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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2555 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ    :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

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

3.  วิชาเอก  :  ไม่มี  
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 255 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  : หลักสูตรระดับปริญญาตรี (6ปี)  
 5.2 ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ   

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ได้แก่  

5.4.1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยงให้การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ การวัดประเมินผลและการสอบรวบยอด   

5.4.2 โรงพยาบาลศูนยใ์นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลหลักร่วมจัดการศึกษาใน
ชั้นคลินิกภายใต้การก ากับของส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบท (สบพช.) 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 2 แห่งที่ร่วมเป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6  คือ 
             ก. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  
          ข. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
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ทางด้านสุขภาพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ทักษะในการดูแลรักษาผู้ปุวยที่พบบ่อย ผู้ปุวย
ฉุกเฉิน และการแก้ไขปัญหา 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

2.8.1 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่  11  ข้อ 54 - 58  และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 
 2.8.2 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56   
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได ้  
ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ   
 3.1   หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 255 หน่วยกิต    ดังนี้ 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

สังคมศาสตร์ 
2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 219 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน  73 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ านวน  140 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร    

      1)  ความหมายของรหัสรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 มีความหมาย
ดังนี้ 

ตัวที่หนึ่งและสอง  หมายถึง  คณะ 
ตัวที่สามและสี่  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
ตัวที่ห้า   หมายถึง  ระดับชั้นปี 
ตัวที่หกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 
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รหัสรายวิชาที่เป็นเลข  7 ตัว ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หมายถึง 
ตัวที่หนึ่งและสอง         19  หมายถึง    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข 
ตัวที่สามและสี่           01 หมายถึง    กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์  

     ตัวที่ห้า                 1 - 6  หมายถึง    ระดับของวิชาชั้นปีที่ 1 - 6 
            ตัวที่หกและเจ็ด      01 - 99  หมายถึง    ล าดับที่ของรายวิชา  
  

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

        1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า              30  หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า         14  หน่วยกิต

1.1.1 กลุ่มภาษาไทย   จ านวน           2  หน่วยกิต 
ให้เรียนภาษาไทยจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชา  
1411 104  ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)       2(2-0-4) 
  1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ     จ านวน          12  หน่วยกิต 
ให้เรียนภาษาอังกฤษจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชา  
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)     3(3-0-6) 
1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Sciences) 3(3-0-6) 
  

1.2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีก าหนด 

1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Sciences  in Daily Life)    3(3-0-6) 
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 
    (Biodiversity and Climate Change) 
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment  and Life)      3(3-0-6) 
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life  and  Microorganisms)     3(3-0-6) 
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 

   (Household  Electrical Appliance in Daily Life)  
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
    (Mathematics and Computer in Daily Life) 

 

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า              10  หน่วยกิต 
  1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ไม่น้อยกว่า           3  หน่วยกิต 
ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีก าหนด    
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)  3(3-0-6) 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)  3(3-0-6) 
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1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)  3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)  3(3-0-6) 
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)  3(3-0-6) 
   1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีก าหนด    
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)  3(3-0-6) 
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)  3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)  3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living)  3(3-0-6) 
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)  3(3-0-6) 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)  3(3-0-6) 
1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย (Contemporary ASEAN Community)  3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern  Business  Management)   3(3-0-6) 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน ( Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
     (Buddhist  Economics and  Sufficiency  Economy) 
2300 111  สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)      3(3-0-6) 
2300 113  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน (Thai – ASEAN Relations) 3(3-0-6) 
 

 1.3.3 กลุ่มวิชาพลศึกษา     ไม่น้อยกว่า    1  หน่วยกิต 
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)     1(0-2-1) 
1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sports for Health)      1(0-2-1) 
 

    2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า         219  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                           จ านวน                   73  หน่วยกิต 
 -  ให้นักศึกษาลงทะเบียน จ านวน 73 หน่วยกติ ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1901 201 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1       4(3-2-7) 
  (General Principle of Medical Science I) 
1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์    4(3-2-7) 

(Medical Genetics and Human Development) 
1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์     4(3-2-7) 
  (Medical Microbiology and Parasitology)  
1901 204 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2     3(2-2-5)
  (General Principle of Medical Science II) 
1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3     3(2-2-5)
  (General Principle of Medical Science III) 
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1901 206 ระบบเลือดและน้ าเหลือง       3(2-2-5) 
  (Hematopoietic and Reticuloendothelial System)   
1901 207 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)         3(2-2-5) 
1901 208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Skin and Connective Tissue)  2(1-2-3) 
1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก (Musculoskeletal System)       5(4-2-9) 
1901 210 ระบบประสาท (Nervous System)     6(5-2-11) 
1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)    5(4-2-9) 
1901 301 ระบบหายใจ (Respiratory System)     4(3-2-7) 
1901 302  ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ (Digestive System and Nutrition)  5(4-2-9) 
1901 303 ระบบปัสสาวะ (Urinary System)      4(3-2-7) 
1901 304 ระบบสืบพันธ์ุ (Reproductive System)     4(3-2-7) 
1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1    4(3-2-7) 
  (Community Medicine and Family Medicine I) 
1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2    4(2-4-6) 
  (Community Medicine and Family Medicine II)   
1901 307 บทน าสูเ่วชศาสตร์คลินิก 1 (Introduction to Clinical Medicine I)     4(3-2-7) 
1901 308 บทน าสูเ่วชศาสตร์คลินิก 2 (Introduction to Clinical Medicine II)    2(1-2-3) 
  

     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน        140  หน่วยกิต 
       - ให้นักศึกษาลงทะเบียน  ในรายวิชาดังต่อไปน้ี 
1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)      12(6-12-18) 
1901 601 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)       8(0-16-8) 
1901 502 จักษุวิทยา (Ophthalmology)      4(2-4-6) 
1901 503 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)                        4(2-4-6) 
1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 (Forensic Medicine I)     1(1-0-2) 
1901 504 นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)     1(1-0-2) 
1901 505 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)     4(3-2-7) 
1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)      3(1-4-4) 
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3    4(2-4-6) 

 (Community Medicine and Family Medicine III) 
1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4    4(2-4-6) 

 (Community Medicine and Family Medicine IV) 
1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)       12(4-16-16) 
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)      6(2-8-8) 
1901 602 ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III)      12(0-24-12)   
1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (Obstetrics and Gynecology I)  12(6-12-18)  
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynecology II)  6(0-12-6) 
1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)   4(1-6-5) 
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1901 405 ออร์โธปิดิกส์ 1 (Orthopedics I)      5(2-6-7) 
1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)      6(0-12-6) 
1901 406 อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)      12(6-12-18)  
1901 510 อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)       6(2-8-8) 
1901 605 อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)      12(0-24-12)   
1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)    2(1-2-3)
       

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก     ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก อย่างน้อย 2 

รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้  
1901 101 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม     2(1-2-3) 
  (Medical Professional Development) 
1421 110        ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ (English for Doctor)    2(1-2-3) 
1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์                   2(1-2-3) 
  (Health Promotion and Experience in Medical Profession)  
1901 310 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Bioinformatics)   2(1-2-3) 
1901 311 เภสัชวิทยาคลินิกส าหรับนักศึกษาแพทย์     2(1-2-3) 
  (Clinical Pharmacology for Medical Student) 

ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีที่ 6 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก อย่างน้อย 1 รายวิชา 
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1901 631    การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น    2(1-2-3) 
  (Basic Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine) 
1901 632 การบริหารระบบสุขภาพ (Health Care System Administration)  2(1-2-3) 
1901 633   อาชีวเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาแพทย์     2(1-2-3) 
  (Occupational Medicine for Medical Student) 
1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)    2(1-2-3)
     

3. หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา ใดๆ ที่สนใจหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
ประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี  
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4. แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 1421 102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
1421 103  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)       3(3-0-6) 
xxxx xxx    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

 xxxx xxx    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   3 หน่วยกิต 

เลือกเสรี xxxx xxx    วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 

 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 1421 208   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6)  
1421 307   ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
                (English for Health Sciences)  

3(3-0-6) 

1411 104   ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
                (Arts of Thai Language Usage) 

2(2-0-4) 

 xxxx xxx    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

  xxxx xxx    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
  xxxx xxx    กลุ่มพลศึกษา    1 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
เฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1901 1xx    วิชาชีพเลือก  2 หน่วยกิต 

เลือกเสรี xxxx xxx   วิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 
 

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

4(3-2-7) 

1901 202  พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์    
                 (Medical Genetics and Human  
                 Development) 

4(3-2-7) 

1901 203  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
      (Medical Microbiology and Parasitology) 

4(3-2-7) 

1901 204   หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
       (General Principle of Medical Science II) 

3(2-2-5) 

1901 205   หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3
       (General Principle of Medical Science III) 

3(2-2-5) 

1901 206   ระบบเลือดและน้ าเหลือง (Hematopoietic  
               and Reticuloendothelial System) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
    

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 
 

1901 207  ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) 3(2-2-5) 
1901 208  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
               (Skin and Connective Tissue) 

2(1-2-3) 

1901 209  ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 
               (Musculoskeletal System) 

5(4-2-9) 

1901 210  ระบบประสาท (Nervous System) 6(5-2-11) 
1901 211  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
               (Cardiovascular System) 

5(4-2-9) 

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

   
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 
 

1901 301  ระบบหายใจ  (Respiratory System)    4(3-2-7) 
1901 302  ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ 
               (Digestive System and Nutrition) 

5(4-2-9) 

1901 303  ระบบปัสสาวะ (Urinary System) 4(3-2-7) 
1901 304  ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System) 4(3-2-7) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1421 110  วิชาชีพเลือก 2 หน่วยกิต 
หรือ 1901 3xx วิชาชีพเลือก 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 
 
 

1901 305  เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1 
               (Community Medicine and Family   
               Medicine I) 

4(3-2-7) 

1901 306  เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 
               (Community Medicine and Family   
               Medicine II) 

4(2-4-6) 

1901 307  บทน าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1 
               (Introduction to Clinical Medicine I) 

4(3-2-7) 

1901 308  บทน าสู่เวชศาสตร์คลินิก 2 
               (Introduction to Clinical Medicine II) 

