และการควบคุมการท างาน
ของระบบเลือด ครอบคลุมถึงกระบวนการป้องกนัอนัตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่
ร่างกาย โดยอาศยัระบบภูมคิุม้กนั และการตอบสนองของระบบภูมคิุ้มกนั ศกึษาการท างานของ
ระบบเลอืดและภูมคิุ้มกนัร่วมกบัระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรกัษาใหอ้ยูใ่นภาวะปกต ิตลอดจน
การปรบัตวัของระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกนัในภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติจรงิ รวมทัง้การ
ประยกุตใ์ชข้ ัน้พืน้ฐานทางคลนิิก  

 An integrated study of  gross anatomy and microscopic anatomy of the 
lymphatic system, hematopoiesis, destruction of blood cells, functions, mechanisms and 
regulation of the blood system as well as defense mechanisms of immune system against 
foreign matter. Study of how the blood system and the immune system work together with 
other system in order to maintain normal physiological state of the whole body. Study of 
the adaptation of the blood system and the immune system in various conditions related 
to real life in conjunction with basic application for clinical level 

 
322212 ระบบทางเดินอาหาร 1      2(1-2-3) 

 Gastrointestinal System I 
 การศกึษาแบบบรูณาการของการเจรญิเตบิโต พฒันาการและโครงสรา้งของอวยัวะใน

ระบบทางเดนิอาหาร กลไกการควบคุมการท างานทางสรรีวทิยาของระบบทางเดนิอาหารทัง้ใน
ภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหาร กับระบบอื่นๆ       
ของร่างกาย เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาทางคลนิิกต่อไป 

 An integrated study of human development and structure of organs of the 
gastrointestinal system. Control mechanisms of gastrointestinal functions as well as 
physiological adaptation to normal and abnormal conditions. Study of the relationship 
between the gastrointestinal system and other system in the body to serve as the basic 
knowledge for further studies in clinical levels 
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322213 ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 1      3(1-4-4) 
 Urinary Systems I  
 การศกึษาแบบบรูณาการของการเจรญิเตบิโต พฒันาการและโครงสรา้งของอวยัวะใน

ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ รวมทัง้กลไกการท างานของหลอดเลือดไตฝอยในการดูดกลับสาร        
และการคดัหลัง่ต่างๆ กลไกการสร้างน ้าปสัสาวะ การขบัถ่ายปสัสาวะ การควบคุมสมดุลกรดด่าง
และการควบคุมความเข้มข้นของสารละลายในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้น            
ในระบบขบัถ่ายปสัสาวะ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาทางคลนิิกต่อไป 

 An integrated study of human development and structure of organs of the 
urinary system. Study of the mechanisms of tubular re-absorption and secretion, 
mechanism of urine formation controls of acid-base balance and solutes concentration in 
response to normal and abnormal conditions of the urinary system to serve as the basic 
knowledge for further studies in clinical levels 

 
322214 ระบบสืบพนัธุ ์1       3(1-4-4) 

 Reproductive System I 
 การศกึษาแบบบรูณาการของการเจรญิเตบิโต พฒันาการและโครงสรา้งของอวยัวะใน

ระบบสืบพนัธุ์ กลไกการควบคุมการท างานของสรีรวทิยาในภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติ       
ทีเ่กดิขึน้ในระบบสบืพนัธุ ์เพื่อเป็นพืน้ฐานในการเรยีนวชิาทางคลนิิกต่อไป 

 An integrated study of human development and structure of organs of the 
reproductive system. Study of the mechanisms that control their physiological functions in 
responses to normal and abnormal conditions of the reproductive system to serve as the 
basic knowledge for further studies in clinical levels 

 
322301 การพฒันาพื้นฐานวิชาชีพแพทย ์4     3(1-4-4) 

 Professional Development IV 
 องค์ประกอบแห่งวชิาชพีที่ส าคญัเพื่อพฒันาตนเองสู่ความเป็นแพทยท์ีม่คีุณลกัษณะ

ด้านเวชศาสตรป้์องกนั การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค การประยุกต์ใช้หลกัการทาง
ระบาดวทิยาคลนิิก โดยศกึษาปญัหาทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรอืเป็นปญัหาสาธารณสุขของ
ประเทศ และทกัษะในการสื่อสารกบัชุมชนอย่างเหมาะสม ให้มีความรบัผิดชอบ ปรบัตวัและ
บรหิารจดัการดา้นเวลา และการฝึกปฏบิตังิานในศูนยส์ุขภาพชุมชนหรอืสถานีอนามยั ชุมชนและ
ครอบครวั 

 The essential elements of the profession development; health promotion and 
disease prevention, application of clinical epidemiology in study of common health 
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problems and diseases and skills of communication with community. Establish food self 
regulation (responsibility, adaptability and personal time management. Practice in primary 
health care units, community and family 

 
322302 หลกัเภสชัวิทยาทางการแพทย ์     3(1-4-4) 

 Principles of Medical Pharmacology 
 หลกัการเกี่ยวกบัการใช้ยาบ าบดัโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลกัการ

ทัว่ไปและกลไกการออกฤทธิข์องยาตน้แบบในระดบัโมเลกุล ระดบัเซลล ์และระดบัอวยัวะ ขอ้บ่งชี ้
ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา การเสริมฤทธิแ์ละการต้านฤทธิก์ ันของยา       
รวมถงึความเป็นพษิ และการแกพ้ษิ 

 Principle of drug treatment, drug metabolism, general basic and mechanism of 
action of prototype drugs at molecular, cellular and organ levels, indication, precaution 
adverse drug events, drug synergy and antagonization  including toxicity and antidote 

 
322303 หลกัพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ์    3(1-4-4) 

 Principle of Pathology and Forensic Medicine 
 ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั หลกัและวธิกีารศกึษาพยาธวิทิยา อนัวา่ด้วยโรค

และขบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อโรค อกีทัง้เรยีนรู้หลกัการนิตเิวชศาสตร์ ซึ่งเกีย่วขอ้ง
กบัการประยกุตค์วามรูท้างพยาธวิทิยาไปใชป้ระโยชน์ในทางกฎหมาย 

 The meaning, scope, importance, principles, and methodology of Pathology. 
Study principles of forensic medicine which is related to the application of Pathology in 
Law 

 
322304 หลกัสืบค้นทางห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์   2(1-2-3) 

 Principle of Medical Laboratory Investigation 
 ความผดิปกตขิองระบบต่างๆ ในร่างกายทัง้ทฤษฎี การปฏบิตักิารทางห้องทดลอง 

และการน าเทคนิคการปฏบิตักิารทางห้องทดลองมาใชใ้นการสบืคน้ ตลอดจนการแปลผลทีไ่ดจ้าก
การปฏบิตักิารหอ้งทดลองนัน้ มายนืยนัการวนิิจฉยัโรค ตดิตามผล รกัษาและป้องกนัโรค 

 The systemic pathology concerned with theory and laboratory. This includes 
laboratory interpretation and using the laboratory techniques of investigation to help in 
confirmation of diagnosis, follow up, treatment and disease prevention 
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322305 หลกัจลุชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย ์   3(1-4-4) 
 Principle of Medical Microbiology and Parasitology 
 หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวทิยา ไวรสัวิทยา เชื้อราวิทยา และปรสิตวทิยาทาง

การแพทย์ การตรวจและวนิิจฉัยโรคติดเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ ส าหรบัเชื้อแบคทีเรีย        
เชือ้ไวรสั เชือ้รา และปรสติทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศ 

 Principle of Medical bacteriology, virology, mycology, and parasitology as well 
as laboratory diagnosis for the infectious diseases caused by the bacteria, viruses, fungi, 
and parasites which are the major problems in local public health system 

 
322306 วิทยาภมิูคุ้มกนัประยกุตแ์ละโรคติดเช้ือ    2(1-2-3) 

 Applied immunology and Infectious Disease 
 การศกึษาแบบบรูณาการความรูท้างภูมคิุม้กนัวทิยา แบคทเีรยีวทิยา ไวรสัวทิยา เชื้อ

ราวทิยา และปรสิตวทิยาทางการแพทย์  และน ามาเชื่อมโยงกบัพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย       
ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด       
พยาธิสรีรวทิยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทาง     
การตรวจวนิิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรกัษาผู้ป่วย รวมทัง้    
การใหค้วามรูแ้ละป้องกนัโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of immunology, bacteriology, virology, mycology, and 
parasitology as the underlying causes of common diseases. Study the epidemiology, 
etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including 
laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health 
education, and holistic patient care 

 
322307 ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ   1(1-0-2) 

 Metabolic and Nutritional Diseases 
 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ        

โดยอาศยัความรู้พืน้ฐานทางกายวภิาคศาสตร ์ชวีเคมแีละสรรีวทิยา มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพ   
ทีพ่บในผู้ป่วย ซึง่ครอบคลุมถึงการศกึษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธวิทิยา
ก าเนิด พยาธสิรรีวทิยาอาการและอาการแสดงโรค พยาธสิภาพของรอยโรค หลกัการและแนว
ทางการตรวจวนิิจฉยัโรค การดแูลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรกัษาผู้ปว่ย รวมทัง้
การใหค้วามรูแ้ละป้องกนัโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of metabolism, nutrition, anatomy, biochemistry and 
physiology as the underlying causes of common diseases. Study the epidemiology, 
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etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including 
laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health 
education, and holistic patient care 

 
322308 ระบบทางเดินอาหาร 2       2(1-2-3) 

 Gastrointestinal System II     
 การศกึษาแบบบูรณาการของความผดิปกตใินระบบทางเดนิอาหาร โดยอาศยัความรู้

พืน้ฐานโครงสรา้งและหน้าทีข่องร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพทีพ่บในผู้ปว่ย ซึง่ครอบคลุม
ถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธิวทิยาก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา 
อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยโรค   
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใชย้าและการดูแลรกัษาผูป้่วย รวมทัง้การให้ความรู้และป้องกนั
โรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of gastrointestinal system as the 
underlying causes of common diseases. Study the epidemiology, etiology, pathogenesis, 
pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory investigation, 
diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and holistic patient 
care 

 
322309 บทน าเวชศาสตรค์ลินิก 2       2(1-2-3) 

 Introduction to Clinical Medicine II 
 เรยีนรูแ้ละฝึกหดัทกัษะเบื้องตน้ในการซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผู้ปว่ย เรยีนรูแ้ละ

ฝึกหัดการตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการข ัน้พื้นฐาน และสามารถน าความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน เช่น กายวภิาควทิยา สรรีวทิยา มาประยุกต์ใช้ในการซกัประวตั ิ
รวมทัง้การตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยน าความรู้ทางด้านพยาธกิ าเนิด มาเชื่อมโยงกบัอาการและ
อาการแสดงของโรค พร้อมกับสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ เรียนรู้และฝึกหัด           
การตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจระหวา่งแพทยแ์ละผูป้ว่ยได ้

 Study and practice the basic knowledge and skills in history taking, physical 
examination and laboratory investigation. Apply the knowledge of basic medical sciences, 
including anatomy, physiology and pathogenesis to history taking and physical 
examination as well as being able to correlate the pathogenesis, symptoms and signs of 
diseases in order to make primary diagnosis. Study and practice communication with 
patients and establish good doctor-patient relationship 
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322310 ระบบเลือด        2(1-2-3) 
 Hematologic System 
 การศกึษาแบบบูรณาการของความผดิปกตใินระบบเลอืดและระบบที่เกี่ยวขอ้ง โดย

อาศยัความรูพ้ื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพทีพ่บในผู้ป่วย 
ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด       
พยาธสิรรีวทิยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจ
วนิิจฉัยโรค การดูแลผูป้่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดแูลรกัษาผู้ปว่ย รวมทัง้การให้ความรู้
และป้องกนัโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of hematologic and related 
system as the underling causes of common cardiovascular diseases. Study the 
epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the 
diseases; including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, diseases 
prevention, health education, and holistic patient care 
 
322311 ระบบหลอดเลือดและหวัใจ 2     2(1-2-3) 

 Cardiovascular System 2 
 การศกึษาแบบบูรณาการของความผดิปกตใินระบบหวัใจและหลอดเลอืด โดยอาศยั

ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่าย       
ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด       
พยาธสิรรีวทิยา อาการและการแสดงโรค พยาธสิภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจ
วนิิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทัง้การให้ความรู้และ
ป้องกนัโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of cardiovascular system as the 
underling causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, 
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory 
investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and 
holistic patient care 

 
322312 ระบบหายใจ 2       2(1-2-3) 

 Respiratory System ll 
 การศกึษาแบบบูรณาการของความผดิปกตใินระบบทางเดนิหายใจ โดยอาศยัความรู้

พืน้ฐานโครงสรา้งและหน้าทีข่องร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพทีพ่บในผู้ปว่ย ซึง่ครอบคลุม
ถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธิวทิยาก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา 
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อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยโรค   
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทัง้การให้ความรู้และป้องกนัโรค   
แก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of  respiratory system as the 
underling causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, 
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory 
investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and 
holistic patient care 
 
322313 ระบบต่อมไร้ท่อ 2       2(1-2-3) 

 Endocrine System ll 
 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติในระบบต่อมไร้ท่อ โดยอาศยัความรู้

พืน้ฐานโครงสรา้งและหน้าทีข่องร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพที่พบในผูป้่าย ซึ่งครอบคลุม
ถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธิวทิยาก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา 
อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยโรค   
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทัง้การให้ความรู้และป้องกนัโรค   
แก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of endocrine system as the 
underling causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, 
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory 
investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and 
holistic patient care 

 
322314 ระบบผิวหนัง กล้ามเน้ือและโครงกระดกู 2    2(1-2-3) 

 Skin and Musculoskeletal System ll 
 การศึกษาแบบบูรณาการของความผิดปกติในระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและโครง

กระดูก โดยอาศยัความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธิสภาพ    
ทีพ่บในผู้ป่วย ซึง่ครอบคลุมถึงการศกึษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธวิทิยา
ก าเนิด พยาธิสรรีวทิยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลกัการและแนว
ทางการตรวจวนิิจฉยัโรค การดแูลผู้ปว่ยแบบองคร์วมการใช้ยาและการดแูลผู้ปว่ย รวมทัง้การให้
ความรูแ้ละป้องกนัโรคแก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of Skin and musculoskeletal 
system (including connective tissue) as the underling causes of common cardiovascular 
diseases. Study the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms 
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and signs of the diseases; including laboratory investigation, diagnosis, medical 
treatment, diseases prevention, health education, and holistic patient care 

 
322315 ระบบประสาท 2       2(1-2-3) 

 Nervous System ll 
 การศกึษาแบบบรูณาการของความผดิปกตใินระบบประสาท โดยอาศยัความรูพ้ืน้ฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึง
การศกึษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธวิทิยาก าเนิด พยาธสิรรีวทิยา อาการ
และการแสดงโรค พยาธสิภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยโรค การดูแล
ผูป้ว่ยแบบองคร์วมการใชย้าและการดแูลผู้ปว่ย รวมทัง้การใหค้วามรูแ้ละป้องกนัโรคแก่ประชาชน
ในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of nervous system as the 
underling causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, 
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory 
investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and 
holistic patient care 
 
322316 ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ 2      2(1-2-3) 

 Urinary System ll 
 การศกึษาแบบบรูณาการของความผดิปกตใินระบบขบัถ่ายปสัสาวะ โดยอาศยัความรู้

พืน้ฐานโครงสรา้งและหน้าทีข่องร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพทีพ่บในผู้ปว่ย ซึง่ครอบคลุม
ถึงการศึกษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธิวทิยาก าเนิด พยาธิสรีรวทิยา 
อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยโรค  
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมการใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทัง้การให้ความรู้และป้องกนัโรค                               
แก่ประชาชนในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of urinary system as the 
underling causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, 
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory 
investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and 
holistic patient care 
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322317 ระบบสืบพนัธุ ์2       2(1-2-3) 
 Reproductive System ll 
 การศกึษาแบบบรูณาการของความผดิปกตใินระบบสบืพนัธุ ์โดยอาศยัความรูพ้ืน้ฐาน

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกบัพยาธสิภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึง
การศกึษาด้านระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค พยาธวิทิยาก าเนิด พยาธสิรรีวทิยา อาการ
และการแสดงโรค พยาธสิภาพของรอยโรค หลกัการและแนวทางการตรวจวนิิจฉัยโรค การดูแล
ผูป้ว่ยแบบองคร์วมการใชย้าและการดแูลผู้ปว่ย รวมทัง้การใหค้วามรูแ้ละป้องกนัโรคแก่ประชาชน
ในชุมชน 

 An integrated study of structure and function of reproductive system as the 
underling causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, 
pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory 
investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and 
holistic patient care 

 
322401 สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 1    4(4-0-8) 

 Health and Diseases of Newborn to Adolescence l 
 ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกบัการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถึง

วยัรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สาเหตุและปจัจยัก่อโรค อาการวทิยา พยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา 
การวนิิจฉัยแยกโรค และการวนิิจฉัยโรค การรกัษาโรค ป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสภาพ โดยเน้น
ปญัหาและโรคทีพ่บบ่อยในเดก็ รวมทัง้การเจรญิเตบิโตและพฒันาการทีผ่ดิปกต ิและภาวะฉุกเฉิน
ต่างๆ มทีศันคตทิี่ดใีนการดูแลผู้ปว่ยแบบองคร์วม ครอบคลุมถึงครอบครวัและชุมชนของผู้ป่วย 
โดยมกีารบรูณาการกบัแผนกรงัสวีทิยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟู และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปใช้
ในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

 Theoretical medicine regarding the growth and development of human beings 
from birth to adolescence (less than 15 year-old). Study the epidemiology, etiology, 
symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and diagnosis, 
medical treatment, diseases prevention, and rehabilitation in common problems and 
diseases including abnormal growth and development and emergency conditions. 
Establish good attitude in taking care of pediatric patients by the holistic approach; not 
only patients but also their family and community and integrate with other related medical 
specialties 
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322402 สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 2   4(0-8-4) 
 Health and Diseases of Newborn to Adolescence ll 
 ฝึกทักษะทางคลินิกผู้ป่วยเด็กแรกเกิดจนถึงวยัรุ่น (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ได้แก่     

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งตรวจท าง
หอ้งปฏบิตักิาร การสัง่การรกัษาอยา่งสมเหตุสมผล การบนัทกึเวชระเบยีน การใหค้ าแนะน าผูป้ว่ย
และญาติ และทกัษะพื้นฐาน ส าหรบัการท าหตัถการต่างๆ (ทราบถึงข้อบ่งชี้ เข้าใจหลกัการ        
รูข้ ัน้ตอนการกระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้จากการท าหตัถการ
ดงักล่าว) รวมทัง้ฝึกท างานร่วมกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ที่หอ้งตรวจโรคผูป้่วยนอก 
หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง
ครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการกับแผนกรังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู        
และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปใชใ้นการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

 Practice clinical skills for taking care of newborn to adolescence (less than 15 
year-old) including history taking, physical examination, differential diagnosis and 
diagnosis, laboratory investigation, proper treatment, completely medical record, health 
education for patients and relatives and basic procedures (including  indication, 
contraindication, procedural  technique and interpretation and complication). Co-
operatively  working  with  doctors  and  medical  personnel  in  out-patient and in-patient  
wards, and intensive  care  units.  Establish  good  attitude  in  taking  care  of  patients  
by  the  holistic  approach; not  only  patients  but  also  their  family and community and 
integrate  with  other  related  medical  specialties 

 
322403 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชีวเวชศาสตร ์1     4(1-6-5) 

 Community, Family and Occupational Medicines I 
 หลกัการเวชศาสตร์ครอบครวั การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยที่ไม่ต้อง

รบัเข้าในโรงพยาบาลเลือกครอบครวัท าการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครวัอย่างบูรณาการ     
การวเิคราะหป์ญัหาของผูป้ว่ย ครอบครวั และชุมชนตามหลกัระบาดวทิยาคลนิิกและชวีสถติชิ ัน้สงู 

 The principles of family medicine, holistic care and ambulatory care. Select a 
family for comprehensive study according to family medicine principles. Analyze the 
problems of patients, family and the community according to advanced clinical 
epidemiology and statistics 
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322404 สขุภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ1    4(4-0-8) 
 Health and Diseases of Adult and Elderly I 
 ระบาดวิทยา สาเห ตุและป ัจจัย ก่อโรค  อาการวิทยา พยาธิวิท ยาก าเนิ ด             

พยาธสิรรีวทิยา การวนิิจฉยัแยกโรค และการวนิิจฉัยโรค การรกัษาโรค ป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟู
สภาพ โดยเน้นปญัหา และโรคที่พบบ่อยของผู้ใหญ่ตัง้แต่วยัหนุ่มสาวจนกระทัง่ถึงวยัชรา       
(อายมุากกว่า 15 ปีขึน้ไป) รวมทัง้ภาวะฉุกเฉินต่างๆ มทีศันคตทิีด่ใีนการดแูลผู้ปว่ยแบบองคร์วม 
ครอบคลุมถึงครอบครวัและชุมชนของผู้ป่วย โดยมกีารบูรณาการกบัรงัสวีทิยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 
จกัษุวทิยา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา และสาขาวชิาอื่นๆ 