          2(1-2-3) 
 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1901 3xx วิชาชีพเลือก 2 หน่วยกิต 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
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ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1901 401  นิติเวชศาสตร์  1 (Forensic Medicine I)           1(1-0-2) 
1901 402  เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 
               (Community Medicine and Family  
                Medicine III) 

          4(2-4-6) 
 

1901 403  ศัลยศาสตร์  1 (Surgery I)         12(4-16-16) 

1901 404  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  1 
               (Obstetrics and Gynecology I)  

        12(6-12-18) 
 

1901 405  ออร์โธปิดิกส์  1 (Orthopedics I)           5(2-6-7) 
1901 406  อายุรศาสตร์  1 (Medicine I)         12(6-12-18) 
1901 407  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitation Medicine)           2(1-2-3) 

รวม (Total) 48 หน่วยกิต (Credits)* 
* จ านวนหน่วยกิตของชั้นคลินิก (ปี 4-6) เป็นจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกิตของ
การศึกษาภาคฤดูร้อน 

 
การศึกษาชั้นปีที่ 4 จะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา  โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 อายุรศาสตร์  1       (12  สัปดาห์) 

 กลุ่มที่ 2 ศัลยศาสตร์  1       (12  สัปดาห์) 
 กลุ่มที่ 3 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  1     (12  สัปดาห์) 
 กลุ่มที่ 4 ออร์โธปิดิกส์  1        (5  สัปดาห์) 
     นิติเวชศาสตร์  1       (1  สัปดาห์) 
   เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  3    (4  สัปดาห์) 
                      เวชศาสตร์ฟื้นฟู      (2  สัปดาห์) 
 
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 5  (Fifth Year) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1901 501  กุมารเวชศาสตร์  1 (Pediatrics I)               12(6-12-18) 
1901 502  จักษุวิทยา (Ophthalmology)   4(2-4-6) 
1901 503  จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)          4(2-4-6) 

1901 504  นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)  1(1-0-2) 
1901 505  รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)  4(3-2-7) 
1901 506  วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)   3(1-4-4) 
1901 507  เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4            
               (Community Medicine and Family   
               Medicine IV) 

4(2-4-6) 

1901 508  ศัลยศาสตร์  2 (Surgery II)   6(2-8-8) 
1901 509  โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา  
     (Otorhinolaryngology) 

4(1-6-5) 

1901 510  อายุรศาสตร์  2 (Medicine II)   6(2-8-8) 
รวม (Total) 48 หน่วยกิต (Credits)* 

* จ านวนหน่วยกิตของช้ันคลินิก (ปี 4-6) เป็นจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกิตของการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

การศึกษาชั้นปีที่ 5 จะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 12 สัปดาห์ ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 อายุรศาสตร์  2     (6 สัปดาห์) 
   ศัลยศาสตร์  2     (6 สัปดาห์) 

กลุ่มที่  2กุมารเวชศาสตร์  1    (12 สัปดาห์) 
กลุ่มที่  3จักษุวิทยา     (4 สัปดาห์) 

   โสต นาสิก และลาริงซ์วิทยา   (4 สัปดาห์) 
   เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  (4 สัปดาห์) 

กลุ่มที่ 4 รังสีวิทยาคลินิก     (4 สัปดาห์) 
   จิตเวชศาสตร์     (4 สัปดาห์) 
   วิสัญญีวิทยา     (3 สัปดาห์) 
   นิติเวชศาสตร์  2    (1 สัปดาห์) 
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 6 (Sixth Year) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1901 601  กุมารเวชศาสตร์  2 (Pediatrics II)   8(0-16-8) 
1901 602  ศัลยศาสตร์  3 (Surgery III) 12(0-24-12) 
1901 603  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  2   
                 (Obstetrics and Gynecology II) 

6(0-12-6) 

1901 604  ออร์โธปิดิกส์  2 (Orthopedics II) 6(0-12-6) 
1901 605  อายุรศาสตร์  3 (Medicine III)          12(0-24-12) 

เฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิชาชีพเลือก 

1901 6XX  วิชาชีพเลือก  2 หน่วยกิต 

รวม (Total) 46 หน่วยกิต (Credits)* 
* จ านวนหน่วยกิตของชั้นคลินิก (ปี 4-6) เป็นจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดปีการศึกษา รวมหน่วยกิตของการศึกษา
ภาคฤดูร้อน 

 
การศึกษา ชั้นปีที่ 6 จะจัดแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยหมุนเวียนตามรายวิชาตลอดปีการศึกษา  โดย

แบ่งออกเป็น  4  กลุ่มๆ ละ  12  สัปดาห์ ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 อายุรศาสตร์  3     (12  สัปดาห์) 
 กลุ่มที่ 2 ศัลยศาสตร์  3     (12  สัปดาห์) 
 กลุ่มที่ 3  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  3   (6  สัปดาห์) 
   ออร์โธปิดิกส์  2     (6  สัปดาห์) 
 กลุ่มที่ 4 กุมารเวชศาสตร์  2    (8  สัปดาห์) 
   วิชาชีพเลือกคลินิก    (2  สัปดาห์) 
 
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการศึกษา 1 สัปดาห์ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)    2(2-0-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีศิลปะ ทั้งทักษะการรับสารและทักษะการส่งสาร  

Skills in using the Thai language proficiently and artfully in both sending and receiving 
messages  

 
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การ
อ่าน และการเขียน 

English for communicative purposes focusing on developing listening, speaking, 
reading, and writing skills 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง  การพูด  การ
อ่าน และการเขียน 

English for communicative purposes at a higher level focusing on listening, speaking, 
reading, and writing skills 
 
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ  และการพูด การเขียนสรุป
เรื่องท่ีอ่านได้   
 English for communication in academic contexts focusing on academic reading and 
summarizing in both written and oral forms 
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1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6) 
   (English for Health Sciences) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์  
การอภิปรายประเด็นส าคัญและการน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

Academic English in health sciences contexts with an emphasis on reading for 
analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions 
 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
 

1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Sciences  in Daily  Life)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ปรัชญา ระเบียบวิธี
ทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Development of science; scientific concepts  about  nature, philosophy, scientific 
methodology; science  process skill, facts about nature as related  to humans and other 
living things; conservation of natural resources;  scientific  and  technological  innovation     
in daily life 
 
1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(3-0-6) 
   (Biodiversity and Climate Change) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 เหตุปัจจัยและหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศบนบก   
น้ าจืดและน้ าทะเล การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ทางชีววิทยา  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  ผลกระทบต่อ
ผลิตภณัฑ์อาหารและเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ  

Causes and present evidence of climate change effecting on local, regional and  
global  biodiversity  including  terrestrial, fresh water and marine  ecosystems; biological 
extinction and mutation; epidemic;  emerging diseases;  effects on food  and agricultural 
products; solving approaches at personal,  local  and  international  levels 
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1101 147 ส่ิงแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)    3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความเข้าใจและ
กรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  แหล่งข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  สภาพ
ปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม    
แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาท่ียั่งยืน  กฎหมายส่ิงแวดล้อม  
บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 Integrated  relationship between disciplines  in environmental  science; current 
understandings  and conceptual  frameworks in the study  of  environment and  human life; 
informational resources about environment; relationship between  human,  society and 
environment; importance  of  ecosystems; natural  resources;  and  biodiversity; current status 
of natural  resources consumption;  impact of technology on environment; scientific approaches 
to management of environmental problems; sustainable  development; environmental  laws; 
roles of youth  in environmental  management 
 
1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life and Microorganisms)    3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ชนิดและกระบวนการท างานของ
จุลินทรีย์   ผลกระทบในแง่ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ
สุขภาพของมนุษย์  การน าจุลินทรีย์มาบ าบัดของเสียเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 Basic knowledge  about  microorganisms in human daily life;  microorganic  types and 
processes; positive  and negative impacts of  microorganisms on environment;  pathogenic 
microbes and their  relations to human health and life;  utilization of microorganisms in waste  
treatment for  better quality of human life 
 
1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

  (Household Electrical Appliances in Daily Life)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
แหล่งก าเนิดของไฟฟูา  หลักการทางไฟฟูาและวงจรไฟฟูาและการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และการประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟูาทั่วไปท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  เครื่องใช้ไฟฟูาประหยัดพลังงานชนิดต่าง ๆ  
Electrical sources; basic  principles of  electricity and  electric  circuits and their  

applications for safety and cost reduction;  common household  appliances for daily use; 
highly efficient energy saving appliances  
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1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
   (Mathematics and Computer in Daily Life) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 การจ าแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จ านวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์   การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  สถิติในชีวิตประจ าวัน  
การท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน  การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 Classification  of  mathematics; number and symbol;  mathematical  structure; 
mathematical  reasoning; problem solving  using  mathematical  methods;  mathematics and 
other  sciences;  statistics in daily life; how the computer work;  using computer in 
workplace; efficiently use of the internet 

 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ความงามท่ีด ารงอยู่ในธรรมชาติ  ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สุนทรียภาพตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และ 
อัตภววิสัย  ภาพรวมเรื่องความงามขั้นพ้ืนฐาน 

Aesthetics of nature; aesthetics of fine art; man-made aesthetics and ugliness in 
human society and natural surroundings; subjectivist, objectivist and relativist analyses of 
aesthetics; conceptual overview of aesthetics 

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

ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ประเด็น
ส าคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยในมุมมองของ
ศาสนาต่างๆ  
 Definition, characteristics, and scope of Western and Eastern philosophies, important 
issues in metaphysics, epistemology, ethics and aesthetics; different religious perspectives on 
Thai philosophy 
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1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
      ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล   
ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล   การอ่านวิเคราะห์บทความ 
 Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; 
assessment of reasoning; logical fallacies; critical reading of articles 
 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย  หัวข้อที่
อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

Development of Thai society and culture; analytical tools from the Thai intellectual 
heritage; selected topics of interest related to alternative solutions amidst social, economic, 
and cultural changes 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อ
วิถีชีวิตและสังคม   

      Elements of music; relationships between music and human life; purposes and roles 
of music in human lifestyles and society 
 
1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ความเป็นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่งมี
บทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์  การเลือกใช้ศิลปะเพ่ือส่งเสริมการแสดงออกท่ีสร้างสรรค์อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาอารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพทางศิลปะ   

General backgrounds and aspects of arts in various forms including artistic artifacts 
and dynamic arts encouraging emotional refinement; use of arts in creative self-expression 
lending to emotional refinement; social intelligence and intellectual improvement quality of 
life which form spiritual uplift and aesthetics 
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1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ ชนชั้น  
เพศ  สถานะ ปัญหาการเมืองไทย 

Dimensions of social sciences and science; sociology; nationalism; consumerism and 
globalization; class; gender; status; Thai political problems 

 
1442 100  วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
      มโนทัศน์ของวัฒนธรรม    การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย  โครงสร้างและอ านาจของวัฒนธรรม  ทั้ง
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่อง 
โลกาภิวัตน์  รัฐชาติ  ชาติพันธุ์  ความเชื่อศาสนาและเพศ   
 Cultural concepts;  analysis of contemporary cultural phenomena; cultural structures 
and powers in Thai society and global society; analysis of cultural relationships concerning  
issues such as globalization, nation state, ethnicity, religious  beliefs and gender 
 
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าท่ีและประเภทของกฎหมาย องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย การจัดท า
กฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบังคับใช้กฎหมายในสังคม 

Concepts, theories, roles, functions, and types of laws; legal organizations; 
lawmaking; law and social control; law and social change; law enforcement 
 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 แนวคิด  พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยในประเด็นการเข้าสู่
ทุนนิยม  พัฒนาการประชาธิปไตย  ลักษณะชาตินิยมของไทย  อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคม 
ต่าง ๆ  
 Concepts, development, and relationships between Thailand’s economy, politics and 
society  with respect to capitalist transformation;  development towards democracy; Thai 
nationalism; ideologies and social factions 
 



. 
35 

1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
     มนุษย์กับการคิด  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 
การท างานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร  

Man and thinking; understanding of self and others; roles; duties and responsibilities in 
family and society; teamwork, personality and social etiquettes; interpersonal relationships and 
communication 
 
1447 103 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบจากสื่ อ ทักษะและองค์ประกอบ
การวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีก่อโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

Importance of media literacy in the context of information driven society; impacts of 
media; skills and components of media analysis for literacy; principles of information retrieval 
for optimum benefit; avoidance of media with negative impacts on self and society 

 
1447 200 มนุษย์กับการส่ือสาร (Man and Communication) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ  องค์ประกอบและรูปแบบในการสื่อสารของ
มนุษย์โดยเน้นท่ีหน้าท่ีและบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้นและการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ในการ
สือ่สาร 

Importance and need for communication; processes, elements, and forms of human 
communication with an emphasis on functions and roles of communication in modern society; 
search and utilization of information for communicative purposes 
 
1451 104 ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย (Contemporary ASEAN Community) 3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

สังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของสังคมอาเซียนร่วมสมัย  ความร่วมมือและความขัดแย้งภายใน
สังคมอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับสังคมโลก  

Contemporary social, economic, cultural and political issues of the ASEAN 
community; collaborations and conflict within the ASEAN community and between ASEAN 
and other international communities 
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1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern  Business  Management)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ศาสตร์แห่งการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์  การจัดการองค์กร   
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเงิน  การบัญชี  ภาษี  
ธุรกิจระหว่างประเทศ   การบริหารความเสี่ยง   การประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ  
 Science of management;  concepts,  theories and practice in economics; organization  
management;  human resources management; marketing;  efficiency and effectiveness 
improvement;  finance; accounting; taxation;  international business;  risk management; 
application for business  analysis and decision making  
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills  in Daily Life)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ศาสตร์แห่งการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคล   กระบวนการวางแผนการเงิน  การ
วางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณอายุด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ   การพักผ่อนบันเทิง  และการใช้เวลาว่าง
ให้มีประโยชน์  
 Management of daily life  personal finance;  personal financial planning process;  
financial  planning  for  retirement with an emphasis on developing  the quality of personal  
life  in both mental and physical aspects 
 
1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
   (Buddhist Economics and Sufficiency Economy) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความส าคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก  
ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ  การบริโภค  การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์  
และบทบาทภาครัฐ   เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Importance of Buddhist Economics; comparison between Buddhist Economics  and  
mainstream economics; understanding of human beings context  through Buddhism; 
consumption; production and  product  distribution in Buddhist Economics context and 
government’s roles; sufficiency economy and sustainable  development 
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2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)      3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

 ความหมายของสันติภาพ ท่ีมาของความขัดแย้ง/ไม่สันติจากธรรมชาติและมนุษย์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ความขัดแย้งจากมุมมองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธี  จริยธรรมในการแก้ไขความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
 Meaning of peace; cause of conflict in natural and human; analysis the conflict 
situations from science, human science and social science perspective to live peacefully in 
society; non violence as an ethic and a technique for conflict resolution 
 

2300 113 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน     3(3-0-6) 
   (Thai – ASEAN Relations)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี                               
การก่อตั้งองค์กา รอาเซียน โครงสร้างองค์การ วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ข้อริเริ่มประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย ประเด็นพื้นฐาน
ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน อนาคตความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับอาเซียน    
 Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); structure of the 
Association; ASEAN way;   development of political, economic and socio-cultural cooperative 
mechanisms; initiatives on ASEAN community; changes in Thai society; issues effecting people’s 
daily life; relations between Thailand and other ASEAN countries; the future of  
Thai – ASEAN relation 
 

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)     1(0-2-1) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่ม ี

 ประโยชน ์ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกกาลังกายประเภทต่าง ๆ การทดสอบสมรรถภาพด้วย
ตนเอง  

Benefits, steps, and cautions concerning different types of exercises; self efficacy 
assessment 

 

1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports  for  Health)     1(0-2-1) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่ม ี

 ทักษะพื้นฐาน กฎ กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
Different types of sports in terms of basic skills, rules and regulations, playing 

instructions and competitions  
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2.   หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 

1901 201 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1       4(3-2-7) 
  (General Principle of Medical Science I)   
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
บูรณาการค วามรู้ทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยา 

โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ เทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานระดับเซลล์ การสื่อสารภายในเซลล์และระหว่าง
เซลล์ การขนส่งผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ โครงสร้าง หน้าท่ี ความส าคัญทางการแพทย์ เมแทบอลิซึมและกลไกการควบคุม
เมแทบอลิซึม ของสารชีวโมเลกุล โรคและความผิดปกติของ เมแทบอลิซึม  ของเหลวในร่างกาย อิเล็กโทรไลต์และ
ระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย เอนไซม์และโคแฟคเตอร์ วงจรชีวิตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์และการควบคุมการ
แบ่งตัวของเซลล์ รอยต่อเซลล์ เยื่อบุผิว เนื้อเย่ือเกี่ยวพันและสารระหว่างเซลล์ การจัดระบบและการเรียกชื่อส่วน
ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ตาม ลักษณะมหกายวิภาค บทน าสู่เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ 
วิทยาการจีโนมทางเภสัช  เภสัชเศรษฐศาสตร์ พิษวิทยา  พิษและอาการไม่พึงประสงค์จากยา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 
 Integration of knowledge in gross anatomy , histology, biochemistry, physiology, clinical 
pathology, and pharmacology; cell structures and components;  thermodynamic;  cellular 
energy;  cell signaling;  cellular transportation;  structure, function, medically important, 
metabolism, and controlling mechanism of biomolecules; metabolic disorders;  body fluid;  
electrolyte and biological buffer system;  enzymes and co-factors;  cell cycle and regulation;  
cellular junction;  epithelium;  connective tissue and extracellular matrix;  nomenclature of 
human anatomy;  introduction to pharmacology;  pharmacokinetic; pharmacodynamic;  
pharmacogenomic;  pharmacogenetic;  pharmacoeconomic;  toxicology;  toxicity and adverse 
drug reactions;  rational drug use;  problem based learning 
 

1901 202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์    4(3-2-7) 
(Medical Genetics and Human Development) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้าง หน้าท่ีของยีนและโครโมโซม การท าแผนท่ียีน แผนล าดับเครือญาติ    
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและโครโมโซม  
เซลล์ต้นก าเนิด พัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์  โครงสร้าง หน้าท่ี การเจริญเติบโตและความผิดปกติ 
ของรก โรคและความผิดปกติทาง พันธุกรรม ภาวะผิดปกติแต่ก าเนิด  โรคที่พบในเด็ก  เทคโนโลยีทางชีววิทยา
โมเลกุลและการประยุกต์ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังคลอด การให้การปรึกษาทางพันธุ 
ศาสตร์ จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ 
การแพทย์และคัพ ภวิทยาท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ภาษา  
สังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของมนุษย์ในวัยต่างๆ พัฒนาการด้านพุทธิปัญญาศีลธรรมและจิตวิญญาณ 
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เรื่องเพศในมนุษย์ กลไกทางจิต บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพผิดปกติ ทฤษฎีพฤติกร รม   
ปัจจัยทางจิต เศรษฐานะ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ภาวะผิดปกติของการเรียนรู้ ความเครียดและการปรับตัวต่อความเครียด  ความตายและภาวะใกล้ตาย  ปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมท่ีพบบ่อยรวมทั้งพฤติกรรมการเสพย์ติด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Principles of genetic;  structure and function of genes and chromosomes;  gene mapping;  
pedigree;  genetic inheritance;  chromosomal abnormalities;  gene mutations and chromosomal 
abnormalities;  stem cell;  fertilization and associated disorders;  growth and development of 
embryonic and fetal period;  placenta and placental disorders;  genetic disorders;  congenital 
anomalies;  diseases of infancy and childhood;  molecular biological technology and medical 
application;  gene therapy;  prenatal diagnosis and newborn screening;  genetic counseling;  ethical 
issue in medical genetic;  common clinical application including problems in medical genetic and 
embryology;  physical and motor skill development;  cognitive, language, social and interpersonal 
development of human through the cycle of life;  constructivism;  moral and spiritual 
development;  human sexuality; psychodynamic;  personality and personality development;  
personality disorders;  behavioral theory;  psychological, socioeconomic and cultural factors 
influencing patient behavior;  learning process and cognitive psychology;  learning disability;  stress 
and adaptive behavioral response;  death and dying;  common behavioral problems including 
substance addiction;  problem based learning  