 Epidemiology,  etiology,  symptomatology,  pathogenesis,  pathophysiology, 
differential diagnosis and diagnosis,  medical  treatment, disease  prevention  and  
rehabilitation  in  common  problems  and  diseases  of  adults  and  the  elderly (more  
than  15  year-old)  including emergency  conditions. Establish  good  attitude  in  patient  
care  by  the  holistic  approach;  not  only  patients but also their family and community 
and integrate with other related medical specialties 

 
322405 สขุภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ2    4(0-8-4) 

 Health and  Disease  of  Adult  and  Elderly II 
 ฝึกทกัษะทางคลินิกส าหรบัผู้ใหญ่วยัหนุ่มสาวจนกระทัง่ถึงวยัชรา (อายุมากกว่า     

15 ปีขึ้นไป) ได้แก่ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค            
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสัง่การรกัษาอย่างสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียน     
การให้ค าแนะน ากบัผูป้ว่ยและญาตแิละทกัษะพืน้ฐานส าหรบัการท าหตัถการต่างๆ (ทราบขอ้บ่งชี ้ 
เขา้ใจหลกัการ  รูข้ ัน้ตอนการกระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึ้นจาก
การท าหตัถการดงักล่าว) รวมทัง้ ทกัษะการกูช้พีผูป้ว่ยฉุกเฉินขัน้พืน้ฐาน ฝึกท างานร่วมกบัแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก             
มีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครวัและชุมชนของผู้ป่วย         
โดยมกีารบรูณาการกบัแผนกรงัสวีทิยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟู และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปใช้
ในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

 Practice  clinical  skills  for  taking  care  of  adults  and  the  elderly (more  
than  15  year-old)  including  history  taking, physical  examination, differential  diagnosis 
and diagnosis, laboratory  investigation, proper  treatment, completely  medical  record, 
health  education  for  patients and relatives and basic  procedures (including  indication, 
contraindication, procedural  technique and interpretation and complication) including  
basic  life  support  skills.  Co-operatively  working  with  doctors  and  medical  
personnel  in  out-patient and in-patient  wards, and intensive  care  units.  Establish  
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good  attitude  in  taking  care  of  patients  by  the  holistic  approach; not  only  patients  
but  also  their  family and community and integrate  with  other  related  medical  
specialties 

 
322406 สขุภาพและโรคของสตรี  1     4(4-0-8) 

 Health  and  Disease  of  Women I 
 ระบาดวทิยา  สาเหตุและปจัจยัก่อโรค  อาการวทิยา  พยาธกิ าเนิด  พยาธสิรรีวทิยา  

การวนิิจฉัยแยกโรค  และการวนิิจฉัยโรค  การรกัษาโรค  ป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสภาพ       
โดยเน้นปญัหา และโรคที่พบบ่อยของสตร ี รวมทัง้การดูแลสตรรีะหว่างตัง้ครรภ ์ การคลอดและ
หลังคลอด  การประเมินสุขภาพ  การส่งเสริมการมีสุขภาพดีทัง้มารดาและทารกในครรภ ์       
การป้องกนัความผดิปกตหิรอืภาวะแทรกซอ้นของการตัง้ครรภ ์ การวางแผนครอบครวั และภาวะ
ฉุกเฉินต่างๆ  โดยมทีศันคตทิีด่ใีนการดแูลผูป้ว่ยแบบองค์รวม  ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชน
และมีการบูรณาการกับวสิญัญีวทิยา  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  รงัสวีทิยา  อายุรศาสตร์และสาขาอื่น      
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Epidemiology,  etiology,  symptomatology,  pathogenesis,  pathophysiology, 
differential diagnosis and diagnosis,  medical treatment,  disease prevention and 
rehabilltation in common problems and diseases of women including gynecology and 
obstetrics(antepartum, intrapartum, and postpartum), health good attitude in patient care 
by the holistic approach; not only patients but also their family and integrate with other 
related medical specialties 
 
322407   สขุภาพและโรคของสตรี 2      4(0-8-4) 

 Health and Diseases of Women II 
 ฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับการดูแลสตรี ได้แก่ การซักประวตัิ ตรวจร่างกาย        

การตรวจภายใน การวินิจฉัยแยกโรค และการวนิิจฉัยโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ      
การวินิ จฉัยก่ อนคลอด  การสัง่การรักษาอย่างสมเห ตุสมผล การบันทึก เวชระเบียน                 
การให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาต ิและ ทกัษะพื้นฐานส าหรบัการท าหตัถการต่างๆ (ทราบขอ้บ่งชี ้
เขา้ใจหลกัการ รูข้ ัน้ตอนการกระท า การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้จากการท า
หตัถการดงักล่าว) ฝึกท างานร่วมกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ที่หอ้งตรวจโรคผูป้ว่ยนอก 
หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย      
แบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครวัและชุมชนของผูป้่วย และมกีารบรูณาการกบัแผนรงัสวีทิยา 
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน าไปใชใ้นการดแูลรกัษาผูป้ว่ย  

 Practice clinical skills for taking care of women including history taking, 
physical examination, pelvic examination differential diagnosis and diagnosis, laboratory 
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investigation,  prenatal diagnosis,  proper medical treatment,  completely medical record, 
health education for patients and relatives and basic procedures ( including indication, 
contraindication,  procedural technique and interpretation and complication)  .               
Co-operatively working with doctors and medical personnel in out-patient and in-patient 
wards, intensive care units, labor room, and operating room. Establish good attitude in 
taking care of patients by the holistic approach; not only patients but also their family and 
community and integrate with other related medical specialties 

 
322408   การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั 1       4(4-0-8) 

 Perioperative Care I  
 ระบาดวทิยา สาเหตุและปจัจยัก่อโรค อาการวทิยา พยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา  

การวนิิจฉยัแยกโรค และการวนิิจฉยัโรค การดแูลผูป้ว่ยก่อนผ่าตดั ระหวา่งการผ่าตดั และหลงัการ
ผ่าตดั  การป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสภาพ โดยเน้นปญัหา และโรคทางศลัยกรรมทัว่ไปที่พบบ่อย 
รวมทัง้การดูแลแก้ไขผู้ป่วยศัลยกรรมในภาวะวกิฤติและฉุกเฉิน หลกัการและขัน้ตอนต่างๆ     
ของการระงบัความรู้สึกและการดมยาสลบ โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน และมีการบูรณาการกับ ร ังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู        
วสิญัญวีทิยา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยาและสาขาวชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Epidemiology,  etiology,  symptomatology,  Pathogenesis,  pathophysiology, 
differential diagnosis and diagnosis, and managements of patients with common surgical 
problems and diseases in preoperative,  intra-operative,  and postoperative conditions 
including principles of anesthesia ,  management of emergency and critical conditions, 
disease prevention and rehabilitation. Establish good attitude in patient care by           
the holistic approach; not only patients but also their family and community and integrate 
with other related medical specialties 

 
322409   การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั 2      4(0-8-4) 

 Perioperative Care II 
 ฝึกทกัษะทางคลนิิกส าหรบัการดูแลผู้ปว่ยผ่าตดั ได้แก่  การซกัประวตั ิตรวจร่างกาย 

การวินิจฉัยแยกโรค และการวินิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ        
และทางรงัส ีทกัษะพื้นฐานทางศลัยกรรม (ทราบขอ้บ่งชี้ เข้าใจหลกัการ รู้ข ัน้ตอนการกระท า   
การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้จากการท าหตัถการดงักล่าว) การบนัทกึ        
เวชระเบียน การให้ค าแนะน ากับผู้ป่วยและญาติ ฝึกท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากร           
ทางการแพทย ์ที่หอ้งตรวจโรคผูป้่วยนอก หอผู้ปว่ยใน หอผูป้่วยหนัก หอ้งคลอด และห้องผ่าตดั 
โดยมีทศันคติที่ดใีนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครวัและชุมชนของผู้ป่วย   
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และมีการบูรณาการกบัแผนรงัสวีทิยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  วสิญัญีวทิยา จกัษุวทิยา โสต นาสิก     
ลารงิซว์ทิยา และสาขาวชิาอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อน าไปใชใ้นการดแูลรกัษาผูป้ว่ย 

 Practice  clinical  skills  in  perioperative  care  including  history  taking, 
physical  examination, differential  diagnosis and diagnosis, laboratory  investigation,  
basic  surgical   procedures (including  indication, contraindication, procedural  technique 
and interpretation and complication)   medical  record, health  education  for  patients  
and  relatives  and  co-operatively  working  with  doctors  and  medical  personnel  in  
out-patient and in-patient  wards, and intensive  care  units, operating and recovery room. 
Establish  good  attitude  in  taking  care  of  pediatric patients  by  the  holistic  
approach; not  only  patients  but  also  their  family and community and integrate  with  
other  related  medical  specialties 
 
322410 จิตเวชศาสตร ์       4(2-4-6) 
  Psychiatry 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปญัหา และโรคทางจติเวช ฝึกการซกัประวตั ิตรวจร่างกาย 
ตรวจสภาพจิต การวนิิจฉัยโรค และการหาสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช ตลอดจน
วธิกีารรกัษาต่างๆ เช่น การใช้ยา การใช้จติบ าบดั พฤตกิรรมบ าบดั เป็นต้น และการจดัการกบั
สภาวะฉุกเฉินทางดา้นจติเวช การน าเอาความรูท้างดา้นจติเวชไปใชค้วบคุมกบัการรกัษาโรคทาง
ร่างกาย ฝึกฝนการตดิต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งแพทย ์บุคลากรทางการแพทยแ์ละ
ผูป้ว่ย การท างานเป็นทมี การดแูลฟ้ืนฟูสุขภาพจติและ การป้องกนัการเป็นโรคทางจติเวช การใช้
บรกิารสุขภาพจติชุมชน การดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge of psychiatric problems and diseases as well as clinical skills 
in psychiatry, including history taking , physical and mental status examination, 
interpretation of psychological tests, diagnosis and managements such as 
psychopharmacology, psychotherapy, behavioral therapy, and managements of 
emergency problems in psychiatry etc, psychosocial approach to managing patients with 
non-psychiatric problems and diseases, communication skills, team work skills, 
community psychology, mental heath promotion, mental heath prevention, rehabilitation, 
and holistic care 
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322411 วิจยัทางการแพทยพื์้นฐาน      4(1-6-5) 
  Basic Medical Research 
  ฝึกตัง้ค าถามวจิยัทางการแพทยท์ีน่่าสนใจและมปีระโยชน์ในการหาค าตอบ เลอืกวธิี
วจิยัชนิดต่างๆ ในการตอบค าถามวจิยัเชงิปรมิาณ เชิงคุณภาพ และการวจิยัทุตยิภูม ิวเิคราะห์
อคตทิีเ่กดิขึน้ในการวจิยั ค้นหาสถติทิีเ่หมาะสมส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูวจิยั พฒันาโครงร่างวจิยัที่
สมบรูณ์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนตวัอยา่ง พฒันาเครื่องมอืที่ใชเ้กบ็ขอ้มูล  ทดสอบเครื่องมอื
ตามหลกัทฤษฎี จากนัน้ด าเนินการเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวจิยัที่พฒันาขึ้น 
น าเสนอผลการวจิ ัยด้วยวาจาต่อที่ประชุมวชิาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู้ว ิจารณ์
วรรณกรรมวจิยั 
  Develop skills in proposing interesting and good research question in 
medicine. Fine out the best research methods (quantitative or secondary research ) to 
answer the proposed research questions. Anticipate any research biases and try to 
control the biases. Look for the appropriate statistical analysis for the proposed research, 
including determining appropriate sample size and sampling frame. Write up a complete 
and concise research proposal, specifying target population and research tools with pre-
trial of the tools. After that, carry out data collection and analysis as stated in the 
proposal. Present the results both orally and in a short report. Finally practice some 
research paper critique 
 
322501 สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 3   4(2-4-6) 
  Health and Diseases of Newborn to Adolescence  lll 
  โรคและภาวะผดิปกตต่ิาง ๆ ของเดก็ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวยัรุ่นเพิ่มเตมิ ฝึกทกัษะ 
การซกัประวตัิและตรวจร่างกายของเด็ก และทกัษะการตรวจวนิิ จฉัยโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน   
การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการตรวจทางรงัสีอย่างมีเหตุผล การบันทึกเวชระเบียน  
ทกัษะการท าหตัถการที่จ าเป็นและส าคญั (ทราบข้อบ่งชี้  เขา้ใจหลกัการ รู้ข ัน้ตอนการกระท า    
การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท าหัตถการดังกล่าว) การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาต ิการท างานร่วมกบัแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์การน าความรู้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการดแูลผูป้ว่ย โดยใชห้ลกัวเิคราะหท์างเวชศาสตรอ์งิหลกัฐานเวชจรยิศาสตรแ์ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีการบูรณาการกบัแผนรงัสีวทิยา    
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Diseases and practice clinical skills in newborn to adolescence (less than 15 
year-old) including history taking, physical examination, appropriate laboratory 
investigation, medical record completion, procedural skills (including indication, 
contraindication, procedural technique and interpretation and complication), and education 
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for patients and relatives. Co-operatively working with doctors and medical personnel in 
out-patient and in-patient wards, and intensive care units; application of Knowledge and 
skill in pediatric-patient care by taking account of the principles of evidence-based 
medicine, principles of medical ethics and related laws, and holistic care and an 
integration of other related disciplines 
 
322502 เวชศาสตรช์ุมชน เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชีวเวชศาสตร ์2    6(1-10-7) 
  Community, Family and Occupational Medicines ll 
  หลกัการและการปฏิบตัิทางอาชวีเวชศาสตร์ การเจ็บป่วยเนื่องจากงานการค้นหา
ปญัหา และการจดัการแกไ้ข ฝึกปฏบิตัเิวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรช์ุมชนทีโ่รงพยาบาลชุมชนศกึษา
ทฤษฎกีารบรหิารจดัการระบบสาธารณสุข 
  The principles and practice of occupational medicine, diseases related to 
workplace, identification of problems and management. Practice family and community 
medicine at a community hospital. Study the theory of health systems management 
 
322503 สขุภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ3    6(1-10-7) 
  Health and Diseases of Adult and Elderly lll 
  ปญัหาและโรคของผู้ใหญ่ตัง้แต่วยัหนุ่มสาวจนกระทัง่ถึงวยัชรา (อายมุากกวา่ 15 ปี
ขึ้นไป) และฝึกทักษะทางคลินิกเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะการซักประวตัิและการตรวจร่างกาย      
การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการตรวจรงัสีอย่างเหมาะสม การแปลผลการตรวจวนิิจฉัย 
การวนิิจฉัยโรค การวางแผนการรกัษา การบนัทึกเวชระเบียน และฝึกทกัษะการท าหตัถการ
เบือ้งตน้ในหอผูป้่วย (โดยทราบขอ้บ่งชี ้เขา้ใจหลกัการ รูข้ ัน้ตอนการกระท า การแปลผลการตรวจ
และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้จากการท าหตัถการดงักล่าว) ฝึกฝนการตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้ง
ความเข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย รวมทัง้การดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพ      
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงครอบครวัและชุมชนของผู้ป่วย การประยกุต์หลกัการ
ทางเวชศาสตรอ์งิหลกัฐานในการดูแลผู้ป่วย และมกีารบูรณาการกบัรงัสวีทิยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
จกัษุวทิยา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา และสาขาวชิาอื่น ๆ  
  Problems and diseases of adults and the elderly (more than 15 year-old)   
and practice clinical skills such as history taking, physical examination, appropriate 
laboratory investigation and interpretation, making diagnosis, plan of management, 
medical recording, basic procedural skills (including indication, contraindication, 
procedural techniques, interpretation and complication), communication skills, skills in 
counseling, health education, health promotion, health prevention, rehabilitation and 
holistic approach; not only patients but also their family and community. Application of 
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evidence-based medicine in patient care and an integration of radiology, rehabilitation, 
ophthalmology, otolaryngology and other disciplines 
 
322504 สขุภาพและโรคของสตรี 3      4(2-4-6) 
  Health and Diseased of Women III 
  การดแูลโรคของสตรทีีซ่บัซอ้นมากขึน้ เช่น มะเรง็ทางนรเีวช โรคทางต่อมไรท้่อและ
ฝึกทกัษะในการดแูลโรคทางสตูกิรรมทีซ่บัซ้อนมากขึน้ เช่น การตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นทาง
อายุรกรรม ศัลยกรรม และอื่นๆ การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลงัผ่าตัดทัง้ทางนรีเวชกรรมและ       
สตูกิรรม การท าหตัถการพื้นฐานต่างๆ ที่จ าเป็น และการท าหตัถการช่วยคลอดภายใต้การดูแล
ของแพทยผ์ู้เชีย่วชาญ โดยทราบถงึขอ้บ่งชี้ ขอ้หา้ม ข ัน้ตอนการกระท าและภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจ
เกิดขึ้นจากหัตถการดังกล่าว การบันทึกรายงานผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่ อร ักษาต่อ             
การใหค้ าแนะน าปรกึษาแก่ผู้ปว่ยและญาต ิเน้นการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม โดยม ีการบูรณาการ 
กบัวสิญัญวีทิยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟู รงัสวีทิยา อายรุศาสตร ์และสาขาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Women’s health and practice under supervision in complicated or serious 
problems of gynecology and obstetrics, peri-operative management (pre-operative, intra-
operative, and post-operative periods), clinical and procedural skills in gynecology and 
obstetrics, medical record, referral managements, skills in advice and consultation, holistic 
approach and care, and integration with anesthesia, rehabilitation, radiology, medicine 
and other disciplines 
 
322505 การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั 3      6(1-10-7) 
  Perioperative care  lll 
  ความรูพ้ืน้ฐานในการดแูลผูป้ว่ยก่อนผ่าตดั ระหวา่งการผ่าตดั และหลงัผ่าตดั โรคทาง
ศัลยกรรมเฉพาะทาง (Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery, Plastic Surgery, CVT)   
และศลัยกรรมทัว่ไปที่พบบ่อย ฝึกทกัษะทางคลินิกส าหรบัการดูแลผู้ป่วยผ่าตดั ได้แก่ การซกั
ประวตั ิตรวจร่างกาย การวนิิจฉัยแยกโรค และการวนิิจฉัยโรค การส่งและการแปลผลตรวจทาง
ห้องปฏบิตักิารและทางรงัส ีทกัษะพื้นฐานทางศลัยกรรม ทกัษะการระงบัความรู้สกึและการดม
ยาสลบ การท าหตัถการที่จ าเป็นต่าง ๆ (ทราบข้อบ่งชี้ เข้าใจหลกัการ รู้ข ัน้ตอนการกระท า     
การแปลผลการตรวจและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้จากการท าหตัถการดงักล่าว) การบนัทกึ
เวชระเบยีน การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรกัษาต่อ ฝึกฝนการตดิต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่าง
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย ์และผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
และการป้องกนัโรค โดยมกีารบรูณาการกบั รงัสวีทิยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู วสิญัญีวทิยา จกัษุวทิยา 
โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา และสาขาวชิาอื่น ๆ  
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  Basic knowledge and management of perioperative patients (perioperative, 
intraoperative, and postoperative periods) in general and special surgical such as 
Urology, Pediatric surgery, Neurosurgery, Plastic surgery, and CVT. Practice clinical and 
procedural skills in perioperative care, including anesthesia such as history taking, 
physical examination, differential diagnosis and diagnosis, laboratory investigation and 
interpretation, basic and procedural skills in perioperative care, including anesthesia such 
as history taking. Physical examination, differential diagnosis, laboratory investigation and 
interpretation, basic and procedural skills in surgery and anesthesia (including indication, 
contraindication procedural technique and complication), medical record, referral 
management, skills in advice and consultation, holistic approach and care, rehabilitation 
and prevention. This is an integration of radiology, rehabilitation, anesthesia, 
ophthalmology, otolaryngology and other disciplines 
 
322506 การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั  4      4(1-6-5) 
  Perioperative Care IV 
  ความรู้พืน้ฐาน อาการวทิยา ระบาดวทิยา พยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา การวนิิจฉัย
แยกโรค และ การวนิิจฉัยโรค และการดูแลรกัษา ปญัหา และโรคกระดกู ขอ้ และ เนื้อเยื่ออ่อนที่
พบบ่อย การดแูลผูป้ว่ยก่อนผ่าตดั ระหวา่งการผ่าตดั และหลงัการผ่าตดั ฝึกทกัษะการซกัประวตัิ
และตรวจร่างกายทักษะพื้นฐานทางศัลยกรรมกระดูก การส่งตรวจและการแปลผลทาง
หอ้งปฏบิตักิารและทางรงัสวีทิยา การบนัทกึรายงานผูป้ว่ย ฝึกฝนการตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความ
เข้าใจระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค          
โดยมกีารบรูณาการกบั รงัสวีทิยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟู วสิญัญวีทิยา และสาขาวชิาอื่น ๆ  
  Basic knowledge, symtomatology, epideniolegy, pathogenesis, 
pathophysiology ,differential diagnosis anddiagnosis, and managements of patients. With 
bone disease or problems, joint and soft tissue in preoperative, intraoperative, and 
postoperative conditions. Clinical practice in perioperative care of orthopedic patients, 
such as history taking, physical examination, appropriate laboratory investigation and 
interpretation, procedural skills (including indication, contraindication, procedural 
technique and complication), medical recording, communication skills, team work, 
rehabilitation, heath promotion, health prevention, and holistic care etc. There is an 
integration of radiology, rehabilitation, anesthesia, and other related disciplines   
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322507 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิติเวชศาสตร ์1    4(2-4-6) 
  Emergency and Forensic Medicines l  
  อาการวทิยา พยาธกิ าเนิด พยาธสิรรีวทิยา การวนิิจฉยัแยกโรค และการวนิิจฉัยโรค 
การสบืค้นทางห้องปฏบิตักิาร การดูแลรกัษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วน และการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉินและอุบตัเิหตุทีห่อ้งฉุกเฉิน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย ์และการประกอบวชิาชพีของ
แพทย ์หลกัการและวธิีพสิูจน์ขอ้เท็จจรงิทางการแพทย ์เพื่อช่วยแก้ปญัหาทางกฎหมาย ทัง้ใน 
การตรวจผู้ป่วย ทางนิติเวชกรรม การชนัสูตรพลกิศพ การตรวจหาสารพิษในสิง่ส่งตรวจจาก
ผูป้ว่ยหรอืจากศพ การตรวจวตัถุพยานในคดทีางเพศและวตัถุพยานอื่น ๆ 
  Symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, differential diagnosis and 
diagnosis, laboratory investigation, and management of emergency problems and trauma 
in emergency room (ophthalmology, otolaryngology, surgery, pediatrics and internal 
medicine) including initial care and referral management, principles and skills in forensic 
medicine, medical and related laws, forensic medical evidences, medico-legal autopsy, 
and problem-solving in medico-legal problems.  
 