 

1901 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์     4(3-2-7) 
  (Medical Microbiology and Parasitology) 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ

วิทยาคลินิก อาการวิทยา เภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ปูองกัน สัณฐานวิทยา การเจริญและการสืบพันธ์ุของ 
จุลินทรีย์และปรสิต จุลินทรีย์และปรสิตก่อโรคที่เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า พยาธิ ก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคติดเชื้อ การติดเชื้อ  
จากสัตว์มาสู่คน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิต ยาต้านจุลชีพและปรสิต การท าให้
ปลอดเชื้อและการท าลายเชื้อ การปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การปูองกันการติดเชื้อจากการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักสากล และความปลอดภัยของผู้ปุวย  อาวุธชีวภาพ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน 

Integration of knowledge in epidemiology, immunology, microbiology, pathogenesis, 
pathophysiology, clinical pathology, symptomatology, pharmacology and preventive 
medicine;  morphology, structure, growth and reproduction of microbes and parasites;  
pathogens causing public health problem of Thailand especially in northeastern region;  
emerging and re-emerging infectious diseases;  pathogenesis and pathophysiology of 
infection;  zoonosis;  laboratory investigation;  anti-microbial and anti-parasitic drugs;   



. 
40 

sterilisation and disinfection techniques;  prevention and control of infectious disease;  
infectious control for healthcare personnel;  universal precaution and patient safety;  agent of 
bioterrorism;  problem based learning  
 

1901 204 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2    3(2-2-5) 
 (General Principle of Medical Science II) 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหกายวิภาค จุลพยาธิกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี 
ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก 
อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยา  กลไกการปูองกันและปรับตัวของร่างกายต่อสิ่งแป ลกปลอม การ
จ าแนกชนิด บทบาทและหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ การควบคุมการท างานของ
ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ หลักการตรวจและการแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การให้ภูมิคุ้มกัน หลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, 
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and 
pharmacology;  body defense mechanisms;  classification and function of leukocyte, antigen, 
antibody and complement;  regulation of immune system;  immunologic disorders;  principle of 
laboratory investigation and interpretation;  relationship between clinical manifestation and 
pathology;  immunization;  immunologic pharmacology;  principle of therapeutic and holistic 
health care;  problem based learning  
 

1901 205 หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3     3(2-2-5) 
  (General Principle of Medical Science III) 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหกายวิภาค จุลพยาธิกายวิภาค สรี รวิทยา ชีวเคมี 

ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก 
อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยา   การเจริญและการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บของเซลล์ 
การปรับตัวของเซลล์ การเสื่อมและการตายของเ ซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม การขาดเลือด การตายของ
เซลล์และเนื้อเย่ือจากการขาดเลือด ความผิดปกติของระบบไหลเวียน ภาวะบวม ภาวะช็อก การเกิดลิ่มเลือด 
ชีววิทยาของเนื้องอก มะเร็งพันธุกรรม  ออตาคอยด์ ยาต้านการอักเสบ  เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน ยาท่ีออกฤทธิ์ท าลาย
เซลล์ ยาต้านมะเร็ง หลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
พื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, 
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
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pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology;  cell growth and differentiation;  cell injury;  cellular adaptation  
and cell death;  inflammation;  regeneration and repair;  hemodynamic disorders;  biology of 
tumor;  molecular basis of neoplasia;  hereditary neoplastic disorders;  autacoids;  anti-
inflammatory agents;  cytotoxic and anti-neoplastic agents;  principle of therapeutic and 
holistic health care;  problem based learning  

 
1901 206       ระบบเลือดและน้ าเหลือง        3(2-2-5) 
  (Hematopoietic and Reticuloendothelial System) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

บูรณาการความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยา ของระบบเลือดและ น้ าเหลือง เมแทบอลิซึมของ
ฮีม เหล็ก วิตามินบี 12 วิตามินเค และโฟลิกเอซิด พัฒนาการ โครงสร้างหน้าที่ กลไกควบคุมการสร้างและการ
ท างานของระบบเลือด น้ าเหลือง และอวัยวะที่เก่ียวข้อง กระบวนการสร้างเม็ดเลือด กลไกการแข็งตัวของเลือด
การห้ามเลือดและภาวะผิดปกติท่ีเกี่ยวข้อง  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือดและน้ าเหลืองกับอวัยวะที่
เกี่ยวข้อง การรักษาสม ดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบเลือดและน้ าเหลือง โรค
และภาวะความผิดปกติของระบบเลือดและน้ าเหลือง การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิต
วิทยา การบริจาคโลหิตและระบบงานธนาคารเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค หลักการปูองกัน ดูแล ฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, 
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of hematopoietic and  reticuloendothelial system;  metabolism 
of heme, iron, vitamin B12, vitamin K and folic acid;  development, structure, function and 
controlling mechanism of hematopoietic and reticuloendothelial system;  hematopoiesis;  
coagulation and hemostasis;  coagulopathy and bleeding disorders;  relationship among 
reticuloendothelial system and related organs;  homeostasis, repair and change associated 
with stage of life;  disorders of hematopoietic and reticuloendothelial system;  laboratory 
investigation and interpretation in hematology;  blood donation and blood bank;  blood and 
blood component transfusion;  relationship between clinical manifestation and pathology;  
principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning 
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1901 207    ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)          3(2-2-5) 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี   
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค 
สรีรวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิ ทยา  ระบาดวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ปูองกันของระบบต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าท่ี การ
ควบคุมการท างานของต่อมไร้ท่อ ความส าคัญทางการแพทย์ ชนิด โครงสร้าง หน้าท่ี เมแทบอลิซึม การขนส่ง กลไก
การออกฤทธิ์ ผลทางชีวภาพและกลไกการควบคุมของฮอร์โมน โรคและภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ 
ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ 
เงาภาพรังสีของ ภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ หลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบอ งค์รวม หลักการ
ปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, 
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and 
pharmacology of endocrine system;  development, structure, function and controlling mechanism 
of endocrine glands;  medically important, type, structure, function, metabolism, distribution, 
mechanism of action, biological effect and controlling mechanism of hormones;  disorders in 
endocrine system;  relationship between clinical manifestation and pathology;  laboratory 
investigation and interpretation;  basic imaging of common diseases;  principle of therapeutic and 
holistic health care;  problem based learning   

 

1901 208  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน      2(1-2-3) 
  (Skin and Connective Tissue) 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและ เภสัชวิทยา ของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พัฒนาการ 
โครงสร้างหน้าที่ กลไกควบคุมการท างานของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง กลไกการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความสัมพันธ์ทางคลินิก 
การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคและ
ภาวะความผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน อาการแสดงทางผิวหนังท่ีพบในโรคระบบต่างๆ การ
ทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแส ดงกับพยาธิสภาพของโรค 
หลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy,  
histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of skin and connective tissue;  development, structure, function 
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and controlling mechanism of skin and connective tissue;  relationship among skin, 
connective tissue and related organs;  body temperature regulation;  clinical correlation;   
homeostasis and defense mechanism including normal flora;  regeneration, repair and 
change associated with stage of life;  disorders of skin and connective tissue;  skin 
manifestation of systemic diseases;  relationship between clinical manifestation and 
pathology;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning 

 
1901 209 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก             5(4-2-9) 

 (Musculoskeletal System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

บูรณาการความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทย า พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพพยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยาของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ การท างาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูกและเส้นประสาทที่เก่ียวข้อง รอยต่อประสาทกับกล้ามเนื้อ  ชนิดของกล้ามเนื้อ โครงสร้างและกลไกการ
หดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่ส าคัญของมนุษย์ สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกกับอวัยวะที่เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษา
สมดุล กลไกการปูองกันตัว การปรับตัวตามวัย การเสื่อม และการซ่อมแซมของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 
โรคและภาวะความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ของ
อาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ  หลักกา รปูองกัน ดูแล 
ฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการปูองกัน ดูแล ฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, 
physiology biochemistry epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of musculoskeletal system and peripheral nerve;  development, 
structure, function and controlling mechanism of musculoskeletal system and peripheral 
nerve;  neuromuscular junction;  classification, structure and function of muscle cell 
including mechanism of contraction;  posture and movement;  exercise physiology;  
relationship between musculoskeletal system and related organs;  clinical correlation;  
homeostasis and defense mechanism;  regeneration, repair and change associated with stage 
of life;  disorders of musculoskeletal system and peripheral nerve;  relationship between 
clinical manifestation and pathology;  basic imaging of common diseases;  principle of 
therapeutic and holistic health care;  problem based learning 
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1901 210 ระบบประสาท (Nervous System)     6(5-2-11)  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
    บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชี ววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยาของระบบประสาท พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าท่ี  
การท างาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก กระแสประสาท การถ่าย 
โอนสัญญาณประสาท การส่งสัญญาณประสาทข้ามรอยต่อประสาท คลื่นไฟฟูาสมอง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ระบบประสาทกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย  
และการซ่อมแซมของระบบประสาท โรคและภาวะความผิดปกติของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก 
โรคจิตประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้ าไขสัน 
หลัง ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนวัติ  ยาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพย์ติด เงาภาพรังสีใน 
ภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ หลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นพื้นฐาน 

Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, physiology 
biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and 
pharmacology of nervous system;  development, structure, function and controlling mechanism 
of nervous system;  action potential;  nerve impulse and conduction;  electroencephalography;  
relationship between nervous system and related organs;  clinical correlation;  homeostasis and 
defense mechanism;  regeneration, repair and change associated with stage of life;  disorders of 
nervous system and sensory organs including neuropsychiatric disorders;  relationship between 
clinical manifestation and pathology;  cerebrospinal fluid analysis;  autonomic pharmacology;  
agent affecting central nervous system and neuropsychiatric drug;  illicit drug and drug of abuse;  
relationship between clinical manifestation and pathology;  basic imaging of common disease;  
principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning 
 