322508 ภาษาองักฤษส าหรบัวิชาชีพแพทย ์    3(3-0-6) 
  English for the Medical Profession 
  พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างแพทยก์บัผู้ป่วย ฝึกทกัษะการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ค าศัพท์ทางการแพทย์ การอ่านและการเขียนรายงาน          
ทางการแพทย ์
  Develop the communication skills required to converse with English speaking 
doctors and patients. The courses cover medical terminology, practice in specialist 
vocabulary and a review of basic grammatical structures. Students will learn how to 
communicate with patients and medical colleagues, how to speak at seminars and 
medical meetings and how to read and write medical papers  
 
322601 สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกิดจนถึงวยัรุ่น 4   6(0-12-6) 
  Health and Diseases of  Newborn to Adolescence IV 
   ฝึกปฏบิตังิานและเพิม่ทกัษะในการแกป้ญัหาและการดแูลรกัษาผูป้ว่ยที่หอผูป้ว่ยนอก 
หอผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วยหนัก การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญ ในเด็ก การประเมิน
ความสามารถของตนเองในการดูแลรกัษาผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรกัษาตัวหรือปรึกษา
ผูเ้ชีย่วชาญ และการน าความรูไ้ปประยกุต์ใชใ้นการดแูลรกัษาผู้ปว่ย โดยใชห้ลกัการวเิคราะหท์าง
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เวชศาสตร์องิหลกัฐาน เวชจรยิศาสตร์และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และการดูแลผูป้่วยแบบองค์รวม 
และมกีารบรูณาการกบัแผนกรงัสวีทิยา เวชศาสตรฟ้ื์นฟูและสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Practice problem-solving skills, clinical skills, procedural skills and 
management of newborn to adolescence (less than 15 year-old) in out-patient wards, and 
intensive care units, including medical record, referral management, skills in advice and 
consultation, holistic approach and care, health promotion, health prevention, treatment 
and rehabilitation, co-operatively working with doctors and medical personnel, and 
application of knowledge and skills in pediatric-patient care by taking account of the 
principles of evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws. 
There is an integration of radiology, rehabilitation, and other related disciplines    
 
322602 เวชศาสตรช์ุมชน  เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชีวเวชศาสตร ์3    4(0-8-4) 
  Community, Family and Occupational Medicines lll 
  การจัดการเพื่ อสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อร ังในระยะยาว ตามหลักการ         
เวชศาสตรค์รอบครวัและการวจิยัทางเวชศาสตรค์รอบครวั 
  The family responses to the health of the family in a long term follow up 
according to the principles of family medicine and research methods of family medicine 
 
322603 สขุภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ4    8(0-16-8) 
  Health and Diseases of Adult and Elderly IV 
  ฝึกปฏบิตัิงานและเพิ่มทกัษะในการแก้ปญัหาและการดูแลรกัษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ตัง้แต่  
วยัหนุ่มสาวจนกระทัง่ถึงวยัชรา (อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก            
หอผูป้ว่ยใน และหอผูป้ว่ยหนกั การท าหตัถการทีจ่ าเป็นและส าคญั การประเมนิความสามารถของ
ตนเองในการดแูลรกัษาผูป้ว่ย การส่งต่อผูป้ว่ยเพื่อรกัษาตวัหรอืปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญอยา่งเหมาะสม 
และบันทึกสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 ตามเกณฑ์ของแพทยสภา ฝึกฝนการเรียนรู้
ตดิต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์และผู้ป่วยเป็นอย่างดี
และการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมกีารบูรณาการกบัรงัสวีทิยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จกัษุวทิยา 
โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา และสาขาวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  Practice problem-solving skills, clinical skills. Procedural skills and 
management of adult and elderly patients (more than 15 year-old) in out-patient,          
in-patient wards, and intensive care units including referral managements, skills in advice 
and consultation, medical record in ICD 10 system, effective communication doctors, 
medical personnel and patients and holistic approach and care. There is an integration of 
radiology, rehabilitation, ophthalmology, otolaryngology, and other disciplines 
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322604 สขุภาพและโรคของสตรี 4      6(-0-12-6) 
  Health and Diseases of Women IV 
  ฝึกปฏบิตังิานการดูแลผู้ป่วยทัง้ด้านสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา ที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วย
นอก หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตดั ตลอดจนการติดตามผู้ป่วยหลัง    
การรกัษา และการให้บรกิารวางแผนครอบครวั ร่วมกบั การฝึกทกัษะทางสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา  
และหตัถการต่าง ๆ การบนัทกึรายงานผูป้่วย การส่งต่อผูป้่วยเพื่อการรกัษาต่อ การให้ค าแนะน า
แก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ      
การท างานเป็นทมี และ การดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม 
  Practice gynecology and obstetrics under supervision with patients in out-
patient and in-patient wards, labor room, and operating room, family planning clinic until 
followed up, clinical and procedural skills in gynecology and obstetrics, medical record, 
referral management, skills in advice and consultation, health promotion, health 
prevention, medical treatment and rehabilitation, team working, and holistic approach and 
care 
 
322605 การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั  5      8(0-16-8) 
  Perioperative Care V 
  ฝึกปฏิบตัิงานและเพิ่มทกัษะในการแก้ปญัหา การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตดั ระหว่าง    
การผ่าตดัและหลงัผ่าตดั ที่หอผู้ปว่ยใน หอผู้ป่วยนอก หอผูป้่วยหนัก หอ้งผ่าตดั และห้องพกัฟ้ืน 
ตลอดจนการตรวจติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา การท าหัตถการที่จ าเป็นและส าคัญทัง้ทาง
ศัลยกรรม และวิส ัญญีวิทยา ภายใต้การแนะน าของอาจารย์แพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้าน        
การบนัทกึเวชระเบยีน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรกัษาผู้ป่วย การส่งต่อ
ผูป้ว่ยเพื่อรกัษาตวัหรอืปรกึษาผู้เชีย่วชาญอยา่งเหมาะสม ฝึกฝนการตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจระหวา่งแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์และผู้ป่วยเป็นอย่างด ีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการป้องกนัโรค โดยมีการบูรณาการกบัรงัสวีทิยา เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
วสิญัญวีทิยา จกัษุวทิยา โสต นาสกิ ลารงิซว์ทิยา และสาขาวชิาอื่น ๆ  
  Practice problem-solving skills, clinical and procedural skills, and 
managements of perioperative patients under supervision in out-patient and in-patient 
wards, intensive care units, operative and recovery rooms until followed up, clinical and 
procedural skill in surgery and anesthesia, medical record, referral managements, skills in 
advice and consultation, holistic approach and care, rehabilitation, and disease 
prevention, There is an integration of radiology rehabilitation, anesthesia, ophthalmology. 
Otolaryngology and other disciplines  
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322606 การดแูลผู้ป่วยผ่าตดั 6      2(0-4-2) 
  Perioperative Care  VI 
  ฝึกปฏบิตังิานดแูลผูป้่วยทีเ่ป็นโรคหรอืบาดเจบ็กระดูกกบัขอ้และเนื้อเยือ่อ่อนทัง้ก่อน
การผ่าตัดระหว่างการผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ที่หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด        
และหอผู้ป่วยหนัก การท าหตัถการที่จ าเป็นและส าคญั ภายใต้การแนะน าของอาจารย์แพทย ์  
การบนัทกึเวชระเบยีน การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรกัษาผู้ป่วย การส่งต่อ
ผูป้่วยเพื่อรกัษาต่อ ฝึกฝนการเรยีนรู้ตดิต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ ระหวา่งแพทย ์บุคลากร
ทางการแพทย ์และผู้ปว่ย การดแูลผู้ปว่ยแบบองค์รวม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ 
และการป้องกันโรค โดยมีการบูรณาการกับ ร ังสีวิทยาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  วิส ัญญี วิทยา             
และสาขาวชิาอื่น ๆ  
  Practice clinical and procedural skills, and management of orthopedic patients 
(preoperative, intraoperative, and postoperative periods) under supervision in out-patient 
and in-patient wards, operating rooms, and intensive care unit including medical record, 
referral management, skills in advice and consultation, holistic approach and care, 
rehabilitation, health promotion and prevention. There in an integration of radiology, 
rehabilitation, anesthesia and other related disciplines 
 
322607 เวชศาสตรฉุ์กเฉิน และนิติเวชศาสตร ์2    4(0-8-4) 
  Emergency and Forensic Medicines ll 
  ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่ อให้มีความสามารถในการแก้ปญัหา                      
ทกัษะทางคลนิิก การวนิิจฉัยโรค บ าบดัรกัษา และท าหตัถการที่จ าเป็นส าหรบัการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน และอุบตัเิหตุได้เหมาะสมและทนัท่วงท ีการส่งตรวจทางรงัสทีี่เหมาะสม การฝึกทกัษะ
ปฏบิตักิาร กูช้พีผูป้่วยฉุกเฉินและอุบตัเิหตุ (ข ัน้พืน้ฐานและขัน้สงู) หลกัการเบื้องตน้ในการบรหิาร
จดัการอุบตัภิยัหมู่ การอภปิรายปญัหาผู้ป่วย การให้ค าแนะน าและค าปรกึษาแก่ผู้ป่วยและญาต ิ       
การท างานเป็นทมี การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรกัษาต่อหรอืปรกึษาผู้เชี่ยวชาญ การฝึกปฏบิตัชินัสูตร
พลกิศพ การเขยีนใบชนัสตูรบาดแผลและใบรบัรองการตาย 
  Clinical practice under supervision in emergency rooms of patients with 
emergency conditions (ophthalmology, otolaryngology, surgery (traumatic and non-
traumatic conditions) , pediatrics, and internal medicine) Practice problem-solving, clinical 
skills, diagnosis, disease management, procedural skills, appropriate investigations and 
interpretation, basic and advanced resuscitation and communication skills, team working 
(with medical and non-medical personnel), referral management, medico-legal autopsy, 
writing medical certificates and legal records for death 
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322701 จิตเวชศาสตรท์ัว่ไป      3(0-6-3) 
  General Psychiatry 
  ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยเป็นโรคทางจติเวช 
รวมทัง้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่ อร ักษาต่อ การฟ้ืนฟูสภาพจิต          
การป้องกันโรคทางจิตเวช โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง
ครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge and clinical practice in psychiatric patients including 
diagnosis, patient management, referral management, psychiatric rehabilitation, and 
psychiatric prevention. Establish good attitude in taking care of patients by the holistic 
approach; not only patients but also their family and community 
 
322702 อายรุศาสตรท์ัว่ไป       3(0-6-3) 
  General internal Medicine 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ ผู้ป่วยโรคทางอายุรศาสตร ์      
ที่พบได้บ่อย รวมทัง้การวนิิจฉัยโรค การดูแลรกัษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรกัษาต่อ การฟ้ืนฟู
สุขภาพ การสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรคโดยมทีศันคตทิีด่ใีนการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม 
ครอบคลุมถงึครอบครวั และชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge and clinical practice in patients with common medical 
problems diseases including diagnosis, patient management, referral management, 
rehabilitation, health promotion and disease prevention. Establish good attitude in taking 
care of patients by the holistic approach; not only patients but also their family and 
community 
 
322703 ศลัยศาสตรท์ัว่ไป       3(0-6-3) 
  General Surgery 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิกเกีย่วกบั ผู้ปว่ยโรคทางศลัยศาสตร์ที่พบ
ได้บ่อยรวมทัง้การวนิิจฉัยโรค การดูแลรกัษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรกัษาต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ   
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทศันคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge and clinical practice in patients with common surgical 
problems and diseases including diagnosis, patient management, referral management, 
rehabilitation, health promotion and disease prevention. Establish good attitude in taking 
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care of patients by the holistic approach; not only patients but also their family and 
community 
 
322704 กมุารเวชศาสตรท์ัว่ไป      3(0-6-3) 
  General Pediatrics 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกเกี่ยวกบั ปญัหาและโรคที่พบบ่อยของ
ผูป้ว่ยเดก็ รวมทัง้การวนิิจฉยัโรค การดแูลรกัษา การส่งต่อผูป้่วย เพื่อรกัษาต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทศันคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge and clinical practice in pediatric patients with common 
problems and diseases including diagnosis, patient management, referral management, 
rehabilitation, health promotion and disease prevention. Establish good attitude in taking 
care of patients by the holistic approach; not only patients but also their family and 
community 
 
322705 สติูศาสตรท์ัว่ไป       3(0-6-3) 
  General  Obstetrics 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยที่มปีญัหาและโรคทางสูติ
ศาสตรท์ี่พบบ่อย รวมทัง้การวนิิจฉยัโรค การดูแลรกัษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรกัษาต่อ การฟ้ืนฟู
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย          
แบบองคร์วม ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge and clinical practice in pediatric patients with common 
obstetric problems and diseases including diagnosis, patient management, referral 
management, rehabilitation, health promotion and disease prevention. Establish good 
attitude in taking care of patients by the holistic approach; not only patients but also their 
family and community 
 
322706 นรีเวชวิทยาทัว่ไป       3(0-6-3) 
  General  Gynecology 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยที่มีปญัหาและโรคทาง     
นรเีวชวทิยาที่พบบ่อย รวมทัง้การวนิิจฉัยโรค การดูแลรกัษา การส่งต่อผู้ป่วย เพื่อรกัษาต่อ    
การฟ้ืนฟูสุขภาพ การสร้างเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค โดยมทีศันคตทิี่ดใีนการดูแลผู้ป่วย
แบบองคร์วม ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
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  Basic knowledge and clinical practice in pediatric patients with common 
gynecologic problems and diseases including diagnosis, patient management, referral 
management, rehabilitation, health promotion and disease prevention. Establish good 
attitude in taking care of patients by the holistic approach; not only patients but also their 
family and community 
 
322707 รงัสีวินิจฉัย       3(0-6-3) 
  Diagnostic  Radiology 
  ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรงัสีธรรมดาและตรวจพเิศษ (ทราบประโยชน์ 
ขอ้บ่งชี้และข้อควรระวงัจากการตรวจนัน้) และการฝึกการวนิิจฉัยโรคที่พบบ่อยด้วยวธิกีารทาง  
รงัสวีนิิจฉยั 
  Knowledge and interpretation common radiological examination techniques as 
well as special techniques (clinical uses, indications and cautionary measures of the 
examinations) and practice skills of diagnostic radiology in common diseases 
 
322708 รงัสีวิทยาทัว่ไป       3(0-6-3) 
  General  Radiology 
  ความรู้และการแปลผล การตรวจทางรงัสีธรรมดาและตรวจพเิศษ (ทราบประโยชน์ 
ขอ้บ่งชีแ้ละขอ้ควรระวงัจากการตรวจนัน้) ความรู้พืน้ฐานและวธิกีารต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการรกัษาคนไข้
โรคมะเรง็ดว้ยรงัสชีนิดต่าง ๆ รูจ้กัขอ้บ่งชีข้องการรกัษาโดยใชร้งัส ีความรูพ้ืน้ฐานทางเวชศาสตร์
นิวเคลยีร์ของการตรวจและรกัษาผู้ป่วยโดยการใช้สารกมัมนัตรงัสีและ สามารถในการเลอืกใช ้ 
การตรวจต่าง ๆ ทางเวชศาสตรน์ิวเคลยีรใ์หถู้กตอ้งดว้ย 
  Knowledge and interpretation common radiological examination techniques as 
well as special techniques (clinical uses, indications and cautionary measures of the 
examinations) Study basic principles, indications and techniques in radiation therapy. 
Study basic knowledge of nuclear medicine in examination and treatment of a patient by 
appropriate selection of the radioactive substance 
 
322709 อบุติัเหตทุางออรโ์ธปิดิกส ์      3(0-6-3) 
  Orthopedics  Trauma 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบตัิงานดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บกระดูก ขอ้และเนื้อเยื่ออ่อน 
รวมทัง้การวนิิจฉัยโรค การดูแลรกัษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรกัษาต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยมี
ทศันคตทิีด่ใีนการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
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  Basic Knowledge and practice skills in management of traumatic patient with 
injuries of bones, joints and soft tissues including diagnosis, patient management, referral 
management, and rehabilitation. Establish good attitude in taking care of patients by the 
holistic approach; not only patients but also their family and community 
 
322710 จกัษุวิทยาทัว่ไป       3(0-6-3) 
  General  Ophthalmology 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคตาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย  
รวมทัง้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่ อร ักษาต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ            
โดยมทีศันคตทิีด่ใีนการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic Knowledge and clinical practice in patients with common problems and 
diseases of eye including diagnosis, patient management, referral management, 
rehabilitation, health promotion and disease prevention. Establish good attitude in taking 
care of patients by the holistic approach; not only patients but also their family and 
community 
 
322711 โสต ศอ นาสิก วิทยาทัว่ไป      3(0-6-3) 
  General  Otolaryngology 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิกเกี่ยวกบั ผู้ป่วย โรคทางหู คอ จมูก และ
อวยัวะข้างเคยีง ที่พบได้บ่อยในประเทศไทย รวมทัง้การวนิิจฉัยโรค การดูแลรกัษา การส่งต่อ
ผูป้่วยเพื่อรกัษาต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ การสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคโดยมทีศันคตทิี่ดใีน
การดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม ครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 
  Basic knowledge and clinical practice  in patients with common problems and 
diseases of ear, noses, throat and adjoining organs including diagnosis , patient 
management, referral management, rehabilitation health promotion and disease 
prevention good attitude in taking care of patients by the holistic approach; not only 
patients but also their family and community 
 
322712 วิสญัญีวิทยาทัว่ไป       3(0-6-3) 
  General Anesthesiology 
  ความรู้พื้นฐานและฝึกปฏบิตังิานทางคลนิิกเกี่ยวกบัผู้ป่วยที่ต้องการระงบัความรู้สกึ
และการดมยาสลบ การเตรยีมผูป้่วยก่อนดมยาสลบ คุณสมบตัขิองยาสลบ และยาชาพรอ้มเทคนิค
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ที่ใช้และวิธีแก้ไขฤทธิแ์ทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และฝึกปฏิบัติการให้ยาสลบ และยาชา การให้        
การช่วยเหลอือยา่งรบีด่วนในดา้นการหายใจและหวัใจหยดุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  Basic Knowledge and clinical practice  in preoperative conditions and 
preparation of a patient for anesthesia including properties of general and local anesthetic 
agents as well as the administration techniques and the complication management. 
Practice in administering general and local anesthesia and the cardio-pulmonary 
resuscitation 
 
322713 พยาธิวิทยาประยกุต ์      3(0-6-3) 
  Applied Pathology 
  ประยุกต์ความรู้จากเทคนิคทาง เซลล์วทิยา ศลัย์พยาธิวทิยาและการตรวจพิเศษ  
ทางพยาธวิทิยา ในการสนบัสนุนการวนิิจฉยัโรคและการดแูลรกัษาผูป้ว่ยทางคลนิิก ฝึกปฏบิตังิาน
ทางศลัยพ์ยาธวิทิยา และการตรวจศพผู้ปว่ย และการร่วมประชุมทางวชิาการ กบัสาขาวชิาอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ Surgicoradiopathological conference  เป็นตน้ 
  Applied knowledge from cytology, surgical pathology, immunopathology  and 
molecular pathology for making diagnosis and patient management and practice surgical 
pathology and autopsy including learning from academic activity such as 
Surgicoradiopathological conference etc.   
 