1901 211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)   5(4-2-9) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 

ชีวเคมี  ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ- สภาพ  
พยาธิวิทยาคลินิก  อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยาของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด  พัฒนาการ 
โครงสร้าง หน้าท่ี การท างาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด คลื่นไฟฟูาหัวใจ  
ความดันโลหิต ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก 
การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด โรคและ
ภาวะความผิดปกติของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับ พยาธิ สภาพ  
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ของโรค เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ  หลักการปูองกัน ดูแล ฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy, 
histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of cardiovascular system;  development, structure, function and 
controlling mechanism of cardiovascular system;  electrocardiography;  blood pressure;  
relationship between cardiovascular system and related organs;  clinical correlation; 
homeostasis and defense mechanism;  regeneration, repair and change associated with stage 
of life;  disorders of cardiovascular system;  relationship between clinical manifestation and 
pathology;  basic imaging of common diseases;  principle of therapeutic and holistic health 
care;  problem based learning 
 
1901 301 ระบบหายใจ (Respiratory System)     4(3-2-7) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

บูรณาการความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 
ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยาของระบบหายใจ พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ 
การท างาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบหายใจ การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดง การทดสอบ
สมรรถภาพของปอด ความสัมพันธ์ระหว่างระบบหายใจกับอวัยวะที่เก่ียวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิ ก การ
รักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบระบบหายใจ โรคและภาวะความผิดปกติ
ของระบบหายใจ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การวิเคราะห์น้ าในช่องเยื่อ
หุ้มปอด ผลของบุหรี่ต่อร่างกาย เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ หลักการปูองกัน ดูแล ฟ้ืนฟูและสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, 
physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of respiratory system;  development, structure, function and 
controlling mechanism of respiratory system;  arterial blood gas analysis;  pulmonary 
function test;  relationship between respiratory system and related organs;  clinical 
correlation;  homeostasis and defense mechanism;  regeneration, repair and change 
associated with stage of life;  disorders of respiratory system;  relationship between clinical 
manifestation and pathology;  pleural fluid analysis;  effect of tobacco;  relationship between 
clinical manifestation and pathology;  basic imaging of common diseases;  principle of 
therapeutic and holistic health care;  problem based learning 
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1901 302       ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ       5(4-2-9) 
 (Digestive System and Nutrition) 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
บูรณาการความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 

ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยา ของระบบย่อยอาหารและโภชนาการ พัฒนาการ 
โครงสร้าง หน้าที่ การท างาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบย่อยอาหาร หลักโภชนาการ สารอา หาร 
การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร  การใช้พลังงานจากสารอาหาร เมแทบอลิซึมผสมผสาน วิตามินและแร่ธาตุ 
โครงสร้าง องค์ประกอบ ความส าคัญทางการแพทย์ เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึมของสารคัดหลั่ง
จากระบบย่อยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยอาหารและอวัยวะที่เก่ียวข้อง การรักษาสมดุล  การ
ปรับตัวของการท างานระบบย่อยอาหารในภาวะต่างๆ  กลไกการปูองกันของร่างกายและจุลชีพประจ าถิ่น การ
ปรับตัวตามวัย การเสื่อม และการซ่อมแซมของระบบย่อยอาหาร โรคและภาวะความผิดปกติของระบบย่อย
อาหาร ภาวะทุพโภชนาการ พิษจากอาหาร ผลของสุราต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับ
พยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้ าจากช่องท้อง เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ  หลักการปูองกัน 
ดูแล ฟ้ืนฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science; embryology, gross anatomy, 
histology, biochemistry, physiology, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology; 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of digestive system and nutrition;  development, structure, 
function and controlling mechanism of digestive system;  principles of nutrition;  nutrients; 
digestion and absorption of nutrients;  energy from nutrients;  integrated metabolism;   vitamins 
and minerals;  structure, composition, medically important, metabolism and controlling 
mechanism of digestive secretory products;  relationship between digestive system and related 
organs;  homeostasis, functional adaptation in special conditions, defense mechanism and 
normal flora;  regeneration, repair and change associated with stage of life;  disorders of 
digestive system;  nutritional disorders;  food toxicology;  health effect of alcohol;  relationship 
between clinical manifestation and pathology;  ascitic fluid analysis;  basic imaging of common 
diseases;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning 
 

1901 303 ระบบปัสสาวะ (Urinary System)     4(3-2-7) 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
บูรณาการความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 

ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ- สภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก  อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยาของระบบปัสสาวะ พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ 
การท า งาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบปัสสาวะการสร้างน้ าปัสสาวะ สมดุลเกลือแร่ในร่างกาย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างระบบปัสสาวะกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การ
ปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบปัสสาวะจุลชีพประจ าถิ่น  โรคและภาวะความ ผิดปกติของระบบ
ปัสสาวะและเกลือแร่ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้ า
ปัสสาวะ เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ หลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, physiology, 
biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and 
pharmacology of urinary system;  development, structure, function and controlling mechanism 
of urinary system;  urine formation;  electrolyte balance;  relationship between urinary system 
and related organs;  clinical correlation;  homeostasis and defense mechanism;  regeneration, 
repair and change associated with stage of life;  normal flora; disorders of urinary system and 
electrolyte disturbance;  relationship between clinical manifestation and pathology;  urinalysis;  
basic imaging of common diseases;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem 
based learning 
 

1901 304 ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)     4(3-2-7)
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา 

ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิ
วิทยาคลินิก  อาการวิทยา เวชศาสตร์ปูองกันและเภสัชวิทยาของระบบระบบสืบพันธ์ุ พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าท่ี 
การท างาน และกลไกควบคุมการท างานของระบบสืบพันธ์ุ ฮอร์โมนเพศ การต้ังครรภ์และการคลอด ความสัมพันธ์
ระหวา่งระบบสืบพันธ์ุกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย 
และการซ่อมแซมของระบบสืบพันธ์ุ โรคและภาวะความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุ ภาวะผิดปกติของการต้ังครรภ์
และการคลอด ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโร ค การตรวจวิเคราะห์น้ าอสุจิ เงา
ภาพรังสีในภาวะผิดปกติท่ีส าคัญหลักการปูองกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นพื้นฐาน 

Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy, 
histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, 
pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive 
medicine and pharmacology of reproductive system;  development, structure, function and 
controlling mechanism of reproductive system;  sex hormones;pregnancy and parturition;  
relationship between reproductive system and related organs;  clinical correlation;  
homeostasis and defense mechanism;  regeneration, repair and change associated with stage  
of life;family planning;disorders of reproductive system;  pregnancy and parturition 
disorders;relationship between clinical manifestation and pathology; principle of therapeutic 
and holistic health care; relationship between clinical manifestation and pathology; semen  
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analysis; basic imaging of common diseases; principle of therapeutic and holistic health care; 
problem based learning 

 

1901 305 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 1    4(3-2-7) 
(Community Medicine and Family Medicine I)     

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

บทน าสู่เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว แนวคิดพ้ืนฐานด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ 
มลพิษในสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อาชีพ สิ่งแวดล้อมและลักษณะ
ภูมิศาสตร์ โรคและภยันตรายจากสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ ระบาดวิทยาและเวชสถิติเบื้องต้น การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดัชนีชี้วัดสุขภาพ การเฝูาระวัง สอบสวน รายงาน ควบคุม และปูองกันโรค การ
ให้สุขศึกษา อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบสุขภาพของประเทศไทย บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ บทบาทของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นโยบายด้านยาของชาติและบัญชียาหลักแห่งชาติ การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับชาติ ภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรอิสระด้านสุขภาพ 
กฎหมายสาธารณสุข การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน  

Introduction to community and family medicine;  fundamental concepts of health and 
health promotion;  health behavior;  environmental pollution;  health problem related to 
socioeconomic, cultural, occupational, environmental and geographic factor;  diseases and 
injuries induced by environmental and occupational factors;  epidemiology and basic medical 
statistic;  measurement of health status;  health indices;  surveillance, investigation, report, 
control, and prevention of disease;  health education;  occupational and environmental health;  
health service system in Thailand;  role of family physician and health team;  role of Thai 
traditional medicine and alternative medicine in health care system; health economic;  national 
drug policy and national essential drug list;  consumer protection;  public policy in aspect of 
health at national, regional and international level;  role of non-government organization in 
health;  public health law;  problem based learning   

 

1901 306 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2    4(2-4-6) 
  (Community Medicine and Family Medicine II)    
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
 รูปแบบการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเ คราะห์ 
การศึกษาเชิงทดลอง เวชสถิติ กระบวนการวินิจฉัยชุมชน และการศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชน ปัญหาสุขภาพใน
ครอบครัวและการประเมินครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ  ทักษะการสื่อสารด้าน
สุขภาพกับชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  การฝึกภาคสนาม การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาสุขภาพในชุมชนเป็นพื้นฐาน 
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 Research in medicine and public health;  descriptive study;  analytical study;  
experimental study;  medical statistic;  community diagnosis and community health study;  
family health problem and family assessment;  role of community in health promotion;  
skills in health communication;  health promotion and empowerment at individual, 
community, and social level;  field work;  community oriented problem based learning  
 

1901 307 บทน าสู่เวชศาสตร์คลินิก 1          4(3-2-7) 
  (Introduction to Clinical Medicine I)           
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

บูรณาการความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายสาธารณสุข 
เวชจริยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข อาชีวเวชศาสตร์ อาการวิทยา ทักษะการสื่อสาร สิทธิผู้ปุวย และ
ความปลอดภัยของผู้ปุวยในเวชบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ปุวยและญาติ การดูแลผู้ปุวยโดยทีมสห
วิชาชีพ และ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายพ้ืนฐาน  การรวบรวม 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การสร้างความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์คลินิก หลักการวินิจฉัยโรค การสืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการแพทย์ การบันทึกเวชระเบียน รายงานผู้ปุวย  
          Integration of knowledge in basic medical sciences, humanity, social science, public 
health law, medical ethic, health economic, occupational medicine, symptomatology,  
communication skill, patient right and patient safety;  physician-patient relationship, 
interdisciplinary healthcare personnel and professional development;  patient interviewing;  
basic physical examination;  gathering, analysis and synthesis of medical data;  correlation 
and application of basic medical knowledge for clinical medicine;  principle of diagnosis;  
medical informatics and evidence-based medicine;  medical record;  medical report 
 