322714 วิจยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐานและระบบสาธารณสขุ  3(0-6-3) 
  Research in Basic Medical Science and Health System 
  ฝึกท าวจิยัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน หรอื การวจิยัระบบสาธารณสุข ร่วมกบั
คณาจารยแ์ละทมีวจิยั 
  Doing the research or joining a research team in any field of basic medical 
science or health system 

 
322715 วิจยัครอบครวั       3(0-6-3) 

 Family Research 
 ฝึกปฏบิตัเิกี่ยวกบัสุขภาพในชุมชน โดยเน้นการวจิยัในครอบครวั เพื่อให้เขา้ใจและ

ประยุกตใ์ช้ขอ้มลูจากบรบิทของสุขภาพของบุคคล ครอบครวั สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งเสรมิ
ใหน้ิสติแพทยเ์รยีนรูก้ารใชห้ลกัฐานทางการแพทยม์าช่วยในการตดัสนิใจและวางแผน 

 Practice in community health in the aspect of family research to improve 
competency about knowledge and experience by applying evidence-based data 
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322716 เวชปฏิบติัครอบครวั 1       3(0-6-3) 
 Family Practice  l 
 ฝึกปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิกผู้ป่วยนอก หรือในชุมชน โดยเน้น     

การสื่อสาร การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การวนิิจฉยัโรค การวางแผนการรกัษากบัอาจารย ์
โดยการประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเวชศาสตร์ครอบครวักบัผูป้ว่ยในเชงิลกึ 

 Family practice in out-patient department or in community-based health 
center. Main task is focused on communication skills, data gathering and analysis, 
diagnosis, and patient care plan with staff by in depth application of Family Medicine 
 
322717  เวชปฏิบติัครอบครวั 2      3(0-6-3) 

 Family Practice ll 
 ฝึกปฏบิตัิด้านเวชศาสตร์ครอบครวัโดยการตรวจรกัษาผู้ป่วย  โดยใช้หลกัการทาง  

เวชศาสตร์ครอบครัวที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและในชุมชน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใน        
การแกป้ญัหาสุขภาพทีพ่บบ่อยในชุมชน 

 Intensive family practice in out-patient department and in community-based 
health center to enhance clinical skills in context of common health problem in community 

 
322718 เวชศาสตรฟ้ื์นฟใูนเวชปฏิบติั     3(0-6-3) 

 Practice in Rehabilitation 
 ความรู้พื้นฐาน และ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสภาวะผู้ป่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เข้าใจหลกัการท างานเป็นทมีในการฟ้ืนฟูสุขภาพ ฝึกการติดต่อสื่อสารกบัแพทย ์บุคลากรทาง
การแพทยแ์ละผูป้ว่ย พรอ้มทัง้สามารถส่งต่อผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมทีศันคตทิีด่ใีนการดแูล
ผูป้ว่ยแบบองคร์วมครอบคลุมถงึครอบครวัและชุมชนของผูป้ว่ย 

 Basic knowledge, and practice skills in rehabilitation, cooperatively working 
with personnel, effective communication and referral management. Establish good 
attitude in taking care of patients by the holistic approach; not only patients but also their 
family and community 
 
322719 ประวติัทางการแพทย ์      3(3-0-6) 

 History of Medicine  
 ประวตัแิละแนวคดิของการแพทยแ์ผนตะวนัตก การแพทยแ์ผนตะวนัออก การแพทย์

แผนไทย และ การแพทยท์างเลอืก 
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 History and concepts of western medicine, oriental medicine, Thai traditional 
medicine and alternative medicine 

 
322720 การแพทยท่ี์มีความเป็นมนุษย ์     3(1-4-4) 

 Humanized  Medicine  
 ความรู ้ ทกัษะ และ เจตคตใินการพฒันานิสติแพทยส์ู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 
 Knowledge, skill and attitude for developing medical student to a state of 

complete human being 
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3.2 ช่ือ-สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์
  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ท่ี ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
 

ช่ือ-สกลุ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

คณุวุฒิ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปี 

1 อาจารย์ นายวชิยั   เทยีนถาวร 31799001xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
ว.ว. 

 วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 แพทยศาสตร ์
 โสต ศอ นาสกิ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2513 
2515 
2524 

2 อาจารย์ นายชชัวาลย์   ศรินิิรนัทร ์ 35099013xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
ว.ว. 

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร ์
กุมารเวชศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2516 
2518 
2525 

3 อาจารย์ นายเธยีรชยั   คฤหโยธนิ 31015001xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
ว.ว. 

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
แพทยศาสตร ์
ศลัยศาสตรท์ัว่ไป 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2519 
2521 
2527 

4 อาจารย์ นายชาญชยั   พจมานวพิุธ 31016001xxxxx พ.บ. 
ว.ว. 

แพทยศาสตร ์
ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2534 
2538 

5 อาจารย์ นายอสัดง   วรรณจกัร 35607001xxxxx วท.บ. 
พ.บ. 
อ.ว. 

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร ์
เวชศาสตรป้์องกนั 
(ระบาดวทิยา) 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ส านักระบาดวทิยา  กรมควบคมุ
โรคกระทรวงสาธารณสขุ 

2538 
2543 
2549 

6 อาจารย์ นางรตันา  ทรพัย์บ าเรอ 31017001xxxxx วท.บ. 
วท.ม. 
วท.ด. 

วทิยาศาสตรส์ขุาภบิาล 
สขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2539 
2542 
2549 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 
   ตามภาคผนวก 4 รายชื่ออาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์เิศษ 
  3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
   ตามภาคผนวก 4 รายชื่ออาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์เิศษ 
 
4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
           ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม   
  4.1.1 มวีนิยั ตรงต่อเวลา เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
  4.1.2 มคีุณธรรม จรยิธรรม และตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  
  4.1.3 มภีาวะผูน้ าและสามารถท างานเป็นทมี 
  4.1.4 เคารพในสทิธ ิคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
  4.1.5 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตักิารการแพทย์ 
  4.1.7  สามารถรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสภาพ 
  4.1.8  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ วางแผน พฒันาและปรบัปรุงระบบการแพทย ์
  4.1.9 ใหบ้รกิารวชิาการดา้นการแพทยแ์ก่ผูร้บับรกิารและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 4.2   ช่วงเวลา   

รายวิชา ชัน้ปี ภาคการศึกษา 
322402  สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 2 

4(0-8-4) 
4 ตน้และปลาย 

Module 11  Clinical  Approach I 
322405  สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 2 
            4(0-8-4) 

4 ตน้และปลาย 
Module 11  Clinical  Approach I 

322407  สขุภาพและโรคของสตร ี2   
            4(0-8-4) 

4 ตน้และปลาย 
Module 11  Clinical  Approach I 

322409  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 2   
            4(0-8-4) 

4 ตน้และปลาย 
Module 11  Clinical  Approach I 

322410  จติเวชศาสตร ์      
            4(2-4-6) 

4 ตน้และปลาย 
Module 11  Clinical  Approach I 

322411  วจิยัทางการแพทย์พื้นฐาน   
            4(1-6-5) 

4 ตน้และปลาย 
Module 11  Clinical  Approach I 
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รายวิชา (ต่อ) ชัน้ปี ภาคการศึกษา 
322501  สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 3 
            4(2-4-6)   

5 ตน้และปลาย 
Module 12 Clinical  Approach II 

322502  เวชศาสตรช์มุชน เวชศาสตรค์รอบครวัและอาชวี 
            เวชศาสตร ์2  
            6(1-10-7) 

5 ตน้และปลาย 
Module 12 Clinical  Approach II 

322503  สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 3 
            6(1-10-7) 

5 ตน้และปลาย 
Module 12 Clinical  Approach II 

322504  สขุภาพและโรคของสตร ี3   
            4(2-4-6) 

5 ตน้และปลาย 
Module 12 Clinical  Approach II 

322505  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 3   
            6(1-10-7) 

5 ตน้และปลาย 
Module 12 Clinical  Approach II 

322506  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 4   
            4(1-6-5) 

5 ตน้และปลาย 
Module 12Clinical  Approach II 

322601  สขุภาพและโรคของเดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 4 
            6(0-12-6) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship 

322602  เวชศาสตรช์มุชน เวชศาสตรค์รอบครวั 
            และอาชวีเวชศาสตร ์3  
            4(0-8-4) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship  

322603  สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 4  
            8(0-16-8) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship 

322604  สขุภาพและโรคของสตร ี4   
            6(0-12-6) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship 

322605  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 5   
            8(0-16-8) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship 

322606  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 6   
            2(0-4-2) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship 

322607  เวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิตเิวชศาสตร ์2 
            4(0-8-4) 

6 ตน้และปลาย 
Module 13 Clinical  Clerkship 
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4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

ชัน้
ปี 

รายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 

Module จ านวน
ชัว่โมงสอน 

4 322402  สขุภาพและโรคของเดก็แรก 
            เกดิจนถงึวยัรุน่ 2  

4(0-8-4) Module 11   
Clinical  Approach I 

120 

4 322405  สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่ 
            และผูส้งูอายุ 2 

4(0-8-4) Module 11   
Clinical  Approach I 

120 

4 322407  สขุภาพและโรคของสตร ี2 
  

4(0-8-4) Module 11   
Clinical  Approach I 

120 

4 322409  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 2 
   

4(0-8-4) Module 11   
Clinical  Approach I 

120 

4 322410  จติเวชศาสตร ์    
  

4(2-4-6) Module 11   
Clinical  Approach I 

90 

4 322411  วจิยัทางการแพทย์พื้นฐาน 
  

4(1-6-5) Module 11   
Clinical  Approach I 

105 

5 322501  สขุภาพและโรคของ 
            เดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 3  

4(2-4-6) Module 12 
Clinical  Approach II 

90 

5 322502  เวชศาสตรช์มุชน  
            เวชศาสตรค์รอบครวั 
            และอาชวีเวชศาสตร ์2  

6(1-10-7) Module 12 
Clinical  Approach II 

165 

5 322503  สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่ 
            และผูส้งูอายุ 3 

6(1-10-7) Module 12 
Clinical  Approach II 

165 

5 322504  สขุภาพและโรคของสตร ี3 
  

4(2-4-6) Module 12 
Clinical  Approach II 

90 

5 322505  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 3 
   

6(1-10-7) Module 12 
Clinical  Approach II 

165 

5 322506  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 4 
   

4(1-6-5) Module 12 
Clinical  Approach II 

105 

6 322601  สขุภาพและโรคของ 
            เดก็แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 4 

6(0-12-6) Module 13 
Clinical  Clerkship 

180 

6 322602  เวชศาสตรช์มุชน  
            เวชศาสตรค์รอบครวั 
            และอาชวีเวชศาสตร ์3  

4(0-8-4) Module 13 
Clinical  Clerkship  

120 

6 322603  สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่และ 
            ผูส้งูอายุ 4  

8(0-16-8) Module 13 
Clinical  Clerkship 

240 

6 322604  สขุภาพและโรคของสตร ี4 
  

6(0-12-6) Module 13 
Clinical  Clerkship 

180 
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ชัน้ปี รายวิชา (ต่อ) จ านวนหน่วย
กิต 

Module จ านวน
ชัว่โมงสอน 

6 322605  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 5 
   

8(0-16-8) Module 13 
Clinical  Clerkship 

240 

6 322606  การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 6 
   

2(0-4-2) Module 13 
Clinical  Clerkship 

60 

6 322607  เวชศาสตรฉุ์กเฉินและ 
            นิตเิวชศาสตร ์2  

4(0-8-4) Module 13 
Clinical  Clerkship 

120 
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5.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงการหรืองานวิจยั 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวชิา 302411 วิจ ัยทางการแพทย์พื้นฐาน 
(Basic Medical Research) โดยให้นิสิตฝึกตัง้ค าถามวิจ ัยทางการแพทย์ที่ น่ าสนใจและ           
มีประโยชน์ในการหาค าตอบ เลือกวธิีวจิ ัยชนิดต่างๆ ในการตอบค าถามวิจยัเชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
เชิงคุณภาพ และการวจิยัทุติยภูมิ วเิคราะห์อคติที่เกิดขึ้นในการวจิยัค้นหาสถิติที่เหมาะสม 
ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูวจิยั พฒันาโครงร่างวจิยัทีส่มบรูณ์ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนตวัอยา่ง 
พฒันาเครื่องมอืที่ใช้เกบ็ขอ้มลู ทดสอบเครื่องมอืตามหลกัทฤษฎี จากนัน้ด าเนินการเกบ็ขอ้มูล
และวเิคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวจิยัที่พฒันาขึ้น  น าเสนอผลการวจิยัด้วยวาจาต่อที่ประชุม
วชิาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรยีนรูว้จิารณ์วรรณกรรมวจิยั โดยศกึษาตามความสนใจและ
ความถนัดของนิสิต มีขอบเขตของงานวจิยัที่สามารถท าเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ภายใตก้ารควบคุมดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นิสติมคีวามรู้ความเขา้ใจในระเบียบวธิวีจิยั สามารถศกึษาวจิยัเพื่อหาความรู้ใหม่
และน าไปใชใ้นการเสนอแนะแนวทางในการแกป้ญัหาหรอืพฒันางานดา้นการแพทยไ์ด ้ 
 

5.3 ช่วงเวลา 
   ชัน้ปีที ่4 Module 11 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  4  หน่วยกติ 
 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1  นิสติจดักลุ่มตามความสมคัรใจ เลอืกประเดน็ทีส่นใจ 
5.5.2  มอบหมายอาจารยท์ีป่รกึษาใหน้สิติกลุ่มละ 1 ท่าน 
5.5.3 อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้ าปรกึษาในการเลอืกเรื่อง และด าเนินการวจิยัใหเ้ป็นไป

ตามกระบวนการและระยะเวลาทีก่ าหนด 
5.5.4 นิสตินดัหมายขอเขา้พบอาจารยท์ีป่รกึษา น าแบบฟอรม์บนัทกึความกา้วหน้า

ใหอ้าจารยล์งนามทุกครัง้  
5.5.5 จดัใหม้กีารน าเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอรแ์ละแบบปากเปล่า 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติตามวตัถุประสงคข์องรายวชิาการวจิยั

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
5.6.2 ผูส้อนและผูเ้รยีนประเมนิผลการเรยีนรูร้่วมกนั 
5.6.3 อาจารยท์ีป่รกึษาประเมนิความกา้วหน้าในการท าวจิยั 
5.6.4 คณะกรรมการประเมนิการน าเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์ 
        และแบบปากเปล่า 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน  

และการประเมินผล 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

**************************************************************************************************** 
 

1.      การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต  
คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลกิภาพ (1)  บรูณาการการพฒันาบุคลกิภาพ ในรายวชิา
ทีเ่กีย่วขอ้ง และในกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
ตลอดระยะเวลาการศกึษา 

2. ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชพี 

(1)  มกีารบรูณาการสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม
ในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ  

(2)  จดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูป้ว่ยเป็นฐาน 
ใหค้วามส าคญัและปลกูฝงัใหน้สิติมี
จรรยาบรรณวชิาชพี 

(3)  มกีารตรวจสอบและสง่เสรมิใหน้สิติมี
คุณธรรมจรยิธรรมในการด ารงชวีติอยา่ง
ต่อเนื่องตลอดหลกัสตูร 

3. ดา้นภาวะผูน้ า  (1)  ออกแบบการจดัการเรยีนการสอน 
      ในรายวชิาเอกใหน้ิสติตอ้งท างานเป็นกลุ่ม

ทัง้ในบทบาทของผูน้ าและสมาชกิกลุ่ม  
(2)  จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และสรา้งแรงจงูใจ

ใหน้สิติร่วมกจิกรรมและส่งเสรมิการแสดง
ความคดิเหน็และแสดงออก 

(3)  ก าหนดบรรทดัฐานในการเรยีนรูใ้นกลุ่ม 
ปลกูฝงัการมวีนิยั ซื่อสตัย ์และความ
รบัผดิชอบต่อส่วนรวม  
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  คณุธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อส ัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าและ           
มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชพี  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  มภีาวะผู้น า สามารถท างานเป็น
ทีมและแก้ไขปญัหาข้อขดัแย้งในการด ารงชีวติและการปฏิบตัิงาน และรบัฟงัความคิดเห็น    
ของผูอ้ื่น เคารพในสทิธ ิคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และเคารพกฎระเบยีบของสงัคม 
 
  2.1.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 

2.1.2.1  ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ 
ซื่อส ัตย์สุจริต และเคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็น
แบบอยา่ง 

2.1.2.2   ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการออกแบบและจัดการเรียนการสอน     
โดยการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมในการด ารงชวีติร่วมกบัผู้อื่น
ในสงัคม 

2.1.2.3  สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วชิาชพีในทุกรายวชิาดา้นการแพทย ์

2.1.2.4 จดัการเรียนการสอนให้นิสติได้แสดงความรบัผดิชอบ ภาวะผู้น า 
ท างานเป็นทีม แก้ไขปญัหา แสดงความคิดเหน็และรบัฟงัความ
คดิเหน็  

2.1.2.5  จดัการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสิทธิผู้ป่วยและศักดิศ์รี
คุณค่าของความเป็นมนุษย ์ 

 
  2.1.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

2.1.3.1  ประเมนิพฤตกิรรมคุณธรรมจรยิธรรมของนิสติระหว่างเรยีนตลอด
หลกัสูตรทัง้ในชัน้เรียนและแหล่งฝึกงาน โดยผู้สอน เพื่อนนิสิต 
ตนเอง ผูช้่วยสอนในแหล่งฝึก และผูร้บับรกิาร 

2.1.3.2  ประเมนิพฤตกิรรมคุณธรรมจรยิธรรมในการเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร  

2.1.3.3  สรุปและประเมนิพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค ์และหาแนวทางแกไ้ข 
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2.2  ความรู ้
2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

    มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการทฤษฎแีละสาระส าคญัเกี่ยวกบัระบบการแพทย ์
ทัง้ในดา้นการรกัษาพยาบาล  ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  มคีวามรูใ้นศาสตร ์
ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ นิตศิาสตร ์และการบรหิาร
จดัการ ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งกบัศาสตร์ดา้นการแพทย์ มคีวามรู้ความ
เขา้ใจในกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของวชิาชพี ทีป่รบัเปลีย่นตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง สามารถ
วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรบัปรุงระบบการแพทย์  สามารถวางแผนและ
พฒันาการเรยีนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสนใจพฒันาความช านาญทางการแพทย์ของ
ตนเอง และมสี่วนร่วมในการพฒันาวชิาชพี 

 
  2.2.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรูด้้านความรู้ 
   จดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เพื่อใหน้ิสติมคีวามรู้ความเขา้ใจ
หลกัการทฤษฎแีละสาระส าคญัเกีย่วกบัระบบการแพทย์ทัง้ในดา้นการรกัษาพยาบาล  ส่งเสรมิ
สุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  มคีวามรู้ในศาสตรท์ี่เกีย่วขอ้งไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ นิตศิาสตร์ และการบริหารจดัการ ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสตร์ด้านการแพทย์  มคีวามรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
วชิาชีพ ที่ปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสามารถวเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน 
พัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์ สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง         
อย่างต่อเนื่ อง และสนใจพัฒนาความช านาญทางการแพทย์ของตนเอง  และมีส่วนร่วมใน      
การพฒันาวชิาชพี 

 
  2.2.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้ 

    ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวธิีการที่หลากหลายจากผู้สอน
ผูเ้รยีน เพื่อนนิสติ และผูช้่วยสอนในแหล่งฝึก  เช่น 

2.2.3.1  การทดสอบ 
2.2.3.2  การประเมนิชิน้งาน 
2.2.3.3  การประเมนิการน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
2.2.3.4  การประเมนิผลการอภปิราย 
2.2.3.5  การประเมนิการวเิคราะหก์รณีศกึษา 
2.2.3.6  การประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีน  
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 2.3   ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

   สามารถคิดอย่างมีวจิารณญาณและเป็นระบบ สามารถรวบรวม วเิคราะห์ 
สรุปปญัหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญัหาดา้นการแพทย ์สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทกัษะเชงิวชิาชพีในการปฏบิตังิานในระบบการแพทย ์
 
  2.3.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา 

   จดัการเรยีนการสอนให้นิสติไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคดิวเิคราะหส์รา้งสรรค ์
แก้ปญัหา คดิอย่างมวีจิารณญาณ และคดิอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์
ทัว่ไปและสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้รูปแบบและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เช่น 
การเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวเิคราะห์กรณีศึกษา       
การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ประชุมปรึกษาปญัหาทางการแพทย์ การสอนโดยใช้
กรณีศกึษา การเรยีนโดยการปฏบิตัจิรงิ และการจดัท าโครงงาน เป็นตน้ 
 
  2.3.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   ประเมนิตามสภาพจรงิ โดยการประเมนิทกัษะทางปญัญา ดงันี้ 

2.3.3.1 การประเมนิกระบวนการคดิ 
2.3.3.2 การทดสอบความสามารถในการคดิ 
2.3.3.3 การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงาน

การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ 
รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการประชุม
ปรึกษาปญัหาทางการแพทย์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และ
รายงานผลการสมัมนา  

 
 2.4   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ                          

ความรบัผิดชอบ 
     สามารถสื่อสารกับบุคคล ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง           
มปีระสทิธภิาพ แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะและมคีวามรบัผดิชอบในการท างานของตนเองและ
ของกลุ่ม สามารถวางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาทและขอบเขตหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 
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  2.4.2   กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรูด้้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล และความรบัผิดชอบ 

     จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เรียนกบัผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้ร ับบริการ       
โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรอืผลงานที่ต้องมีปฏิสมัพันธ์กบัผู้อื่น การฝึกทกัษะ    
การท างานเป็นทมีทัง้ในชัน้เรยีนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ทัง้ในหลกัสตูรทีศ่กึษา ระหวา่ง
หลกัสตูร และระหวา่งสถาบนั  
 

  2.4.3   กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.4.3.1  ประเมนิความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 
2.4.3.2  ประเมนิความรบัผดิชอบในการเรยีน และการท างาน  
 ทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.4.3.3  การประเมนิพฤตกิรรมการแสดงความคดิเหน็ 

 
 2.5  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สามารถใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการแก้ไขปญัหาและพฒันางานในระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินอย่างสร้างสรรค์ สามารถเลอืกใช้รูปแบบการสื่อสารและการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้โดยวาจาและการเขยีน  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าและการปฏบิตังิานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

 
  2.5.2   กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จดัการเรยีนการสอน โดยการมอบหมายใหน้ิสติ ศกึษาคน้ควา้และใช้ขอ้มูล
สารสนเทศในการวเิคราะห์ปญัหา แก้ไขปญัหา และพัฒนางานในระบบการแพทย์ที่ได้รบั
มอบหมาย อย่างสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทัง้การพูด การฟงัและ        
การเขยีน  จดัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน  
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2.5.3   กลยทุธก์ารประเมินผลพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.3.1  ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  และใช้ข้อมูล

สารสนเทศ 
2.5.3.2  ประเมนิทกัษะการสื่อสารในชวีติประจ าวนัและทกัษะการสื่อสาร

กบัผูร้บับรกิาร 
2.5.3.3  ประเมนิทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรู้ 
2.5.3.4  ประเมินผลงานที่นิสิตได้วเิคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 2.6  ทกัษะปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
   2.6.1     ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะปฏิบติัการทางวิชาชีพ 

    สามารถมีทักษะพื้นฐานด้านการแพทย์  สามารถให้การดูแลช่วยเหลือ     
ผู้เจบ็ป่วยอย่างถูกต้อง มทีกัษะในการรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟู
สภาพ  มีทักษ ะในการบริการวิช าการด้านการแพทย์แก่ผู้ ร ับบริการและบุคลากร                      
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 2.6.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในทกัษะปฏิบติัการทางวิชาชีพ  

    จดัการเรยีนการสอน โดยการสรุปความรู้รวบยอด สาธติ สาธติยอ้นกลบั 
แสดงบทบาทสมมติ ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจ าลอง ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ าลอง  ฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ การศกึษากรณีศกึษา การวเิคราะหก์รณีศกึษา  
การประชุมปรกึษาปญัหาทางการแพทย ์การจดัท าโครงงาน และการศกึษาดงูาน 

 
  2.6.3    กลยทุธก์ารประเมินทกัษะปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
     ประเมินทกัษะปฏิบตัิการทางวชิาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู ้

ทกัษะ เจตคต ิและคุณธรรมจรยิธรรม ทีเ่น้นผูร้บับรกิารเป็นศนูยก์ลาง ดงันี้ 
2.6.3.1  การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการสาธิตย้อนกลับ      

การฝึกปฏบิตั ิและการทดสอบภาคปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิาร 
2.6.3.2  การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติใน       

การปฏิบตัิการการแพทย์ในสถานการณ์จ าลอง ทัง้ในบทบาท
ต่างๆในระบบการแพทย ์

2.6.3.3 การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จรงิ ณ แหล่งฝึกปฏบิตังิาน 
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2.6.3.4  การประเมนิผลการจดัท ารายงานกรณีศกึษา รายงานการประชุม
ปรกึษาปญัหาทางการแพทย์ รายงานการจดัท าโครงงาน และ
รายงานการศกึษาดงูาน 

 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่

รายวิชา  (Curriculum Mapping) หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 
ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมาย ดงันี้ 

 (1) คณุธรรม จริยธรรม 
(1.1)  มวีนิยั ตรงต่อเวลา เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ  
(1.2)  ตระหนักในคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวติร่วมกับผู้อื่น      

ในสงัคม  
(1.3)  ตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี  
(1.4)   มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
(1.5)  มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขปญัหาข้อข ัดแย้งใน         

การด ารงชวีติและการปฏบิตังิาน 
(1.6)  รับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิ คุณ ค่าและศักดิศ์รีของ      

ความเป็นมนุษย ์และเคารพกฎระเบยีบของสงัคม 
 
 (2) ความรู้ 

(2.1)  มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและสาระส าคัญ เกี่ยวกับระบบ
การแพทยท์ัง้ในด้านการรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และ
ฟ้ืนฟสูภาพ  

(2.2)  มคีวามรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ วทิยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์นิตศิาสตร ์และการบรหิารจดัการ ตลอดจนสามารถบรูณาการ
ศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสตรด์า้นการแพทย ์

(2.3)   มคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของวชิาชพี ที่ปรบัเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

(2.4)  สามารถวเิคราะห ์ออกแบบ วางแผน พฒันาและปรบัปรุงระบบการแพทย ์
(2.5)  สามารถวางแผนและพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
(2.6)  สนใจพัฒนาความช านาญทางการแพทย์ของตนเอง และมีส่วนร่วมใน    

การพฒันาวชิาชพี 
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 (3) ทกัษะทางปัญญา 
(3.1)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและเป็นระบบ 
(3.2)  สามารถรวบรวม วิเคราะห์  สรุปปญัหา และเสนอแนะแนวทางใน          

การแกป้ญัหาดา้นการแพทย ์
(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะเชิงวชิาชีพในการปฏิบตังิานในระบบ

การแพทย ์
 

 (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(4.1)  สามารถสื่อสารกับบุคคล ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
(4.2)  แสดงจุดยนือย่างพอเหมาะและมคีวามรบัผดิชอบในการท างานของตนเอง

และของกลุ่ม  
(4.3)  สามารถวางตวัและแสดงความคดิเหน็ไดเ้หมาะสมกบับทบาทและขอบเขต

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 

 (5) ทกัษะ การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการแก้ไขปญัหาและพฒันางานในระบบ

การแพทยอ์ยา่งสรา้งสรรค ์
(5.2)  สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารและการน าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ  

ทัง้โดยวาจาและการเขยีน 
(5.3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าและ        

การปฏิบตัิงานด้านการแพทยจ์ากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทัง้ในระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิ

 
  

 (6) ทกัษะปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
(6.1)  มทีกัษะพืน้ฐานดา้นการแพทย ์
(6.2)  สามารถใหก้ารดแูลช่วยเหลอืผูเ้จบ็ปว่ยอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาชพี 
(6.3)  มทีกัษะในการรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และฟ้ืนฟูสภาพ  
(6.4)  มทีกัษะในการบรกิารวชิาการดา้นการแพทยแ์ก่ผูร้บับรกิารและบุคลากร    

ทีเ่กีย่วขอ้ง
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 
 

ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

1 ภาษาองักฤษพื้นฐาน                          
2 สารสนเทศศาสตรเ์พื่อ

การศกึษาคน้ควา้                   
   

    

3 ภาษา สงัคมและ
วฒันธรรม                          

4 พฤตกิรรมมนุษย์                          
5 การจดัการการด าเนินชวีติ                          

6 ฟิสกิสท์างการแพทย์                          

7 การพฒันาพื้นฐานวชิาชพี
แพทย์ 1                          

8 ทกัษะภาษาไทย                          
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

9 ภาษาองักฤษพฒันา                          

10 อาหารและวถิชีวีติ                          

11 ทกัษะชวีติ                          

12 วชิาพลานามยั                          

13 เคมทีัว่ไปและเคมอีนิทรยี์                          

14 การพฒันาพื้นฐานวชิาชพี
แพทย์ 2 

                         

15 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ                          

16 บทน าเวชศาสตร์คลนิิก 1                          
17 ชวีวทิยาของเซลล์และ

เนื้อเยื่อ 
                         

18 ชวีเคมแีละชวีวทิยา
โมเลกลุ 
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

19 บทน าสูก่ายวภิาคศาสตร์
และสรรีวทิยา                          

20 ระบบประสาท 1                          

21 ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อ
และโครงกระดกู 1                          

22 ระบบต่อมไรท้่อ 1                          
23 การพฒันาพื้นฐานวชิาชพี

แพทย์ 3 
                         

24 ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 
1                          

25 ระบบหายใจ 1                          

26 ระบบเลอืดและภมูคิุม้กนั                          
27 ระบบทางเดนิอาหาร 1                          

28 ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 1                          
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

29 ระบบสบืพนัธุ์ 1                          
30 การพฒันาพื้นฐานวชิา

แพทย์ 4 
                         

31 หลกัเภสชัวทิยาทาง
การแพทย์                          

32 หลกัพยาธวิทิยาและ
นิตเิวชศาสตร์                          

33 หลกัสบืคน้ทาง
หอ้งปฏบิตักิารทางการ
แพทย ์

                         

34 หลกัจุลชวีวทิยาและปรสติ
วทิยาทางการแพทย์                          

35 วทิยาภมูคิุม้กนัประยุกต์
ละโรคตดิเชือ้                          

36 ความผดิปกตทิางเมตตา                          
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

บอลซิมึและโภชนาการ 

37 ระบบทางเดนิอาหาร 2                          

38 บทน าเวชศาสตร์คลนิิก 2                          

39 ระบบเลอืด                          

40 ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 
2 

                         

41 ระบบหายใจ 2                          

42 ระบบต่อมไรท่่อ 2                          

43 ระบบผวิหนงั กลา้มเนื้อ
และโครงกระดกู 2 

                         

44 ระบบประสาท 2                          

45 ระบบขบัถ่ายปสัสาวะ 2                          

46 ระบบสบืพนัธุ์ 2                          
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

47 สขุภาพและโรคของเดก็
แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 1 

                         

48 สขุภาพและโรคของเดก็
แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 2 

                         

49 เวชศาสตรช์มุชน เวช
ศาสตรค์รอบครวัและอา
ชวีเวชศาสตร ์1 

                         

50 สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่
และผูส้งูอายุ 1 

                         

51 สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่
และผูส้งูอายุ 2 

                         

52 สขุภาพและโรคของสตร ี1                          
53 สขุภาพและโรคของสตร ี2                          

54 การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 1                          

55 การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 2                          
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

56 จติเวชศาสตร์                          

57 วจิยัทางการแพทย์พื้นฐาน                          

58 สขุภาพและโรคของเดก็
แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 3 

                         

59 เวชศาสตรช์มุชน เวช
ศาสตรค์รอบครวัและอา
ชวีเวชศาสตร ์2 

                         

60 สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่
และผูส้งูอายุ 3 

                         

61 สขุภาพและโรคของสตร ี3                          

62 การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 3                          

63 การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 4                          

64 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและ
นิตเิวชศาสตร ์1 
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ล าดบั รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล
และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ                  
การวิเคราะห ์                 
เชิงตวัเลข                 

การส่ือสารและ              
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัการ             
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

65 ภาษาองักฤษส าหรบั
วชิาชพีแพทย์ 

                         

66 สขุภาพและโรคของเดก็
แรกเกดิจนถงึวยัรุน่ 4 

                         

67 เวชศาสตรช์มุชน เวช
ศาสตรค์รอบครวัและอา
ชวีเวชศาสตร ์3 

                         

68 สขุภาพและโรคของผูใ้หญ่
และผูส้งูอายุ 4 

                         

69 สขุภาพและโรคของสตร ี4                          

70 การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 5                          

71 การดแูลผูป้ว่ยผา่ตดั 6                          

72 เวชศาสตรฉุ์กเฉินและ
นิตเิวชศาสตร ์2 
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หมวดท่ี 5 
หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
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หมวดท่ี 5 
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

**************************************************************************************************** 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน  
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 (ภาคผนวก 1)  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 

2.1.1 เป็นไปตามความในขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ .ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2553  

2.1.2  ระยะทีส่องหรอืปีการศกึษาที ่2-3 ของหลกัสตูร ก าหนดดงันี้ 
(1)   นิสิตที่ได้ค่ าระดับข ัน้ เฉลี่ยประจ าปีการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบยีนเรยีนไม่ถงึ 2.00 นิสติดงักล่าวจะตอ้งเรยีนซ ้าชัน้ 
(2) นิสติทีเ่รยีนซ ้าชัน้จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนทุกรายวชิาของปีทีต่กซ ้าชัน้                        
(3)  นิสติต้องสอบผ่านทุกรายวชิาของหลกัสูตรในสามปีแรก และได้ค่า

ระดับข ัน้สะสมเฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 2.00 ตามรายวิชาที่ก าหนดใน
โครงสรา้งของหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ก่อนเปิดภาคการศกึษา
ชัน้ปีที ่4 จงึจะไดร้บัพจิารณาใหศ้กึษาในชัน้ปีที ่4 ของหลกัสตูรได ้

2.1.3   ระยะทีส่าม หรอื ปีการศกึษาที ่4-6  ของหลกัสตูร ก าหนดดงันี้ 
(1)    ใหม้กีารวดัและประเมนิผลของแต่ละรายวชิาเมื่อสิน้สุดการศกึษาใน 

แต่ละรายวชิาที่นิสิตหมุนเวยีนไปศึกษาในคราวหนึ่ง ๆ  และให้ม ี 
การว ัดประเมินผลรวม เพื่ อหาค่าระดับข ัน้สะสมเฉลี่ยเมื่ อสิ้น         
ปีการศกึษา และใหร้ายงานทุกสิน้ปีการศกึษา 

(2)    นิสติทีไ่ดค้่าระดบัข ัน้เฉลีย่ประจ าปีการศกึษาของรายวชิาทีล่ง 
       ทะเบยีนเรยีนไม่ถงึ 2.00  นิสติดงักล่าวจะตอ้งเรยีนซ ้าชัน้ 
(3)    นิสติทีเ่รยีนซ ้าชัน้จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนทุกรายวชิาของปีทีต่กซ ้าชัน้     

  2.1.4   การสอบเบด็เสรจ็  ใหน้ิสติแพทยท์ีจ่บการศกึษาในชัน้ปีที่ 3  ชัน้ปีที ่5 และ
ชัน้ปีที่ 6  ต้องสอบเบด็เสรจ็ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา วา่ด้วย การศกึษาเพื่อปรญิญา
แพทยศาสตรบณัฑติ พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก2)  นิสติที่สอบเบด็เสรจ็ไม่ผ่านรอบแรกจะต้อง
สอบเบด็เสรจ็จนกวา่จะผ่าน 



124 

 

2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 
  ด าเนินการโดยการศกึษาวจิยัตดิตามบณัฑติทุกปี และน าผลการวจิยัมาพฒันา/

ปรบัปรุงหลกัสตูร และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งต่อเนื่อง 
 

3.  เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
 3.1 เรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไว ้
 3.2 ระดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 แตม้คะแนนเฉลีย่สะสมวชิาชพี  
                ไม่ต ่า กวา่ 2.00   
หมายเหตุ  :  ถ้านิสติไม่สามารถเรยีนผ่านตามหลกัสูตรรายวชิาที่ก าหนดทัง้หมดได้ และ/หรอื 

ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 2.00 จะได้รบัปรญิญา
วทิยาศาสตรบณัฑติ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของมหาวทิยาลยัเป็นรายบุคคล 
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หมวดท่ี  6   

การพฒันาคณาจารย ์
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หมวดท่ี  6   
การพฒันาคณาจารย์ 

**************************************************************************************************** 
 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
1.1 จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ให้มคีวามรู้และความเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยั 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตร รายวิชา และ        
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้กิจกรรมที่ร่วมมือ            
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2  คณะมอบหมายงานโดยมอีาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์เป็นพีเ่ลีย้ง  
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม       

การสอนและการวจิยัอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวจิยัสายตรงในสาขาวชิาที่ไม่ใช่วจิยัในแนว
คอมพวิเตอร์ศกึษาเป็นอนัดบัแรก การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและ /หรือต่างประเทศ       
หรอืการลาเพื่อเพิม่พนูประสบการณ์ 

 
2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์ 
 2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1    จดัสมัมนาพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทุกปี เพื่อพฒันาผลการเรยีนรู้
ของนิสติใหไ้ดต้ามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ีก่ าหนด 

2.1.2    จัดระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ
ผูเ้กีย่วขอ้งมสี่วนร่วม 

2.1.3    จดัโครงการอบรมรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผล
การเรยีนรูทุ้กปี 

2.1.4    สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้าน     
การจดัการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผลการเรยีนรู้  

2.1.5    สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและ         
การประเมนิผลใหท้นัสมยั 

  
2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1    บรหิารจดัการให้อาจารยไ์ด้รบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานดา้นการแพทย์
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2    ส่งเสรมิใหอ้าจารยม์สี่วนร่วมในกจิกรรมการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 
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2.2.3    จดัโครงการให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือให้บริการทาง
วชิาการด้านการแพทย ์ร่วมกบัสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อใหอ้าจารยม์คีวามรูแ้ละทกัษะทีท่นัสมยั 

2.2.4   ส่งเสริมการท าวิจ ัยสร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรมเป็นหลักและเพื่ อ
พฒันาการเรยีนการสอนและมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีเป็นรอง  
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หมวดท่ี 7 
การประกนัคณุภาพหลกัสตูร  



129 

 

หมวดท่ี 7 
การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

**************************************************************************************************** 
 

1.  การบริหารหลกัสตูร 
 คณะแพทยศาสตร ์จดัระบบและกลไกในการด าเนินงาน  ดแูลและก ากบัหลกัสตูร ดงันี้ 
 1.1 จัด ตั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  โ ด ย ม ี                   
คณบดคีณะแพทยศาสตร ์เป็นประธานกรรมการ ท าหน้าทีว่างแผนและนโยบายทีส่นบัสนุนและ
ก ากบัการใชห้ลกัสูตรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อให้เกดิบณัฑติแพทยต์ามวตัถุประสงค์
ของหลกัสตูร  และตดิตามประเมนิการใช้หลกัสูตร เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาและปรบัปรุง
หลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 
 1.2  จดัตัง้คณะกรรมการการเรียนการสอนปรีคลินิก  ท าหน้าที่ด าเนินงาน       
ตามแผนและนโยบายในการสนบัสนุน ทัง้ในดา้นการจดัการเรยีนการสอน การจดัหาผูส้อน และ 
ทรพัยากรการเรยีนการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรยีนการสอน การประเมิน
ผลลพัธ์ตามหลกัสูตรในชัน้ปรคีลนิิก การประเมินการจดัการเรยีนการสอน และจดัท าสรุปผล  
การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตรเ์ป็นระยะ 
 1.3 จดัตัง้คณะกรรมการการเรียนการสอนคลินิก  ท าหน้าที่ด าเนินงานตามแผน
และนโยบายในการสนับสนุน ทัง้ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจดัหาผู้สอน และ 
ทรพัยากรการเรียนการสอนตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมิน
ผลลพัธ์ตามหลกัสูตรในชัน้คลนิิก การประเมินการจดัการเรยีนการสอน และจดัท าสรุปผล    
การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตรเ์ป็นระยะ 
 1.4 จดัตัง้คณะกรรมการรายวิชาฯ ประกอบด้วยอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา           
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าหน้าที่ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนการวดัและประเมนิผลการเรยีน
การสอน การประเมินผลลพัธ์ตามหลกัสูตร  การประเมินการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละ
รายวชิา และจดัท าสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการการเรยีนการสอนเป็นระยะ 
 1.5 จดัตัง้ส านักงานแพทยศาสตรศึกษา  เป็นหน่วยงานกลางของคณะฯ ท าหน้าที ่
สนับสนุนด้านการศกึษาของคณะฯ และประสานงานกบัคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาล และ ศูนย์การแพทย์ชัน้คลินิก เพื่อให้การจัด       
การเรยีนการสอน การเตรยีม/ จดัหาผู้สอน และ ทรพัยากรการเรยีนการสอน ตลอดจนการวดั
และประเมินผลการเรยีนการสอน การประเมนิผลลพัธ์ตามหลกัสูตร และการประเมนิการจดั  
การเรยีนการสอน เป็นไปตามแผนและนโยบายและไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนดโดยองคก์ร
วชิาชพี  โดยมรีองคณบดทีีด่แูลรบัผดิชอบดา้นการศกึษาเป็นหวัหน้า  
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โครงสร้างการบริหารหลกัสูตร 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแพทยศาสตร์ 

ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิก 

คณะกรรมการการเรียนการสอนปรีคลนิิก 

คณะกรรมการรายวชิา A1 

คณะกรรมการรายวชิา A2 
 

คณะกรรมการรายวชิา A… 
 

คณะกรรมการการเรียนการสอนคลนิิก 
 

คณะกรรมการรายวชิา B1 
 

คณะกรรมการรายวชิา B2 
 

คณะกรรมการรายวชิา B… 
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2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
 2.1   การบริหารงบประมาณ 
    คณะวางแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อจดัซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
วสัดุครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน ใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน   
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ รวมทัง้เพื่อส่งเสริม      
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของนิสติ 
   แหล่งงบประมาณ ไดแ้ก่ 

(1) งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณรายไดท้ีไ่ดร้บัจดัสรรจาก 
   มหาวทิยาลยัพะเยา 
  (2) งบประมาณสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
  (3) งบประมาณสนบัสนุนจากการผลติบณัฑติแพทยข์องกระทรวงสาธารณสุข 
   ร่วมกบัมหาวทิยาลยัพะเยา 

 
 2.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
  หนังสอืต ารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรยีนการสอนส่วนใหญ่มอียู่ใน
ส านกัหอสมุดและห้องสมุดวทิยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวทิยาลยัพะเยา หรอืมกีารยมืหนงัสอืจาก
สถาบนัอุดมศกึษาอื่นๆ โดยผ่านทางส านักหอสมุด ซึง่มรีายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสตูร จ าแนก
ตามรายการดงันี้  