1901 308 บทน าสู่เวชศาสตร์คลินิก 2          2(1-2-3) 
  (Introduction to Clinical Medicine II) 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
  เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 

บูรณาการความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายสาธารณสุข 
เวชจริยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อาชีวเวชศาสตร์ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และอาการวิทยา 
ทักษะการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ปุวย ญาติและบุคคลากรสาธารณสุข ระบบ งานและการ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล การเก็บสิ่งส่ง
ตรวจและการแปลผลการตรวจ ทักษะการตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การปูองกันการติดเชื้อ
และอุบัติเหตุจากการท างาน หลักการดูแลรักษาผู้ปุวยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยสหวิชาชีพ 
หัตถการพื้นฐานทางการแพทย์ การเขียนใบสั่งยาและการแนะน าการใช้ยา หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
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การให้สุขศึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษา เวชจริยศาสตร์ กฏหมายและป ระเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในเวช
ปฏิบัติ ความปลอดภัยของผู้ปุวย สิทธิผู้ปุวย 

Integration of knowledge in basic medical sciences, humanity, social science, public 
health law, medical ethic, health economic, occupational medicine, symptomatology,  
communication skill, physician-patient relationship, interdisciplinary healthcare personnel 
and professional development;  medical laboratory system and quality assurance;  rational 
for medical laboratory investigation including specimen collection, requisition and 
interpretation;  basic laboratory interpretation skills;  occupational risk of healthcare 
personnel and universal precaution;  principle of holistic humanized health care by 
multidisciplinary approach;  basic medical procedure;  drug prescription and counseling; 
rationale drug used;  health education;  counseling technique;  issue in medical ethic;  
medical jurisprudence and dilemma;  patient safety;  patient right 

 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)     12(6-12-18) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
  เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก ทารกแรกเกิดปกติ ความผิดปกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด โรค
ติดเชื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของระบบหายใจ โร คของระบบปัสสาวะ โรคทางโลหิตวิทยา โรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบต่อมไร้ท่อ โรคของระบบประสาท โรคผิวหนัง การเจ็บปุวยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ  พิษวิทยา ปัญหาในวัยรุ่น การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม การดูแลผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย  เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ กุมารเวชศาสตร์ชุมชน และสังคม ความปลอดภัยของผู้ปุวย 

 Growth and development in children;  normal newborn;  common disorders in 
neonate;  infectious diseases;  gastrointestinal diseases;  respiratory diseases;  renal diseases;  
hematological diseases;  cardiovascular diseases;  endocrinologic diseases;  neurologic  
diseases;  dermatologic diseases;  illness related to nutritional status;  toxicology;  problems 
in adolescents;  holistic approach and palliative care;  evidence-based medicine;  community  
and social pediatrics;  patient safety 

 
1901 601 กุมารเวชศาสตร์  2 (Pediatrics II)     8(0-16-8) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 501 กุมารเวชศาสตร์ 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 
การฝึกปฏิบัติทางคลินิกในหอผู้ปุวยในและแผนกผู้ ปุวยนอก การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก การท า

หัตถการทางคลินิก การดูแลผู้ปุวยแบบองค์รวม การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประครอง  การประยุกต์ใช้เวช
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ศาสตร์เชิงประจักษ์ การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค การศึกษาต่อเนื่องด้วยตนเอง การพัฒนาความเป็น
นักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 Clerkship in Pediatrics including in-patient department and out-patient department;  
clinical application of knowledge;  holistic care;  palliative care;  evidence-based medicine 
application;  clinical skills;  health promotion and diseases prevention;  continuing medial 
education and professional development;  patient safety 
 

1901 502 จักษุวิทยา (Ophthalmology)      4(2-4-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่  5 
 ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจร่างกาย 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยโรคและหัตถการพ้ืนฐานทางจักษุวิทยา ทักษะการสื่อสาร การ
ส่งเสริมสุขภาพเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางจักษุวิทยา และความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 Basic principles in ophthalmology;  common diseases or problems in ophthalmology;  
history taking;  physical examination;  investigation;  diagnosis and basic skills in ophthalmology;  
communication skill;  health promotion and evidence-based medicine in ophthalmology;  
patient safety 
 

1901 503 จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)      4(2-4-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
  เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

สมองและพฤติกร รม ทฤษฎีบุคลิกภาพและจิตพยาธิวิทยา อาการวิทยาทาง  จิตเวชศาสตร์ การ
สัมภาษณ์และการประเมินทางจิตเวชศาสตร์ การบันทึกรายงานผู้ปุวยจิตเวช ความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์ 
ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ปุวยโรคทางกาย จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น การรักษาทางจิตศาสตร์ และ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Brain and behavior;  theories of personality and psychopathology;  psychiatric 
symptomatology;  psychiatric interviewing and evaluation;  medical recording on psychiatric 
case;  mental disorders;  psychological reaction and problems in patients with medical 
illness;  child and adolescent psychiatry and psychiatric treatments;  patient safety 

 

1901 401 นิติเวชศาสตร์  1 (Forensic Medicine I)    1(1-0-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

    บทบาทของแพทย์ในทางนิติเวชศาสตร์ กฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ กฎหมายเก่ียวกับ
การชันสูตรพลิกศพ ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การชันสูตรพลิกศพใน
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รายที่ตายโดยผิดธรรมชาติ  ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของแพทย์ต่อผู้ปุวยคดี ศพคดี อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับนิติพิษวิทยา นิติเซโรโลยี และแนวทางปฏิบัติต่อผู้ปุวยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ   

Roles of doctor in Forensic Medicine;  clinical jurisprudence;  legal medicine and 
autopsy;  the rule of the Thai Medical Council on the observance of medical ethics;  forensic 
autopsy;  physician role in clinical forensic medicine and forensic autopsy;  forensic toxicology;  
forensic serology and physician role in sexual abuse patients  

 

1901 504 นิติเวชศาสตร์  2 (Forensic Medicine II)    1(1-0-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1901 401 นิติเวชศาสตร์ 1 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

บาดแผลในทางกฎหมาย ความผิดทางเพศ และความผิดจริยธร รม ความเห็นเกี่ยวกับคดีและ ฝึก
ปฏิบัติชันสูตรพลิกศพ  แอลกอฮอล์และเวชศาสตร์การจราจร รวมถึงบทบาทของแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย 
 Legal aspect of wounds;  sex crime and medical malpractice;  forensic autopsy;  clinical 
jurisprudence;  alcohol;  traffic medicine;  laws and physician role 
 

1901 505 รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)     4(3-2-7) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

ประสบการณ์ทางคลินิกในด้านรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษา การตรวจและการแปล
ผลทางรังสีวิทยาของโรคท่ีพบบ่อย บทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งที่พบบ่อย  การเขียนใบส่งตรวจ เงาภาพ
ทางรังสีและ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และความปลอดภัย
ของผู้ปุวย  

Clinical experiences in diagnostic imaging;  nuclear medicine and radiotherapy;  
radiological investigations and interpretations especially in common diseases in the Northeast of 
Thailand;   roles of radiation therapy in common cancers;  writing request for diagnostic and 
intervention radiology and radionuclear investigations;  evidence-based medicine;  professional 
development;  patient safety 

 

1901 506 วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)     3(1-4-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและเตรียมผู้ปุวยก่อนการวางยาระงับความรู้สึก การวางยาสลบ การ
ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน การจัดการทางเดินหายใจ การระงับปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง  การแก้ ไข
ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี การรักษาด้วยสารน้ า การรักษาด้วยออกซิเจน การใช้เครื่องช่วยหายใจและการตั้ง
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เครื่องช่วยหายใจชนิด Bird ทักษะการสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องกับวิสัญญี การให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการดมยาสลบ 
ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านวิสัญญี และความปลอดภัย
ของผู้ปุวย 

Practice in pre-anesthesia evaluation & preparation and post-operative anesthetic care;  
general anesthesia;  regional anesthesia;  airway management;  acute and chronic pain 
management;  management of complications in anesthesia;  fluid therapy;  oxygen therapy;  
mechanical ventilation and Bird’s ventilator setting;  communication skill in anesthesia;  pre and 
post anesthetic counseling;  inform consent and evidence based medicine in anesthesia;  
patient safety 
 
1901 402 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  3      4(2-4-6) 

(Community Medicine and Family Medicine III)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 

 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา      : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 

หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว การจัดการความไม่แน่นอนในการวินิจฉัยเบื้องต้น การท างานกับครอบค รัว
ท่ีมีเด็ก ผู้ปุวยท่ีดูแลยาก ผู้ปุวยเรื้อรัง และผู้ปุวยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ และครอบครัวท่ีมีวัยรุ่น  ปัญหาสุขภาพ ท่ี
สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การท างานกับครอบครัวท่ีมีปัญหาสุรา เรื้อรัง/สารเสพติด 
การดูแลคนต่างวัฒนธรรม หลักการเย่ียมและการดูแลผู้ดูแลผู้ปุวยท่ีบ้าน การท างานกับทีมดูแล การดูแลผู้ปุวยใกล้
ตาย หลักการรักษาแบบประคับประคอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานเบ้ืองต้น การบริการอาชีวอ
นามัย ระบาดวิทยาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม  ความผิดปกติท่ีเกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทาง
กายภาพ ความผิดปกติท่ีเกิดจากการสัมผัสตัวก่อโรคทางเคมีและทางชีวภาพ  ความผิดปกติท่ีเกิดจากการสัมผัสตัว
ก่อโรคทางจิตใจและสังคม หลักการควบคุมโรค หลักการเลือกแบบทดสอบเพื่อการคัดกรอง เวชศาสตร์วิกฤต 
ระบบการให้บริการสุขภาพ การแพทย์ เสริม กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม ระเบียบราชการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท างานในโรงพยาบาลชุมชน สวัสดิการของรัฐ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพเด็ก
ของไทย   คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ การจัดการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การดูงานโรงงาน 
การดูงานโรงพยาบาลชุมชน การจัดการความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยของผู้ปุวยในสถานพยาบาล 

Principle of family medicine;  dealing with uncertainty;  working with family with  
special need persons; children, difficulty care patient, chronically ill and end stage disease 
patient, elderly and adolescent;  health issues associated with sexaual behavior;  domestic 
violence;  working with family with alcoholism/drug abuse;  cross cultural medicine;   
principle of home visit and care;  working with care team;  end of life care;  principle of 
palliative care;  fundamental of work and environmental health;  occupational health  
services;  epidemiology of occupational and environment related illness;  illness from  
physical agent contact;  illness from chemical and biological agent contact;  illness from 
psychosocial factor contact;  principle of disease control;  screening tests selection;   disaster 
medicine;  health service systems;  alternative medicine;  social security fund and  
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compensation fund;  government regulations for community hospital;  social welfare;  changing 
health behavior;  child health care system in Thailand;  out-patient practice in family medicine;  
out-patient practice in occupational medicine;  health promotion program management;  health 
promotion activities;  factory visit;  community hospital visit;  risk management and patient 
safety management in health care  

 

1901 507 เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว  4    4(2-4-6) 
(Community Medicine and Family Medicine IV)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา    :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 

การวิจัยระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและกรอบความคิดรวบยอด การทบทวนวรรณกรรม 
รูปแบบการวิจัย ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การพัฒน าและทดสอบเครื่องมือ 
การเตรียมข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล นัยส าคัญทาง
สถิติและความเข้มของความสัมพันธ์ การวิเคราะห์แยกชั้นภูมิและการวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์การ
รอดชีพและ รูปแบบ คอกซ์พร็อบพอร์ชันนอลฮาร์สาด ข้อพิจ ารณาทางด้านจริยธรรม ข้อพิจารณาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจ การเก็บข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ วิธีการเชิงคุณภาพในการ
เก็บข้อมูล การเตรียมบทความวิจัย  รายงาน  และโปสเตอร์ การเขียนบทคัดย่อ การฝึกท าวิจัยระบบสุขภาพ  
การฝึกใหบ้ริการสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมระดับครอบครัว ชุมชน ที่ท างาน หน่วยบริการสุ ขภาพปฐมภูมิ 
และฝุายเวชกรรมสังคม 
 Health systems research;  problem analysis & conceptual framework;  literature review;  
research design;  population & sampling;  sample size determination;  tool development & 
pretest;  data preparation;  database system and verification;  descriptive statistics & data 
analysis;  statistical significance & strength of association;  stratified analysis and multi-variable 
analysis;  survival analysis & Cox proportional hazard model;  ethical considerations;  
economical consideration & decision analysis;  data collection & quality control;  qualitative 
methods in data collection;  manuscript-report-poster preparation;  abstract writing (Thai & 
English); participation in health related research;   practicing in provision of holistic 
comprehensive health care in family, community, primary care unit, workplace and department 
of social medicine  

 

1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)      12(4-16-16) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก การด าเนินโรค หลักการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาโรคทาง

ศัลยกรรมที่พบบ่อย  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 



. 
55 

Basic clinical sciences;  pathogenesis;  principles of diagnosis and planning for treatment 
of common surgical conditions and professional development;  patient safety 
 
1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)      6(2-8-8) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 403 ศัลยศาสตร์  1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 
วิทยาศาสตร์คลินิกพ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคทางศัลยกรรมทั่วไป กุมารศัลยกรรม ศัลยกรรมพลาสติกและ

ตกแต่ง การด าเนินโรค การวินิจฉัย การวิเคราะห์สืบหาสาเหตุโรค และการวางแผนการรักษาโรคทางศัลยกรรม 
การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด หัตถการที่พบบ่อยทางศัลยกรรม  ทักษะการสื่อสารความยินยอมที่ได้รับการบอก
กล่าว การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Basic clinical sciences according to general surgical diseases;  pediatric surgery;  plastic 
surgery;  pathogenesis;  principles of diagnosis;  investigation and planning for treatment of 
common surgical conditions;  pre and post-operative care;  common surgical procedures;  
consent form for procedure;  professional development;  patient safety 
 

1901 602 ศัลยศาสตร์  3 (Surgery III)       12(0-24-12) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 403 ศัลยศาสตร์ 1 และ 1901 508 ศัลยศาสตร์ 2 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 

ฝึกการปฏิบัติทางคลินิกควบคู่กับทฤษ ฎีพ้ืนฐานทางศัลยกรรม หลักการปฏิบัติ ศัลยกรรมในการดูแล
ผู้ปุวยก่อนและหลังการผ่าตัด หัตถการที่ใช้บ่อยทางศัลยกรรม การดูแลผู้ปุวยนอก การดูแลผู้ปุวยใน การรักษา
ผู้ปุวยในห้องผ่าตัด การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Clinical clerkship in conjunction with theoretical basic surgery;  principles surgical 
practice;  pre and post-operative care;  common surgical procedures;  out patient care;  in 
patient care;  operative care;  professional development;  patient safety 

 

1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 (Obstetrics and Gynecology I)    12(6-12-18) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

หลักการพื้นฐานของสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรคหรือปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม  
ประกอบด้วย  การวางแผนครอบครัว การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทักษะ
ในการวินิจฉัยโรค และหัตถการพื้นฐานทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การดูแลเด็กหญิง และผู้ถูกกระท าช าเรา  
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในอนามัยเจริญพันธุ์ คุณค่าการ เป็นนักวิชาชีพเวชกรรม การให้ค าปรึกษาโรคทาง
พันธุกรรม การรักษาความลับผู้ปุวย การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน  ผู้ปุวยและ
ครอบครัว การท างานเป็นทีม จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ความปลอดภัยของผู้ปุวย    
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Basic principle in Obstetrics and Gynecology;  common disease problems in 
Obstetrics and Gynecology including family planning;  history taking, physical examination, 
investigation, diagnosis and basic skills in Obstetrics and Gynecolog;  management of child 
sexual abuse;  evidence-based medicine in reproductive medicine;  professional value;  
counseling for genetic diseases;  confidentiality;  unwanted pregnancy;  communication with 
colleagues, patients and families;  ethic and laws in reproductive health;  patient safety 

 
1901 603 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynaecology II)  6(0-12-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      : 1901 404 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา             : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 
ฝึกปฏิบัติการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยเน้นให้สามารถวินิจฉัย สืบสวนโรค ดูแลรักษา โรค

หรือปัญหาที่พบบ่อยส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ รวมทั้งการฟ้ืนฟูสภาพ การปูองกันโรค ในงานด้านสูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา การส่งต่อและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโร ครักษายาก เวชศาสตร์เชิงประจั กษ์ การพัฒนาความ
เป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Clinical clerkship in Obstetrics and Gynecology;  concentrating on common diseases 
or problems for general practitioner including health promotion;  prevention in Obstetrics 
and Gynecology;  refer and consultation in the difficult cases;  evidence-based medicine;  
professional development;  patient safety 

 
1901 509 โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)   4(1-6-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา             : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 
 หลักการพ้ืนฐานทางด้านวิชาโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา ประกอบด้วยโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย
ทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค  
การรักษาโรค  หัตถการพื้นฐาน  ทักษะการสื่อสารและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ทางโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์
วิทยา  ความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 Basic principles in Otorhinolaryngology including common diseases or problems in 
Otorhinolaryngology;  history taking, physical examination, investigation, diagnosis, treatment, 
basic skills; communication skills and evidence-based medicine in Otorhinolaryngology;  
patient safety 
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1901 405 ออร์โธปิดิกส์  1 (Orthopedics I)          5(2-6-7) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  

 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 

หลักการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์  โรคและการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ท่ีพบบ่อย   ทักษะการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการวินิจฉัยโรคทางออร์โธปิดิกส์ ก รณีศึกษา
ผู้ปุวยโรคที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ และหัตถการพื้นฐานทาง  ออร์โธปิดิกส์  การดูแลแบบองค์รวมและการ
ส่งเสริมสุขภาพทางออร์โธปิดิกส์  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 

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

 

1901 604 ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)     6(0-12-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   : 1901 405 ออร์โธปิดิกส์  1 

 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 

หลักการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคและการบาดเจ็บทางออร์โธ ปิดิกส์ท่ีพบบ่อย ส าหรับแพทย์เวช
ปฏิบัติ ทักษะการรักษาภาวะฉุกเฉินของการบาดเจ็บหลายท่ี ทักษะการดูแลผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอก หอผู้ปุวยใน ห้อง
ฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด การอภิปรายผู้ปุวย การอ่านวารสาร การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และความปลอดภัยของ
ผู้ปุวย 
           Principles of diagnosis and treatment of common orthopedic diseases and trauma for 
general practitioners;  emergency management in polytrauma patients;  clinical clerkship in out-
patient and in-patient department, operating room and emergency room; case conference;  
journal club;  professional development;  patient safety 
 

1901 406 อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)      12(6-12-18) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  

 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา            : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4 

ทักษะพื้นฐานทางการแพทย์คลินิกที่จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยทางอายุ รศาสตร์  ทักษะใน
การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การต้ังสมมุติฐานของสาเหตุและปัญหา ของผู้ปุวย  การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางอายุรศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล  การแก้ปัญหาทางคลินิกในโรคติดเชื้อ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคทางเดินอาหารและโรคตับ โรคหายใจ โรคสม องและประสาท โรคระบบโลหิต โรคต่อมไร้ท่อ โรค
ข้อและเนื้อเย้ือเกี่ยวพัน โรคไต โรคผิวหนัง ภาวะโภชนาการ  การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และความปลอดภัย
ของผู้ปุวย  
 Clinical skills needed for making diagnosis of common diseases in medicine;  skills on 
history taking, physical examination, hypothesis of problem and etiology and interpretation  
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of basic laboratory in medicine;  analysis of medical data;  clinical problem solving in 
infection diseases, heart and vascular diseases, gastrointestinal and liver diseases, respiratory  
diseases, neurological diseases, hematopoietic diseases, endocrine diseases, joint and 
connective tissue diseases, renal diseases and skin diseases;  nutritional status;  professional 
development;  patient safety 
 