จ านวนทรพัยากรสารสนเทศของส านักหอสมดุ 
ต าราเรียน ภาษาไทย  49,285  เล่ม 
 ภาษาต่างประเทศ  16,538  เล่ม 
วารสาร ภาษาไทย        91  เล่ม 
 ภาษาต่างประเทศ        42  เล่ม 
โสตทศันวสัด ุ (วดีทิศัน์ แผ่นดสิก ์เทปบนัทกึเสยีง 

ซดีรีอม) 
   2,157  ชุด 

ฐานข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส ์ DAO 
    Lexis – Nexis 
    MD CONSULT 
    PQ Medical Library 
    Springer Link 
    Science Direct 
    Grolier Online 
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 นอกจากนี้ยงัมีบรกิารยมืหนังสอืจากห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
รวมทัง้บรกิารขอ้มลูสนเทศ และสบืคน้ขอ้มลูทางไกล 
 
 2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.3.1   มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจดัหาและแผนการใช้
ทรพัยากรการเรยีนการสอน 

2.3.2    ขอความร่วมมือจากส านักวทิยบริการในการจดัซื้อหนังสือและต าราที่
เกี่ ยวข้อง  เพื่ อบริการให้ อาจารย์และนิ สิตได้ศึกษ าค้นคว้า และ              
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 

2.3.3   จดัห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ นิสิตแพทย์สามารถสืบค้นและแสวงหา
ค วาม รู้ ไ ด้ จ ากห นั งสื อ   ต า รา  แล ะวารส ารทั ้งภ าษ าไท ยแล ะ
ภาษาต่างประเทศ ภายในห้องสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องสมุด
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

2.3.4   จดัหอ้งอ่านหนงัสอืคณะแพทยศาสตร์ 
2.3.5   จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นิสิตตามที่ต่างๆ ได้แก่ Self study room    

ของนิ สิตห้องสอนปฏิบัติการและห้องคอมพิวเตอร์ในอัตราส่ วน          
นิสติ : จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร ์อยา่งน้อย = 5 : 1 

2.3.6   บรหิารจดัการใหน้ิสติสามารถสบืค้นขอ้มูลความรูจ้ากฐานขอ้มูลต่างๆ และ
ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่ณะแพทยจ์ดัสรร ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

2.3.7   ให้อาจารยผ์ู้สอนแต่ละรายวชิามสี่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

2.3.8    ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา      
อยา่งต่อเนื่อง 

2.3.9    ประสานงานและสนับสนุนใหม้ตี าราและสื่อประกอบการฝึกงานในแหล่งฝึก
อยา่งเพยีงพอ 

 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

2.4.1    ประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร วางแผน จดัหา และตดิตามการใช้
ทรพัยากรการเรยีนการสอน โดยให้อาจารย ์นิสติ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก    
มสี่วนร่วม 

2.4.2    ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย ์   
นิสติ ผูช้่วยสอนในแหล่งฝึกทุกปี 

2.4.3    ติดตามการใช้ทรพัยากร ทัง้ต ารา วารสาร สื่อ และอุปกณ์ ตามความ
เหมาะสมและสถานการณ์ของมหาวทิยาลยั  
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2.4.4   น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มาปรับปรุงแผนและ      
การบรหิารจดัการทรพัยากรในปีต่อไป 

 
3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 
  มรีะบบและด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกอาจารยใ์หม่ ตามระเบยีบและหลกัเกณฑ์
ของมหาวทิยาลยั โดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไปและ/หรอืมคีวาม
เชีย่วชาญในสาขาการแพทยแ์ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะก าหนด  
 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวน

หลกัสตูร 
  มรีะบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร โดยอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ
หลกัสูตร และผู้สอนประชุมร่วมกนัในการออกแบบ วางแผนการจดัการเรยีนการสอน การวดั
และประเมนิผล การเยีย่มสอน การรวบรวมขอ้มลูเพื่อการปรบัปรุงหลกัสตูร  
 
 3.3  การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
   ส าหรบัอาจารยพ์เิศษถอืวา่มคีวามส าคญัมาก เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบตัิมาให้กบันิสติ ดงันัน้คณะจึงก าหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวชิาบงัคบั
จะต้องมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษหรอืวทิยากรมาบรรยายอย่างน้อยวชิาละ 3 ชัว่โมงและอาจารย์
พิเศษนัน้ ไม่ว่าจะสอนทัง้รายวชิาหรือบางชัว่โมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรอืมีวุฒิ
การศกึษาอยา่งต ่าปรญิญาโท 
 
4.  การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
  วางแผนและด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน     
ที่มีวุฒิการศกึษาอย่างต ่าระดบัปรญิญาตร ีและมคีุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งตามความ
ตอ้งการของคณะ 
 4.2  การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
  วางแผนการพฒันาบุคลากรสนับสนุน โดยการอบรม ประชุม สมัมนา หรอืศกึษา   
ดงูาน  ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสาระส าคญัของหลกัสตูรและแนวทางการจดัการศกึษา 
เพื่อสามารถสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนได้ ทัง้การเรยีนในชัน้เรยีน ห้องปฏบิตักิาร และ
แหล่งฝึก 
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5.   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 

5.1.1   คณะพิจารณาแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการให้กับนิสิตทุกคน    
พร้อมจดัระบบอาจารย์ที่ปรกึษาและจดัอตัราส่วนอาจารยต่์อนิสติไม่เกิน
เกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

5.1.2   จดัอาจารยท์ีป่รกึษาดา้นอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน า
ในการจดัท ากจิกรรมเสรมิหลกัสตูรแก่นิสติ 

 
 5.2  การอทุธรณ์ของนิสิต 
  การอุทธรณ์ของนิสติเป็นไปตามขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยัพะเยา   
 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
 กระทรวงสาธารณสุขโดยส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท        
ได้พจิารณาเหน็ว่ามหาวทิยาลยัพะเยา โดยคณะแพทยศาสตร ์ได้เขา้ร่วมโครงการผลติแพทย์
เพิม่เพื่อชาวชนบทอยู่แล้ว และในปี 2544 รฐับาลมนีโยบายเร่งด่วนในเรื่องหลกัประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้า ท าให้ประชาชนทุกคนมีหลกัประกนัในการเขา้ถึงบรกิาร การเข้าถึงวามสะดวกต่อ  
การเดนิทางและได้รบับรกิารโดยไม่มอุีปสรรคในด้านการเงนิ การที่จะท าให้การดูแลสุขภาพมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าค่าใช้จ่าย จะต้องรีบเร่งพัฒนาระบบการให้บริการปฐมภูมิโดยเน้น      
การส่งเสรมิและป้องกนัโรคอนัจะท าให้เจบ็ป่วยน้อยลง เป็นการ “สร้าง” สุขภาพ ก่อนที่จะต้อง 
“ซ่อม” โดยในปี 2545 รฐับาลได้ประกาศนโยบายสร้างเสริมสุขภาพโดยมุ่งพัฒนาให้เกิด     
ศนูยส์ุขภาพชุมชน 4,500 แห่ง 
 จากการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว  จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารผลติบุคลากรดา้น
การแพทย์และสาธารณสุขรองรับการด าเนินงานต่างๆ และตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา           
ไดท้ าขอ้ตกลงความร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนโครงการหลกัประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้า ดงักล่าว 
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7.      ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ ัง้หมดอยู่ในระดบั ด ีต่อเนื่อง 2 ปี
การศกึษา มผีลการด าเนินงานตามทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วน

ร่วมในการวางแผน ตดิตาม และทบทวน 
การด าเนินงานหลกัสตูร 

     

2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2   
ทีส่อดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตหิรอื
มาตรฐานคุณวฒุสิาขา/สาขาวชิา 

     

3) มกีารจดัท ารายละเอยีดของรายวชิา  
(ตามแบบมคอ.3)หรอืจดัท ารายละเอยีดของรายวชิา
ประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแบบ มคอ. 4) (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วนั
หลงัสิ้นสุดการสอนทุกรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษา 

     

5) มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตาม แบบ  มคอ .7 ภายใน  60 วัน ห ลังสิ้ น สุ ด            
ปีการศกึษา 

     

6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศกึษา 

     

7) มกีารพฒันาปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน     
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

     

8) อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรอื
ไดร้บัค าแนะน าดา้นการเรยีนการสอน      

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒัทางดา้น
วชิาการและ/หรอืวชิาชพีไม่น้อยกวา่ 1 ครัง้ ต่อปี      
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอนได้รบั

การพฒันาวชิาการและ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกวา่รอ้ย
ละ 50  ต่อปี 

     

11) ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ที่
มต่ีอคุณภาพหลกัสูตร  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน เตม็ 5.0  

     

12) ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0       

13) 
 

ระดบัความพึงพอใจของนิสติ ต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวชิา  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 
เตม็ 5.0  

     

14) ระดบัความพึงพอใจของนิสิต ทรพัยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน  เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

     

15) จ านวนนิสติทีส่ าเรจ็การศกึษาตามก าหนดระยะเวลา
ของหลกัสตูรไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 95  

     

16) จ านวนนิสิตที่สอบผ่านใบประกอบวชิาชีพในครัง้
แรกไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

     

17) ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0  

     

18) ร้อยละของนิสิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศกึษา ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 95 

     

19) บณัฑติทีไ่ดง้านท าทุกคนไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ 
ไม่น้อยกวา่เกณฑท์ี ่ก.พ. ก าหนด 
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หมวดท่ี  8   
การประเมินและปรบัปรงุ 

การด าเนินการของหลกัสตูร 
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หมวดท่ี  8   
การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

**************************************************************************************************** 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1   มหาวทิยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์     
การสอนรายวชิา โดยอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน และ/
หรอืมกีารปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  

1.1.2   จดัระบบการประเมนิผลรายวชิา โดยประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเรยีน
การสอน ทัง้ 6 ด้าน จากการประเมนิตนเองของอาจารย ์การประเมนิโดย
นิสติและผูเ้ยีย่มสอน การสอบถามจากนิสติ  รวมทัง้การประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอยีด
ของหลกัสตูรและรายวชิา 

1.1.3   จดัประชุมการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวชิา อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก     
มสี่วนร่วม เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 

1.1.4   คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมนิกลยุทธ์การสอน 
และขอ้เสนอแนะในการวางแผนปรบัปรุง/พฒันาการจดัการเรยีนการสอนใน
ปีการศกึษาต่อไป 

 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

1.2.1   นิสติประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยท์ุกคน  
    เมื่อสิน้สุดการเรยีนการสอนทุกรายวชิา 
1.2.2   อาจารยป์ระเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมนิทกัษะการจดัการเรยีน

การสอน 
1.2.3   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวชิา และอาจารย์

ผูส้อน สรุปผลการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอนรายวชิา เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา 
และร่วมกนัวางแผนปรบัปรุง/พฒันาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษา
ต่อไป 
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2.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
 2.1   แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
หน่วยงาน 
 2.2 คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร วางแผนและประเมินหลกัสูตรทัง้ระบบ โดยใช้
กระบวนการวจิยั จากการประเมนิเอกสารหลกัสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สมัฤทธผิลของ
หลกัสตูร ไดแ้ก่ นิสติและบณัฑติ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากอาจารย ์นิสติชัน้ปีสุดทา้ย บุคลากร
สนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก  ผู้ใช้บณัฑิต ผู้รบับริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก        
จากการสอบถาม สมัภาษณ์ และสงัเกต  
 2.3  สรุปผลการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหรือ
พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลกัสตูร 
 คณะแพทยศาสตรก์ าหนดให้ใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมนิผล
การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี      
และตวับ่งชีท้ ี่ก าหนดของหลกัสตูร โดยผูท้ี่ท าหน้าทีป่ระเมนิคอื คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
และคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของคณะ 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนปรบัปรงุ 

4.1 คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร สรุปผลการประเมนิหลกัสตูรและจดัท าเป็นรายงาน 
เสนอต่อมหาวทิยาลยั 

4.2  จดัประชุมน าเสนอผลการประเมินหลกัสูตรต่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  อาจารย์
ประจ า  อาจารย์พเิศษ ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก  นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 
เพื่อร ับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน        
การปรบัปรุง/พฒันาหลกัสตูรและแผนกลยทุธก์ารสอน 

4.3  ปรบัปรุง/พฒันาหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลกัสูตร 
ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวทิยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
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ภาคผนวก 1 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553   
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ภาคผนวก 2 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาเพือ่ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก 3 
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก 4 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าและอาจารยพิ์เศษ 
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1. อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาพื้นฐานทัว่ไป  (Pre-Med) 
 1.1 อาจารยผ์ู้สอนทางด้านศิลปศาสตร ์

ท่ี ช่ือ - สกลุ วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวั
ประชาชน 

สาขาวิชาทางด้านสงัคมศาสตร์    
1 ดร. ขวญั  สงวนเสรมิศร ี ศศ.ด.(พฒันาสงัคม) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-1009-030xx-xx-x 

        สค.ม.(สิง่แวดลอ้ม) / มหาวทิยาลยัมหดิล  

        ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์ / มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

 

2 นางสาว ชยาณญั  มณีวรรณ ร.ม.(การวางแผนภาคและเมอืง)/จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3-5013-006xx-xx-x 

        ร.บ.(รฐัประศาสนศาตรบณัฑติ)เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1/ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

3 นางสาว ณฏัฐมิา  มากชู ศศ.ม.(พฒันาสงัคม) /  
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์

3-6599-005xx-xx-x 

        ร.บ.(การปกครอง-บรหิาร) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

4 นางสาว ประไพพศิ  โอฬารวฒัน์ ศศ.ม.(พฒันามนุษย์และสงัคม)/ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3-1502-000xx-xx-x 

        สศ.บ(สงัคมสงเคราะห์)/ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

5 ดร. ประยงค์  จนัทรแ์ดง P.h.D. (Philosophy) / University of  Pune 5-3313-000xx-xx-x 

        อ.ม.(ศาสนาเปรยีบเทยีบ) / 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

        ป.ธ.9 (บาลี-พุทธศาสนา) / 
กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

6 ผศ. มนตรา พงษ์นิล มน.ม.(มานุษยวทิยา) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3-1014-009xx-xx-x 

        สม.บ.(สงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา) / 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

7 นางสาว วรรณภา ทองแดง ศศ.ม.(พฒันาสงัคม)/  
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์

1-5508-000xx-xx-x 

        ศศ.บ.(พฒันาสงัคม),เกยีรตนิิยมอนัดบั1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

8 นาง สกุมล  มุง่พฒันสนุทร ศศ.ม.(พฒันาสงัคม) /  
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์

3-3299-002xx-xx-x 
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        สม.บ.(สงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา) / 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

9 นางสาว เสาวลกัษณ์  ลิ้มศริวิงศ์ ศศ.ม.(พฒันาสงัคม) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6505-005xx-xx-x 

        ร.บ.(รฐัศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

สาขาวิชาภาษาไทย     
1 ดร. จริวฒัน์  เพชรรตัน์ ศศ.ด.(ภาษาไทย)/ มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6505-000xx-xx-x 

        ศศ.ม.(ภาษาไทย) / มศว.  

        ศศ.บ.(โบราณคด)ี  /มหาวทิยาลยัศลิปากร  

2 นาย นคร ค ารอ้ง ศศ.ม.(ดนตร)ี / มหาวทิยาลยัมหดิล 3-8099-006xx-xx-x 

        ศศ.บ.(ดรุยิศลิป์) / มหาวทิยาลยัพายพั  

3 นาง ปารชิาต โปธ ิ ค.ม.(การสอนภาษาไทย) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

1-5799-000xx-xx-x 

        ศศ.บ.(ภาษาไทย) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

4 รศ. เปรมวทิย์  ววิฒันเศรษฐ์ กศ.ม.(ภาษาไทย) / มศว.พษิณุโลก 3-6599-005xx-xx-x 

        กศ.บ.(ภาษาไทย) / มศว.พษิณุโลก  

5 นางสาว ภทัรา  ลอืชยั ศศ.ม.(ภาษาไทย)/ มหาวทิยาลยันเรศวร 3-7601-004xx-xx-x 

        ศศ.บ.(ภาษาไทย) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

6 นางสาว วรญัญา ยิง่ยงศกัดิ ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6504-001xx-xx-x 

        ศศ.บ.(ภาษาไทย) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

7 นาย ศราวธุ จนัทรข า ศศ.ม.(นาฏศลิป์ไทย) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3-6099-001xx-xx-x 

        ศศ.บ.(นาฏศลิป์ไทย)/ มหาวทิยาลยันเรศวร  

8 นาย สนัต ิ ศริคิชพนัธุ์ ศศ.ม.(วฒันธรรมศกึษา) / 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

3-6401-002xx-xx-x 

        กศ.บ.(ดรุยิางคศาสตร์ ดนตรไีทย)/ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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สาขาวิชาภาษาองักฤษ    

1 Ms. Analyn F. Londres Master of Education Major in Educational 
Management / Ramon College 

 

        Bachelor of Secondary Education Major in 
English / Ramon College 

 

2 Ms. Brigette O.Pasking  M.A. (English as a Second) / Benguet State 
University 

 

        B.Ed (Major in English) / Saint Louis 
University 

 

3 Ms. Emily Alberca Solmayor  (B.Ed) English/Notre Dame of Kidapawan 
College 

 

4 Mr. Rex  Weylin Tyrone M.A. (Aquatic  Biology) / Estern washington 
University 

 

        B.A. (environmental  science) / Texas State 
University 

 

5 Dr. Siegfried  Karl Frilz  Gohlke  Ph.D. (Anthropology) / Tubingen University   

6 Mr. Anthony Lee Joseph B.A. (Liberal Arts) / University of California  

7 นางสาว กมลาวด ี บรุณวณัณะ ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ)  / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-5307-000xx-xx-x 

        ศศ.บ.(ภาษาฝรัง่เศส) / มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

8 นาย กรธชั ปญัญาจนัทร ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5601-006xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

9 นาย เขตไทย วงศว์ชิยั ค.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัราช
ภฏัอุตรดติถ์ 

3-1014-020xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / สถาบนัราชภฎัล าปาง.  

10 นาย คมกฤช  ตาชม กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-5507-000xx-xx-x 

        ค.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงราย 

 

11 นางสาว จติตพิร  ไชยรนิค า ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5601-005xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
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12 ดร. จติตมิา  กาวรีะ Ph.D.English Language Studies / 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

3-6399-000xx-xx-x 

        ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

13 นางสาว จติตมิาพร ตน้จ าปา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3-3207-001xx-xx-x 

14 นางสาว ชนาภา ดวงไฟ อศ.ม. (ภาษาองักฤษ) /  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3-5012-001xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกยีรตนิิยมอนัดบั1 / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

15 นางสาว ดารนิทร  อนิทบัทมิ ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6501-000xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาไทย) /  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

16 นาย ธนปรญิ  ส าเรงิ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกยีรตนิิยมอนัดบั1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-6798-000xx-xx-x 

17 นาง ธญัพร มลูกาวลิ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) /  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5208-001xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

18 นางสาว นรศิา  ไพเจรญิ ศศ.ม. (ภาษาศาสตรเ์พื่อการสือ่สาร) / 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3-5699-002xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

19 ดร. บรรจง ไชยรนิค า ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอนภาษาองักฤษ) /
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3-5601-004xx-xx-x 

        M.Ed. (TESOL) / University of Tasmania  

        ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) / วทิยาลยัครู
เชยีงใหม ่

 

20 นางสาว เบญจพร  เทพสหีนู ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) /  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-6306-005xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

21 นาง พชัโรบล  พนัธนียะ ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) /  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5602-005xx-xx-x 

        ค.บ. (ภาษาองักฤษ)เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่

 

22 นาย พชิติ โนภชิยั ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร 1-5299-001xx-xx-x 
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23 นางสาว เยาวรตัน์  เมง็ขาว ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) /  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5001-001xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

24 นางสาว รตันา  ยาวเิลงิ ศศ.ม (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-5603-003xx-xx-x 

        ค.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัราชภฎั
เชยีงราย 

 

25 นางสาว รุง่อรณุ อนิใจ ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-5002-001xx-xx-x 

26 นางสาว วศนิรฐั  นวลศริ ิ อศ.ม. (ภาษาองักฤษ) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3-6508-010xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

27 นางสาว วชันนัท์ ไชยวงศษ์า ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ), เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยับรูพา 

1-5099-000xx-xx-x 

28 นาย วลัลพ อยู่ด ี ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) /  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

1-5601-000xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 /  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

29 นางสาว ศภุาวรรณ  ปิงใจ ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ) /มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5404-001xx-xx-x 

30 ผศ. สนิท  ยนืศกัดิ ์ Master of Arts ( Linguistics) / มหาวทิยาลยั 
เดล ี

5-5009-000xx-xx-x 

        ศน.บ. (ภาษาองักฤษ) /มหามกฏุราชวทิยาลยั  

31 นาย สมพงษ์ รปูทรง กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6408-000xx-xx-x 

32 นาย สมหมาย  รอดแป้น ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร) /
มหาวทิยาลยับรูพา 

3-6501-003xx-xx-x 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ )/ มหาวทิยาลยันเรศวร  

33 ดร. สงิห์ค า  รกัปา่ Ph.D.in English / มหาวทิยาลยัพุทธศาสนาและ
บาล ี

3-5701-016xx-xx-x 

        กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร   
ศศ.ม. (ภาษาและวฒันธรรมลา้นนา) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

        พุทธศาสตร ์/ มหาวทิยาลยัพุทธศาสนาและบาลี  

34 ดร. สกุญัญา  เกาะววิฒันากลุ Doctor of Philosophy / school of Humanities 
University 

3-1006-003xx-xx-x 
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        ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ )/ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

35 ดร. อนงนาฏ  นวมน้อย Ph.D.in Curriculum and Instruction / indiana 
State University 

3-6599-007xx-xx-x 

        ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) / มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยลีาดกระบงั 

 

        ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและพละศึกษา    

1 นาย ก.รววีฒุ ิ ระงบัเหตุ วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและ 
การกฬีา) / มหาวทิยาลยับรูพา 

3-5401-009xx-xx-x 

        วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) / มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงราย 

 

2 นาย กฤษดา ตามประดษิฐ์ วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและ 
 การกฬีา) มหาวทิยาลยับรูพา 

3-1604-000xx-xx-x 

        วท.บ. (พลศกึษา) มหาวทิยาลยับรูพา  

3 นาย ปรชัญา  วงัตระกลู วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5299-001xx-xx-x 

        ศศ.บ. (พลศกึษา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

4 ดร. ปราณี  อยู่ศริ ิ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและกฬีา) / 
มหาวทิยาลยับรูพา 

3-5009-006xx-xx-x 

        กศ.ม. (พลศกึษา) /  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

        วท.บ. (พลศกึษา ) /  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

    ศศ.บ. (สือ่สารมวลชน) / มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

 

5 นาย ปิตริฐั คงทองค า วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) /
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3-8009-011xx-xx-x 

        วท.บ. (พลศกึษา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

 

6 นางสาว พทัธวรรณ ละโป้ วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

3-3301-015xx-xx-x 
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        วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) เกยีรตนิิยม 
อนัดบั 2 / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

7 นาย พเิชษฐ์  ชยัเลศิ วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) /  
มหาวทิยาลยับรูพา 

3-8303-003xx-xx-x 

        วท.บ. (พลศกึษา) / มหาวทิยาลยัทกัษณิ  

8 นาย มณินทร  รกัษ์บ ารงุ วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและ 
การกฬีา) / มหาวทิยาลยับรูพา 

3-2007-008xx-xx-x 

        วท.บ. (พลศกึษา) / มหาวทิยาลยับรูพา  

9 นาย สราวฒุ ิ พงษ์พพิฒัน์ วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5099-009xx-xx-x 

        ศศ.บ. (พลศกึษา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

10 ดร. อทติ ิ วลญัชเ์พยีร Ph.D. (Education) / University of  Pune 3-7099-002xx-xx-x 

        ศษ.ม. (พลศกึษา) / มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

        ศศ.บ. (ศกึษาศาสตร-์พลศกึษา) / 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

1.2  อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชาพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร ์  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์    

1 ดร. กมลรตัน์   แนมมณี วท.ด. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6405-000xx-xx-x 

        วท.ม. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

2 นางสาว กรรณิการ์  ข าพึง่สน วท.ม. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-1019-007xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

3 ดร. กลัทมิา  ข ารอด วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) /  
มหาวทิยาลยัสรุนาร ี

3-6501-002xx-xx-x 

        วท.ม. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

4 ดร. ด ารงศกัดิ ์ แยม้บางหวาย วท.ด. (คณิตศาสตร)์ /  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

3-1601-000xx-xx-x 

        วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  
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5 นาย ธรีพงษ์ หลา้อนิเชือ้ วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5601-005xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

6 นาย ประสทิธิ ์ ชอ่ล าเจยีก วท.ม. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5603-003xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

7 นาย พรีพงษ์  สบืแสน วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5602-004xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

8 นางสาว วาจาร ี วรีะ วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5605-003xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

9 ดร. ศรศกัดิ ์ เทยีนหวาน วท.ด. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3-6099-007xx-xx-x 

        วท.ม. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 /
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

10 นาย สบืกลุ กาญจนสกุร์ วท.ม. (วทิยาการคณนา) / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3-6599-002xx-xx-x 

        ค.บ. (มธัยม-คณิตศาสตร)์ / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

11 ดร. อยัเรศ  เอีย่มพนัธ์ วท.ด. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  3-6002-001xx-xx-x 

        วท.ม. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร   

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร   

12 นางสาว เอื้อมพร  วทิยารฐั วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5201-009xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

สาขาวิชาเคมี   

1 ดร. กลัยา  จ าปาทอง วท.ด. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5101-003xx-xx-x 

        วท.ม. (เคมอีนิทรยี์) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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2 นาย คงเดช  สวาสดิพ์นัธ์ วท.ม. (เคมอีนิทรยี์) /มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 3-5708-002xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

3 นาย จกัรสีทิธิ ์ จนิดาวงศ์ วท.ม. (เคมเีชงิฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยัมหดิล 3-3305-008xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัมหดิล  

4 ดร. ชชัวาล พลอยสขุ Ph.D. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 3-1002-001xx-xx-x 

        วท.ม. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร 

 

5 นาย ชยัพฒัน์ ลาพนิี วท.ม. (เคมวีเิคราะห์) /
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

3-9099-004xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  

6 นางสาว นฤมล เสทธยะ วท.ม. (เคมอีุตสาหกรรม) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5005-000xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

7 นางสาว พกัตรว์ภิา  เชาวพ์านิช วท.ม. (เคมอีนินทรยี์) /
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3-4699-000xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบรุ ี

 

8 นางสาว รตัยิา  สงิหล วท.ม. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-3404-014xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

9 นางสาว วชริาวรรณ  พมิพ์รส วท.ม. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 3-4606-005xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี  

10 นางสาว วไิลวรรณ  ภาคทอง วท.ม. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-3499-008xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

11 นาย วศิณุสรรค์  ชาตอิารยะวด ี วท.ม. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-6099-002xx-xx-x 

        วท.บ. (เคมวีศิวกรรม) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

สาขาวิชาชีววิทยา    

1 ดร. จตุพร ตัง้จติรวทิยากลู วท.ด. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5701-004xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  



192 

 

ท่ี ช่ือ - สกลุ วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวั
ประชาชน 

        วท.บ. (สตัววทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

2 นาย เดน่  เครอืสาร วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5601-001xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

3 ดร. ทพิย์วรรณ สรรพสตัย์ วท.ด. (วทิยาศาสตร)์ / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3-2202-000xx-xx-x 

        วท.ม. (วทิยาศาสตร)์ / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

        วท.บ. (วทิยาศาสตร)์ / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4 ผศ.ดร. นิรมล  รงัสยาธร Ph.D. (Biology) / มหาวทิยาลยัมหดิล 3-6099-009xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

5 ดร. นุจริา  ทาตนั วท.ด. (ชวีวทิยา ) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-6701-009xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

6 นางสาว เนรฐัชลา  สวุรรณคนธ์ วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 5-6201-001xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 /
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

7 ดร. ประลองยุทธ ศรปีาลวทิย์ วท.ด. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5603-002xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

        วท.บ. (สตัววทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

8 ดร. ภพเกา้  พุทธรกัษ์ วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-6406-001xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

        กศ.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษม 

 

9 นาย สทิธศิกัดิ ์ ป่ินมงคลกลุ วท.ม. (ชวีวทิยาสิง่แวดลอ้ม) / มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี

3-3099-006xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคโนโลยกีารผลติสตัว)์ / มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี
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10 นาย สริวิฒัน์  บญุชยัศร ี Mphil. (Biology) University of Essex 3-5101-002xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

11 นางสาว สกุญัญา  พทิกัษ์รตันานุกลู วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5103-002xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

12 นางสาว สชุาดา  โลจนานนท์ วท.ม. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-7402-004xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2 / มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

13 นางสาว เสาวลกัษณ์  บญุมา วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-6608-004xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

สาขาวิชาฟิสิกส์    

1 นางสาว ชลธชิา  กฤษณ์เพช็ร์ วท.ม. (นิวเครยีรเ์ทคโนโลย)ี / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3-1002-036xx-xx-x 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

2 นาย นราธปิ  สงม ี วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์ )/
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5199-000xx-xx-x 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

3 ดร. ปิยชนน์  เกษสวุรรณ วท.ด. (วสัดศุาสตร)์ / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5009-006xx-xx-x 

        วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

4 นางสาว พมิพ์ใจ  แสงความสวา่ง วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-4699-001xx-xx-x 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

5 นาย ไพศาล ดวงจกัร์ ณ 
อยุธยา 

วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-7798-000xx-xx-x 

        วท.บ (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยัศลิปากร  
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6 นาย ราชญั  แรงด ี วท.ม. (ฟิสกิส)์ / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3-5710-000xx-xx-x 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

7 นาย เอกสทิธิ ์ วงศร์าษฎร์ วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5603-001xx-xx-x 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

8 ดร. อนุรกัษ์  ประสาทเขตรก์าร วท.ด. (วสัดศุาสตร)์ / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-6602-000xx-xx-x 

        วท.ม. (ฟิสกิสป์ระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

9 นาย อารกัษ์  กลิน่บ ารงุ วท.ม. (วสัดศุาสตร)์ / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5308-004xx-xx-x 

        วท.บ. (ฟิสกิส)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

สาขาวิชาสถิติ    

1 นางสาว กมลทพิย์  สขุแสงดาว วท.ม. (สถติปิระยุกต์) / มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

3-6099-003xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

2 นางสาว เขมวด ี ปรดีาลขิติ วท.ม. (สถติปิระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5404-001xx-xx-x 

        วท.บ. (สถติ)ิ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

3 นางสาว ชนดัดา  สมจติต์ วท.ม. (สถติปิระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-7601-005xx-xx-x 

        วท.บ. (สถติ)ิ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

4 นางสาว ณฐัธดิา  อ่อนสวสัดิ ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์ เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 /
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-6599-005xx-xx-x 

5 นางสาว ปิยดา  พฤกสวสัดิน์นท์ วท.ม. (สถติปิระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-6399-000xx-xx-x 

        วท.บ. (คณิตศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร  

6 นางสาว สลุาวลัย์  ยศทะนู วท.ม. (สถติปิระยุกต์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5701-007xx-xx-x 

        วท.บ. (สถติ)ิ / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
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2. อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาปรีคลินิก  (Pre-Clinic) 
 

1.3  อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  (Pre-Clinic) 
 

ท่ี ช่ือ - สกลุ วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์    

1 นางสาว กมลวรรณ จงสมชยั วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

3-3407-003xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

2 นางสาว เกศรนิทร์  ศริเิขตต์ วท.บ. (กายภาพบ าบดั) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5007-002xx-xx-x 

3 นาย พรชยั  สขุแสน วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-6098-000xx-xx-x 

        วท.บ. (รงัสเีทคนิค) เกยีรตนิิยม 
อนัดบั 2 / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

4 นาย ภวูดล  ดว้งโต วท.ด. (กายวภิาคศาสตร)์ /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-6704-000xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2 / มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

5 นางสาว ลออรตัน์  พวัพทิยาเลศิ วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-3305-011xx-xx-x 

        วท.บ .(กายภาพบ าบดั) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

6 นางสาว วไลรตัน์  เกดิสรรค์ วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-6407-007xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

7 นางสาว ศตพร  แจ่มสวุรรณ วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3-6507-000xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1 / มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

8 นาย สทิธศิกัดิ ์ ทองรอง วท.ม.(กายวภิาคศาสตร)์ / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

3-4301-007xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีททิยา) / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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สาขาวิชาจลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา     

1 นาย กฤษณะ  คูเ่ทยีม วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-7202-004xx-xx-x 

2 นางสาว กฤษณา  พุกอนิทร ์ วท.บ. (จุลชวีวทิยา) เกยีรตนิิยม  
อนัดบั 2 / มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

3 นาย กานต์รว ี ขยนั วท.ม. (จลุชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5019-006xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

4 นาย จติรกลุ  สวุรรณเจรญิ วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-4799-001xx-xx-x 

5 นาย ทชิานนท์  ไขแ่กว้ วท.บ. (สขุศกึษา) /  
มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ 

3-5402-003xx-xx-x 

6 นาย ธนวฒุ ิ พรหมบญัชาชยั วท.ม. (จลุชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6099-002xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

7 นาย ธชัพล เมธารชักลุ วท.บ. (สขุศกึษา) /  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1-1020-002xx-xx-x 

8 ดร. ธดิา  ไชยวงัศร ี วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-5012-002xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

        วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

9 นาย นิคม  นาคสพุรรณ วท.ม. (จลุชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6504-000xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

10 นางสาว นิศรา บญุเกดิ วท.ม. (จลุชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6698-001xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

11 ดร. เนต ิ เงนิแพทย ์ วท.ด. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5099-015xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

12 นางสาว พรรณราย  ภบิาลภกัด ี วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 1-2096-000xx-xx-x 

13 นางสาว รษัฎา ประภาสะวตั วท.บ. (จุลชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-6001-000xx-xx-x 

14 นาย ศกัดิช์ยั สดุชะดา วท.บ. (จุลชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-6205-000xx-xx-x 
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15 ดร. ศริลิกัษณ์  สนัพา Ph.D.Engineering / Ritsumeikan University 3-5099-002xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  

16 นาย สรวญิช ์ อุปคตุฆ์ วท.ม. (ปรสติวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5707-000xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

17 นางสาว อชริญา  ศริภิาพ วท.ม. (โรคตดิเชือ้และวทิยาการระบาด) / 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

3-6798-001xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

18 นางสาว อนงค ์ คดิด ี วท.บ. (จุลชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-5606-000xx-xx-x 

19 นางสาว อรอ าไพ  จ่าภา วท.ม. (ปรสติวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-3202-000xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

20 นาง อจัฉรยิา  ยศบญุเรอืง วท.ม. (เภสชัศาสตร)์ / มหาวทิยาลยันเรศวร 5-5704-000xx-xx-x 

        วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

21 นาย อชัฌา  มนตร ี วท.บ. (ปรสติวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 5-4512-900xx-xx-x 

22 นางสาว อญัชล ี  ระวงัการ วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6407-004xx-xx-x 

23 นาย อาทติย์  ทมิอ่วม วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6303-001xx-xx-x 

24 นางสาว รุง่นภา มาละเสาร์ วท.ม. (จลุชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5106-005xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

25 นางสาว วภิาดา ดว้งพรหมโพธิ ์ วท.ม. (ปรสติวทิยา) / มหาวทิยาลยัขอนแกน่  

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

สาขาวิชาชีวเคมี    

1 นาย กฤษชยั  พูลเจรญิ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัมหดิล 3-1009-024xx-xx-x 

        วท.บ. (พนัธุศาสตร)์ / จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

2 นาย คมศกัดิ ์ พนิธะ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3-5605-003xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
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3 นาย จกัรพงษ์  คนธรรม ์ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6099-002xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

4 นางสาว จุฑามาศ  เทพมาล ี วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) / มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

1-6099-000xx-xx-x 

5 นาย ธรีภทัร ศรรีตันโชติ วท.บ. (ชวีวทิยา) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-6406-000xx-xx-x 

6 นางสาว นิจตยิา  สวุรรณสม วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย์) / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-4403-000xx-xx-x 

7 ดร. พยุงศกัดิ ์ ตนัตไิพบลูย์วงศ ์ วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

3-6099-005xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลย)ี 
เกยีรตนิิยมอนัดบั1 / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

8 นาย พชิญะ  ค าอา้ย วท.ม. (เคม)ี / มหาวทิยาลยัมหดิล 3-5304-001xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคโนโลยกีารเพาะขยายพนัธุ์สตัว)์ / 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

9 ศ.เกยีรตคิณุ ดร.ไมตร ี สทุธจติต ์ Ph.D. (Biochemisty) / State University of 
New York 

3-5099-007xx-xx-x 

        วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

        วท.บ. (เคม)ี เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

10 นางสาว รุง่ทพิย ์ ทองบญุโท วท.บ. (จุลชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6205-000xx-xx-x 

11 นาย วทิยา ชยัวงัเยน็ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3-5705-007xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เกยีรตนิิยม 
อนัดบั 2 / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

12 นาย วทิวสั สจัจาพงศ ์ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3-5406-001xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

13 นาย ศภุชยั  เจรญิสนิ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 3-5599-000xx-xx-x 

        วท.บ. (เคม)ี / มหาวทิยาลยันเรศวร  

14 นาย สรุศกัดิ ์ ใจเขยีนด ี วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6698-000xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  
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15 นางสาว อรดา  ชมุภคู า วท.ม. (ชวีเคม)ี / จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3-5013-006xx-xx-x 

        วท.บ. ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลย ี/ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

16 นาย อ านาจ  อ่อนสอาด วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย์) / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-1899-000xx-xx-x 

17 นาย กรงุ  ผวิพรรณ์ วท.ม. (ชวีเคม)ี /มหาวทิยาลยันเรศวร 4-4506-000xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

18 นางสาว ปิยะวรรณ เอมอิม่อนนัต์ วท.ม. (ชวีเคมทีางการแพทย์) / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

3-4507-002xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

19 นาย สมโภช เสารอ์นิ วท.ม. (ชวีเคม)ี / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5401-001xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) /
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

สาขาวิชาสรีรวิทยา    

1 นางสาว ณภทัร  ศรรีกัษา วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 3-4404-006xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 

2 นาง นภาพนัธ์  กงัวาล วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-6399-001xx-xx-x 

        วท.บ. (กจิกรรมบ าบดั) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 

3 นาย ปรชีา  พรมมา วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 5-6704-900xx-xx-x 

        วท.บ. (ชวีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร  

4 นางสาว เพญ็พรรณ  กณัฑะษา วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-6602-000xx-xx-x 

        วท.บ. (เทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

5 นางสาว รชันีพร  กงซุย วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 3-4108-000xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
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ประชาชน 

6 นางสาว รตัตยิา  สมบตัทิวกีลุ วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 1-1002-000xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

7 นางสาว วชัราภรณ์  ปรดีาภริมย์ วท.บ. (กายภาพบ าบดั) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-6599-000xx-xx-x 

8 นางสาว วาลกิา  นาคดุก วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยันเรศวร 3-8401-001xx-xx-x 

        วท.บ. (กายภาพบ าบดั) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 / 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

9 นางสาว ศรินิารถ  เพง็เนตร วท.บ. (กายภาพบ าบดั) /  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

1-6508-000xx-xx-x 

10 นางสาว อจัฉราภรณ์  ดวงใจ วท.ม. (สรรีวทิยา) / มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 3-5601-009xx-xx-x 

        วท.บ. (กจิกรรมบ าบดั) / 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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3. อาจารยป์ระจ าสถาบนัร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิม 
 3.1 รายช่ือแพทยโ์รงพยาบาลนครพิงค ์
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
  นพ. ชชัวาลย ์   ศรินิิรนัดร ์    พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
       ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์
       อ.ว. เวชศาสตรป้์องกนั แขนงสุขภาพจติชุมชน 
กลุ่มงานศลัยกรรม 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ธานี     ลิ้มทอง 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-5299-000xx-xx-x 

2 นพ.สมหมาย   โรจนานุกลูพงศ์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว.  ศลัยศาสตร ์

3-2401-004xx-xx-x 

3 นพ.สรุเดช       หวงัตระกลูชยั
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-5709-001xx-xx-x 

4 นพ.สนุิล          กลุจลา 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-5099-013xx-xx-x 

5 นพ.ธรณี           กาย ี
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-5804-001xx-xx-x 

6* นพ.กติตสิณัห์   กาญจนวงศช์ยั 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-6008-005xx-xx-x 

7 นพ.กจิจา          เจยีรวฒันกนก 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-1005-018xx-xx-x 

8 นพ.โดมทอง      เหมะธุลนิทร ์
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-1020-027xx-xx-x 

9 นพ.อมรชยั       กรชินิกรกลุ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

3-1014-032xx-xx-x 
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กลุ่มงานศลัยกรรม (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
10 นพ.ชวนิ            บดัตยิา 

นายแพทย์ช านาญการ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตร ์ 
อ.ว. ศลัยศาสตรล์ าไสใ้หญ่และ 
      ทวารหนกั 

3-5099-011xx-xx-x 

11 นพ.ราชนัย์พทัธ์  วรเวชานนท์ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตร ์

5-5505-006xx-xx-x 

12 นพ.จ ารญู          ลขิติวฒันาสกลุ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตรย์ูโรวทิยา 

3-5007-005xx-xx-x 

13 นพ.ประพนธ์    เป่ียมอนนัต์ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. ศลัยศาสตรย์ูโรวทิยา 

3-1007-006xx-xx-x 

14 นพ.สมบรูณ์   ไพจติรวเิชยีร 
นายแพทย์ปฏบิตักิาร 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. ศลัยศาสตรย์ูโรวทิยา 

3-1008-004xx-xx-x 

15 นพ.กรประภสัร ์  เรอืนโรจน์รุง่ 
นายแพทย์ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. ศลัยศาสตรย์ูโรวทิยา 

3-5013-007xx-xx-x 

16 นพ.อนนัต์        วชัราจติตธิรรม 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ว.ว. ศลัยศาสตร ์
ว.ว. ศลัยศาสตรต์กแต่งและ 
      เสรมิสรา้ง 
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-1015-000xx-xx-x 

 
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ฉตัรชยั   คณูรงัสสีมบรูณ์ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ว.ว. โสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 

3-1005-220xx-xx-x 

2 นพ.ทว ี        ธนุภาพรงัสรรค ์
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. โสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 

3-2099-001xx-xx-x 
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กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
3 พญ.ลดาวรรณ   หาญไพโรจน์ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. โสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 

3-1022-019xx-xx-x 

4 นพ.ภศีเดช   สมัมานนัท์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. โสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 

3-1499-005xx-xx-x 

 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.สวุรรณ    พฤตวิรรธน์ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป 

 

2 นพ.วเิชยีร  โพธิแ์กว้ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  3-5099-002xx-xx-x 
ว.ว.  เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป 
ว.ว.  เวชศาสตร์ครอบครวั 

 
กลุ่มงานสติู - นรีเวชกรรม 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.วรจกัร  จวิะกดิาการ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-5009-007xx-xx-x 

2 นพ.จตุชยั  มณีรตัน์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-5101-009xx-xx-x 

3 นพ.สนธ ิ มาลกานนท์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป 

3-5099-001xx-xx-x 

4 นพ.อรา่ม  ลิ้มตระกลู 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-1020-013xx-xx-x 
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กลุ่มงานสติู – นรีเวชกรรม (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
5 นพ.สมยศ  กติสิภุรณ์พนัธ์ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-1202-000xx-xx-x 

6 นพ.วชัรนิทร ์ สนุทรลิ้มศริ ิ
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-6699-000xx-xx-x 

7 พญ.จติรา  วทิยานุกลู 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-4799 -001xx-xx-x 

8 พญ.อญัชล ี จนัทรแ์จ่ม 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
อ.ว. อนุสาขามะเรง็นรเีวช 

3-5603-001xx-xx-x 

 
กลุ่มงานรงัสีวิทยา 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.อภยั  ววิฒัน์ชยักลุ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  รงัสวีทิยาทัว่ไป 

3-5001-004xx-xx-x 

2 พญ.ดวงกมล  ประดษิฐ์ดว้ง 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  รงัสวีทิยาทัว่ไป 

3-6599-002xx-xx-x 

3 พญ.สนุทร ี มลูรนิต๊ะ 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  รงัสวีทิยาวนิิจฉยั 

3-5099-001xx-xx-x 
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กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.เจษฎา    จติตภริมย์ 

นายแพทย์เชีย่วชาญ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตร์ครอบครวั 
อว. เวชศาสตร์ป้องกนั  
     แขนงเวชศาสตรป้์องกนัคลนิิก 

3-5099-006xx-xx-x 

2 นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตร์ครอบครวั 

3-1009-000xx-xx-x 

3 นพ.บรรจง  น้อมศริ ิ
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล  
อ.ว.  เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-5099-012xx-xx-x 

4 นพ.ธรีวฒัน์  วงคต์นั 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตร์ครอบครวั 
ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกนั  
      แขนงสาธารณสขุศาสตร ์

3-5099-003xx-xx-x 

5 พญ.อลสิา  บดัตยิา 
นายแพทย์ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตร์ครอบครวั 

5-1002-000xx-xx-x 

 
กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทย 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ. บรูณินทร ์ ชวีสกลุยง 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั  
อ.ว. เวชศาสตรป้์องกนั 
      แขนงสาธารณสขุศาสตร ์

3-5099-000xx-xx-x 

 
กลุ่มงานศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ศริพิจน์   ศรบีณัฑติกลุ 

นายแพทย์เชีย่วชาญ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-5099-005xx-xx-x 

2 นพ.พริณุ  ค าอุ่น 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-5013-007xx-xx-x 

3 นพ.ชาญชยั   พจมานวพิุธ 
นายแพทย์เชยีวชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-1016-001xx-xx-x 
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กลุ่มงานศลัยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์(ต่อ) 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
4 นพ.วรพจน์  ปลื้มฤด ี

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-5001-000xx-xx-x 

5 นพ.วรรธนยั  อตัถากร 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-1014-002xx-xx-x 

6 นพ.พงษ์ศกัดิ ์ โสภณ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล   
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-9301-002xx-xx-x 

7 นพ.สถาพร  เปาอนิทร์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล   
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-1014-023xx-xx-x 

8 นพ.จริวฒัน์  โชตยะกลุ 
นายแพทย์ปฏบิตักิาร 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-6699-000xx-xx-x 

9 นพ.ส าราญ  ภฆูงั 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-6606-006xx-xx-x 

10 นพ. อนุกลู  นิรมติสนัตพิงศ ์
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล   
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-5013-007xx-xx-x 

 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.รตกิา  บดัตยิา 

นายแพทย์ปฏบิตักิาร 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

3-5099-011xx-xx-x 

2 พญ.ชลาทพิย์  ซื่อวฒันะ 
นายแพทย์ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. เวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

3-5208-001xx-xx-x 

 
กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ชนตัถ์  คณุชยางค์กรู 

นายแพทย์เชีย่วชาญ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

3-1007-012xx-xx-x 

2 พญ.จงลกัษณ์  เปาอนิทร์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

5-1017-990xx-xx-x 

3 นพ.พงษ์พฒัน์  สตัโยภาส 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

3-5019-002xx-xx-x 
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กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา (ต่อ) 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
4 พญ.ปราณิศา  วงศห์มกึ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

3-5001-000xx-xx-x 

5 พญ.ประกายวรรณ  ตาเรอืงศร ี
นายแพทย์ช านาญการ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

3-5013-007xx-xx-x 

6 พญ.ลกัขณาพรรณ  เรอืนรุง่โรจน์ 
นายแพทย์ช านาญการ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

3-5012-007xx-xx-x 

7 พญ.พรียา  ชยัศริ ิ
นายแพทย์ปฏบิตักิาร 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล   
ว.ว. วสิญัญวีทิยา 

3-1201-012xx-xx-x 

 
กลุ่มงานจิตเวช 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ประสทิธิ ์ เมธาธราธปิ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
อ.ว.  เวชศาสตรป้์องกนัแขนง
สขุภาพจติชมุชน 

3-9698-000xx-xx-x 

2 พญ.ปฐว ี ปรญิญานุภาพ 
นายแพทย์ปฏบิตักิาร 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. จติเวชศาสตร์ 

3-5308-003xx-xx-x 

3 พญ.รจนพรรณ นนัททิรรภ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พบ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
วว.จติเวชศาสตร์ 
ป.วทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก 
สาขาจติเวชศาสตร์ 
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กลุ่มงานอายรุกรรม 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.ทพิยา  แสนไชย 

นายแพทย์เชีย่วชาญ 
พ.บ. สงขลานครนิทร ์ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-8301-001xx-xx-x 

2 นพ.มนต์ชยั  แกว้ลาย 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั (Fellow in 
Dermatology) 

3-4099-003xx-xx-x 

3 นพ.วรียุทธ  โฆษติสกลุชยั 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  อายุรศาสตร์ 

3-5099-014xx-xx-x 

4 พญ.ปรารถนา  ลนีะศริมิากลุ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5099-002xx-xx-x 

5 นพ.เศรษฐพล  ปญัญาทอง 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 
ว.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต 

3-5299-002xx-xx-x 

6 นพ.พนัธพงศ ์ ตาเรอืงศร ี
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 
ว.ว.  อายุรศาสตรโ์รคไต 

3-5005-002xx-xx-x 

7 นพ.ขรรคช์ยั  ศริวิฒันา 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. อายุรศาสตร์ 
ว.ว.  อายุรศาสตรโ์รคหวัใจ 

3-6099-004xx-xx-x 

8 พญ.กมลวรรณ  สริอิารยี์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-5299-001xx-xx-x 

9 นพ.พษิณุวฒัน์  เดชนนัทรตัน์ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5299-001xx-xx-x 

10 นพ.ธวีรตุติ ์ สทุธนะ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5401-000xx-xx-x 

11 พญ.ณฏัฐนิี  เทพสวุรรณ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-6099-007xx-xx-x 

12 พญ.ไปรพดิา  รามนฐั 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5099-007xx-xx-x 

13 พญ.ธญัญาลกัษณ์  โชตยาภรณ์ 
นายแพทย์ปฏบิตักิาร 

พ.บ. มหาวทิยาลยันเรศวร  
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-6501-002xx-xx-x 

14 พญ.พมิพ์พร  พรหมค าตนั 
นายแพทย์ปฏบิตักิาร 

พ.บ. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครวั 

3-5099-002xx-xx-x 
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กลุ่มงานกมุารเวชกรรม 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.สมชาย    เลาห์อุทยัวฒันา 

นายแพทย์เชีย่วชาญ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5099-003xx-xx-x 

2 นพ.สรุชาย   เลา้พรพชิยานุวฒัน์ 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-1015-002xx-xx-x 

3 นพ.เบญจศลิป์    นิภาเกษม 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร ์
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5211-000xx-xx-x 

4 พญ.พนิดา         คณาพนัธ์ 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5099-013xx-xx-x 

5* พญ.มณีรตัน์      อนนัต์ธนวณิช 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 
อ.ว.  เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-5099-004xx-xx-x 

6* พญ.วารณีุ          มณีรตัน์ 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5099-008xx-xx-x 

7 พญ.สภุารชัต์      กาญจนะวณิชย์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-6799-001xx-xx-x 

8 พญ.พรสดุา         กฤตกิาเมษ 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 
อ.ว.  เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-6701-000xx-xx-x 

9 พญ.ธพิาจนัทร ์   คงศรเีจรญิ 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์โรคเลอืด 

3-5019-005xx-xx-x 

10 พญ.อรณุรตัน์      สวุรรณรตัน์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5401-003xx-xx-x 

 11 พญ.เพญ็พกัตร ์    สรชยั 
นายแพทย์เชีย่วชาญ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 
อ.ว.  เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-5099-013xx-xx-x 

12 พญ.ปฐัมลกัษณ์    อนิถา 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 
ว.ว. กมุารเวชศาสตรท์ารกแรกเกดิ
และปรกิ าเนิด 

3-5001-001xx-xx-x 
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กลุ่มงานจกัษุวิทยา 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.สมุติรา      ตระการศลิป์ 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
อ.ว. จกัษุวทิยา 

3-5099-013xx-xx-x 

2 พญ.รุง่นภา      สทิธริงัสรรค ์
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  จกัษุวทิยา 

3-5099-008xx-xx-x 

3 นพ.เรวตั          จวินารมณ์ 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  จกัษุวทิยา 

3-5099-012xx-xx-x 

4 พญ.กนกรตัน์   ชุม่ภริมย์ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  จกัษุวทิยา 

3-5099-009xx-xx-x 

5 พญ.บงกช        ธรีกติตกิลุ 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  จกัษุวทิยา 

3-6104-002xx-xx-x 

6 นพ.เชงิ           จริวศิลัย ์
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒ 
ว.ว.  จกัษุวทิยา 

3-2499-001xx-xx-x 

 
กลุ่มงานเวชศาสตรฉุ์กเฉินและนิติเวช  

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.อทิธาวธุ    งามพสธุาดล 

นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป 
อ.ว.  เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-6099-002xx-xx-x 

2 นพ.พริณุ         จนัทรวฑิรู 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป 

3-5499-000xx-xx-x 

3 พญ.วรตัมส์ดุา    สมทุรทยั 
นายแพทย์ช านาญการ 

พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

3-5001-003xx-xx-x 

4 นพ.พรีชยั          ดวงสอาด พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

3-5014-004xx-xx-x 

5 พญ.ศรสีกลุ ทพิย์กมล พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

3-7005-009xx-xx-x 

6 นพ.บญุฤทธิ ์ ค าทพิย์ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  
ว.ว.  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

3-5398-000xx-xx-x 
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3.2 รายช่ือแพทยโ์รงพยาบาลพะเยา 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 
  นพ.เธยีรชยั   คฤหโยธนิ  พ.บ.  มหาวทิยาลยัมหดิล                          

  ว.ว.  ศลัยกรรมทัว่ไป 
  เลขทีบ่ตัรประชาชน   3-1015-001xx-xx-x 
 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์   
  นพ.ไชยรตัน์    ชยัวฒันวส ุ  พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
       ว.ว.  ศลัยกรรมทัว่ไป 
       อ.ว.  เวชศาสตรค์รอบครวั 
  เลขทีบ่ตัรประชาชน   3-1009-056xx-xx-x 
 
  กลุ่มงานอายกุรรม 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.พพิฒัน์     จรินยัราดลุ พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

ว.ว. อายุรศาสตร์ 
3-5604-000xx-xx-x 

2 พญ.กตัตกิา     หาลอื พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. อายุรศาสตร์ 
อ.ว. อายุรศาสตรโ์รคไต 

3-5699-000xx-xx-x 

3 นพ.ชวชยั      พงษ์พนศั พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
อ.ว. เวชศาสตรค์รอบครวั 

3-1014-001xx-xx-x 

4 นพ.เฉลมิศกัดิ ์   สวุชิยั พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5699-001xx-xx-x 

5 นพ.จกัรวาล    ฮัน่ตระกลู พ.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5699-002xx-xx-x 

6 นพ.ไกรรตัน์    ค าด ี พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5601-002xx-xx-x 

7 นพ.จารวุทิย์    ทพิย์มณฑา พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5601-000xx-xx-x 

8 พญ.สริธิร   หาญธญัพงษ์ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. อายุรศาสตร์ 

3-5699-001xx-xx-x 
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  ศลัยกรรมทัว่ไป 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ฑศฐภรณ์   ดษิฐพานิช พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ว.ว.  ศลัยศาสตร ์
3-1006-025xx-xx-x 

2 พญ.สมนาม   สปิุนะ (ก าลงัศกึษาต่อศลัยศาสตร)์  
    

  สติู  -  นรีเวชกรรม 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ขจรศลิป์    ผอ่งสวสัดิก์ลุ พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
3-1012-006xx-xx-x 

2 นพ.จติตพล   เหมวฒุพินัธ ์ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-5299-003xx-xx-x 

3 พญ.วริาวรรณ    ราศ ี พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-5299-000xx-xx-x 

4 พญ.พรนภา   สรุยิะไชย พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 

3-5699-000xx-xx-x 

5 พญ.เบญจวรรณ   ทรงศรสีกลุ (ก าลงัศกึษาต่อสตู ิ– นรเีวชกรรม) 3-5299-002xx-xx-x 

    
  กมุารเวชศาสตร ์

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.พรชยั   เตชะคณุากร พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 
3-1007-012xx-xx-x 

2 พญ.ดวงหทยั   พงษ์พนศั พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5601-006xx-xx-x 

3 พญ.พรณราย     ศรสีวุรรณ พ.บ. มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
ว.ว. กมุารเวชศาสตร์ 

3-5603-002xx-xx-x 

4 พญ.นนัทวรรณ  คหู์สวุรรณ (ก าลงัศกึษาต่อกมุารเวชศาสตร)์ 3-5699-001xx-xx-x 
    
  ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.อนนัต์    มาลยัรุง่สกลุ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 
3-5099-002xx-xx-x 

2 นพ.ตะวนั     ถงึแกว้ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-5099-007xx-xx-x 

3 นพ.เดชาธร   อธจิริกลุ พ.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
ว.ว. ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ 

3-1202-000xx-xx-x 
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  ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์(ต่อ) 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.เอกชยั      ตงัควเิวกลุ (ลาศกึษาต่อศลัยศาสตร์ 

ออรโ์ธปิ - ดกิส)์ 
3-6499-000xx-xx-x 

    
  วิสญัญีแพทย ์

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.ณฏัฐณีิ    คนเทีย่ง พ.บ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ว.ว.วสิญัญวีทิยา 
3-5601-004xx-xx-x 

    
  รงัสีทัว่ไป 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.ปิยะดารา   คงพบิลูย์กจิ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ว.ว. รงัสวีทิยาทัว่ไป 
3-5103-000xx-xx-x 

2 พญ.วฒันาวรรณ   เอื้อพทิกัษ์สกลุ พ.บ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว. รงัสวีทิยาทัว่ไป 

3-5699-000xx-xx-x 

    
  จกัษุวิทยา 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.อรณุ    ชยัวฒัโนดม พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ว.ว.  จกัษุวทิยา 
3-1006-010xx-xx-x 

2 นพ.สงกรานต์   เตชะกลุวโิรจน์ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ว.ว.  จกัษุวทิยา 

3-5699-001xx-xx-x 

    
  โสต  ศอ  นาสิก 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.กนกรส    โคว้จริยิะพนัธุ์ พ.บ. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ว.ว. โสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 
3-5499-001xx-xx-x 

2 พญ.เกศราภรณ์   ยะตา พ.บ.มหาวทิยาลยันเรศวร 
ว.ว. โสต ศอ นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 

3-5601-006xx-xx-x 

    
  ศลัยศาสตรย์โูรวิทยา 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.พสิฐิพล    ศริวิฒันา พ.บ. มหาวทิยาลยัรงัสติ 

ว.ว. ศลัยศาสตรย์ูโรวทิยา 
3-1006-017xx-xx-x 
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  จิตเวช 
ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.รฐัภมู ิ   พากเพยีร พ.บ. มหาวทิยาลยันเรศวร 

ว.ว. จติเวชศาสตร์ 
3-5601-003xx-xx-x 

    
  ระบาดวิทยา 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.อสัดง    วรรณจกัร พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ว.ว. เวชศาสตร์ป้องกนัสาขาระบาด
วทิยา 

3-5607-001xx-xx-x 

    
  เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 พญ.ศลิดา    วงศษ์า (ก าลงัศกึษาต่อเวชศาสตรฟ้ื์นฟู)  

    
  เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ  วฒิุการศึกษา เลขประจ าตวัประชาชน 
1 นพ.ปรญิญา   เทยีนวบิลูย์ (ก าลงัศกึษาต่อเวชศาสตรฉุ์กเฉิน) 3-5699-000xx-xx-x 

แพทยล์าศึกษาต่อ จ านวน 6 คนศึกษาต่อ      คณุวฒิุ           ปีท่ีจบการศึกษา      เลขท่ีบตัรประชาชน 
1. พญ. สมนาม   สุปินะ                  ศลัยศาสตร ์       2554     

2. พญ. เบญจวรรณ ทรงศรสีกุล        สตู-ินรเีวชกรรม         2555           3-5299-002xx-xx-x 
3. พญ. นนัทวรรณ คหูส์ุวรรณ        กุมารเวชศาสตร ์        2555        3-5699-001xx-xx-x 
4. นพ.  เอกชยั ตงัควเิวกุล        ศลัยศาสตรอ์อโธปิดกิส ์ 2554        3-6499-000xx-xx-x 
5. พญ.  ศลิดา         วงศษ์า         เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู      2554   
6. นพ. ปรญิญา  เทยีนวบิลูย ์        เวชศาสตรฉุ์กเฉิน       2554        3-5699-000xx-xx-x 

 
แพทยไ์ด้รบัทุนเพ่ือศึกษาต่อ ประจ าปี 2553 จ านวน 3 คน 

1. พญ. ชลธชิา ชวชาต ิ   ดา้นวสิญัญวีทิยา 

2. นพ.ทศพร  ยอดเมอืง  ดา้นจกัษุวทิยา 

3. นพ.อานนท ์ ปญัโญใหญ่  ดา้นนิตเิวชศาสตร์
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4.  รายช่ืออาจารยพิ์เศษ 
ท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ/สาขาวิชา 
1 ศ.คลนิิก นายแพทย ์ ธรีวฒัน์   กุลทนนัทน์ วท.บ., พ.บ., ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์,  

ว.ว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์, FIMS, F.R.C.S.T., F.I.C.S., Certificate in 
Orthopedics (Essen) 

2 ศ.แพทยห์ญงิ อจัฉรา   สมับุณณานนท ์ พ.บ. (เกยีรตนิิยม), ป.ชัน้สงู, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์, 
Cetificate in Pediatric Nephrology, 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคไต), อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครวั) 

3 ผศ.นายแพทย ์ มงคล   เลาหเพญ็แสง พ.บ. (เกยีรตนิิยม), ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตร)์, 
ว.ว. (ศลัยศาสตร)์, Cert. in attending,urse of surgical treatment for biliary 

4 ศ.นายแพทย ์ ต่อพงศ ์  สงวนเสรมิศร ี พ.บ. (กุมารเวชศาสตร)์ 
ป. ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์ 

5 นายแพทย ์ จรลั   ตฤณวฒุพิงศ ์ พ.บ. (แพทยศาสตร)์  คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหดิล 
6 นายแพทย ์ ธวชั   สุนทราจารย ์ พ.บ. (แพทยศาสตร)์ 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
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4.  รายช่ืออาจารยพิ์เศษ (ต่อ) 
 

ท่ี ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ/สาขาวิชา 
7 นายแพทย ์ ไพจติร ์  วราชติ พ.บ. (แพทยศาสตร)์ 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์ 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
(หลกัสตูรบรหิารโรงพยาบาล) 

8 ศ.นายแพทย ์ บุญชอบ   พงษ์พาณิชย ์ พ.บ. (แพทยศาสตร)์ 
Diplomate American Board of Pediatric 
Diplomate American Sub-Board of Pediatric Cardiology 
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ภาคผนวก 5 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการจดัการ

เรียนการสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร พะเยา 
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ภาคผนวก 6 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเตรียม 

ความพรอ้มการจดัการเรียนการสอน 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตในระดบั 

ชัน้ปรีคลินิก 
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