1901 510 อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)      6(2-8-8) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1901 406 อายุรศาสตร์  1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี 

เงื่อนไขของรายวิชา             : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 
การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยใ นแผนกผู้ปุวยนอก การเลือก

วิธีการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมและการแปลผลการตรวจที่ถูกต้อง  และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม การเลือก
วิธีการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่เหมาะสมและการปูองกันผลข้างเคียงจากการรักษา การให้ค าแนะน าแก่
ผู้ปุวยและญาติในเรื่องการดูแลตนเอง ความรู้ทางด้าน อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ทักษะหัตถการทางอายุรศาสตร์
เบื้องต้น การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 Diagnosis and treatment planning for common medical problems in out-patients 
department;  selection of  appropriate investigation and correct interpretation;  selection of 
appropriate treatment and prevention of treatment complications;  patient and family 
education on self care;  knowledge on emergency conditions in medicine;  basic skills in 
medical procedures;  professional development;  patient safety 
 
1901 605 อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)      12(0-24-12) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1901 406 อายุรศาสตร์ 1 และ   
                                    1901 510 อายุรศาสตร์  2 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา          : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 

ฝึกปฏิบัติทางคลินิก  ทักษะในการแก้ปัญหาทางคลินิก การตัดสินใจในการดูแลรักษาโรคและปัญหาที่
พบบ่อยทางอายุรศาสตร์  ทักษะการสืบค้นข้อมูลและพิเคราะห์ข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์เพ่ือการ
ตัดสินใจทางคลินิกโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์  การดูแลรักษาผู้ปุวยในภาวะฉุกเฉิน  การวางแผนการรักษา
และดูแลผู้ปุวยระยะยาวแบบองค์รวม การส่งต่อผู้ปุวย ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม   การพัฒนาความ
เป็นนักวิชาชีพและความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Clinical clerkship;  skills on clinical problem solving;  decision making;  management 
and treatment of common medical problems and diseases;  skills on literature searching and 
critical appraising of scientific paper for evidence-based medical decision making;  medical 
emergency management;  holistic long term treatment planning;  referring the patients;  
communication skills and  team working;  professionalism development;  patient safety 
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1901 407 เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)    2(1-2-3) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

หลักการพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวิ นิจฉัย การประเมินและ
การปูองกันความพิการ กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย หลักการของกิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัดทรวงอก และฝึกทักษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูบนหอผู้ปุวย
นอกและปฏิบัติการที่ห้องตรวจผู้ปุวยใน ทักษะการแนะน าและสาธิตผู้ปุวยและญาติ ความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Basic principles in rehabilitation medicine;  history taking;  physical examination;  
diagnosis;  disability evaluation and prevention;  rehabilitation process of disease or disorder 
of body system;  principle of occupational therapy;  chest physical therapy;  clinical skill in 
rehabilitation for out-patient and in-patient department;  skill in patient and relative 
counselling;  patient safety 

 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

1901 101       การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพเวชกรรม     2(1-2-3)
  (Medical Professional Development)   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมที่ดี  การพัฒนา คุณลักษณะ บัณฑิ ตแพทย์ที่พึงประสงค์ การจัดการกับ
ความเครียด การบริหารเวลา กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล กระบวนการคิด 
การคิดวิเคราะห์  การคิดเชิงวิพากษ์  การแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ เว ชจริยศาสตร์ ประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเวช ปฏิบัติ ประวัติศาสตร์กา รแพทย์ของไทยและต่างประเทศในแต่ละยุคสมัย  การสร้างเสริม
สุขภาพบนโลกอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Professional development;  standard criteria of medical profession of the Thai 
Medical Council;  characteristic of good medical profession;  development of desirable 
characteristics of medical profession;  stress management for medical student;  scheduling 
and priority setting;  learning process;  skills in data gathering and synthesis;  thinking process, 
analytical thinking, critical thinking;  systematic problem solving;  medical ethic;  ethical 
issues and dilemma in medical practice;  history of medicine;  health promotion skills in 
cyberspace;  problem-based learning 
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1421 110    ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์       2(1-2-3)          
 (English for Doctor)           

    รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ศัพท์ส านวนทางการแพทย์ ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ และการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

Practice of English skills;  terminology in medical science; effective communication in 
medical profession and academic presentation 

 

1901 309 การสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์                  2(1-2-3) 
(Health Promotion and Experience in Medical Profession)        
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่ม ี

 บูรณาการความรู้ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน เวชบริการใน สถานพยาบาลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ชีวิตของแพทย์ ระบบบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารและการสัมภาษณ์ผู้ปุวย ทัศนคติของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่อระบบบริการสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ปุวย การ วางแผน ด าเนินงาน บันทึกสรุป
รายงาน และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  

Integration of knowledge in humanity, social science, basic medical science, 
occupational and environmental medicine, health economic and community and family 
medicine;  primary and secondary medical care unit system;  physician’s life;  health care 
system;  communication skill;  attitude of patient and healthcare personnel toward health care 
system;  patient safety;  planning, implementing, report and evaluation of health promotion 
project  
 

1901 310 ชีวสารสนเทศทางการแพทย์       2(1-2-3) 
(Medical Bioinformatics) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่ม ี

บูรณาการองค์ความรู้ชีวสารสนเทศในทางการแพทย์ อินเทอร์เน็ตกับชีววิทยาสมัยใหม่ โครงการจีโนมใน
มนุษย์กับชีวสารสนเทศ ชีวสารสนเทศในงานยุคหลังจีโนมิก ฐานข้อมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การค้นหาและการ
ค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ การวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์โครงสร้างและ
หน้าท่ีของยีนและโปรตีน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางต้นก าเนิดและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์หน้าท่ีของยี นใน
ระดับจีโนม การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ระดับยีนและอิพิเจเนติก การประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 
ความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่ ๆ ท่ีมีความส าคัญในทางการแพทย์  

 Integrated of knowledge in medical bioinformatics;  the internet and the modern age 
biology;  human genome project and bioinformatics;  bioinformatics in post genomic era;  
nucleic acid and protein database;  searching and retrieval of data from various public  
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database;  analysis of DNA and amino acid sequence;  analysis of the structure and function 
of genes and protein;  phylogenetic;  analysis and functional genomic;  analysis of gene 
mutation and epigenetic;  application of bioinformatic in medicine and medically important 
emerging disease 

 

1901 311 เภสัชวิทยาคลินิกส าหรับนักศึกษาแพทย์     2(1-2-3) 
(Clinical Pharmacology for Medical Student)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา    :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 

บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เภสัชวิทยา เภสัชวิทยา
คลินิก เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคระบบ ต่างๆ 
เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อและเม แทบอลิก โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบปัสสาวะ โรคเลือด โรคระบบผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท โรคมะเร็ง 
โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ  และโรคระบบสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของผู้ปุวยจาก
การใช้ยา 

Integration of knowledge in basic medical science;  clinical medical science;  
pharmacology; clinical pharmacology;  application of pharmacokinetic and pharmacodynamic 
in health promotion, prevention and treatment of cardiovascular disorders, endocrine and 
metabolic disorders, respiratory disorders, disorders of digestive system, disorders of urinary 
system, hematologic disorders, dermatologic disorders, infectious disorders, neurological 
disorders, cancers, immunologic disorders, musculoskeletal disorders and disorders of 
reproductive system; medication safety 

 

1901 631    การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้น   2(1-2-3) 
(Basic Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

การแพทย์พ้ืนเมืองนานาชาติและการแพทย์แบบองค์รวม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ตะวันออก 
ศาสนาและสุขภาพ เภสัชกรรมแผนไทย เวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย การนวดไทย สมาธิ กับสุขภาพ 
การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย การบริหารร่างกาย และการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย  ความปลอดภัย
ของผู้ปุวย 

International traditional medicine and holistic medicine;  Thai traditional medicine 
and eastern medicine;  applied international traditional medicine;  religion and health;  Thai 
traditional pharmacy;  Thai traditional therapeutic medicine;  Thai traditional midwifery;  Thai 
traditional massage;  meditation and health;  health promotion with Thai food;  physical 
exercise;  diagnosis in Thai traditional medicine;  patient safety 
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1901 632 การบริหารระบบสุขภาพ       2(1-2-3) 
(Health Care System Administration) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
เงื่อนไขของรายวิชา    :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 

หลักการบริหารการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรและการจัดการระบบบริหารสุขภาพ  
การบริหารงานบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุข การงบประมาณทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร
ข้อมูลทางการแพทย์และระบาดวิทยา ระบบสาธารณสุขปัจจุบันและอนาคต ระบบบริหารโรงพยาบาลชุมชนและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ การวางแผนและการประเมินผลโครงการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

Principle of health administration;  health care organization and management;  human 
resource management in health care system;  budgeting in health care system;  medical and 
epidemiological information system;  present and future public health system;  community 
hospital and primary health care unit administration;  health care program planning and 
evaluation 
 

1901 633 อาชีวเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาแพทย์      2(1-2-3) 
(Occupational Medicine for Medical Students)  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

อาชีวเวชศาสตร์ วิทยาการระบาดอาชีพ โรคและความผิดปกติท่ีเกี่ยวเนื่องจากอาชีพ โรคที่มีเหตุจาก
อาชีพซึ่งเกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และจิตวิทยาสังคม บริการ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวสุขศาสตร์ 
การตรวจสอบทางชีวสาร การศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวเวชศาสตร์   

Occupational medicine;  occupational epidemiology;  occupational disease associated 
with physical, biological, chemical and psychosocial factors;  occupational medicine service;  
occupational hygiene;  biological monitoring;  research in occupational medicine 
 

1901 634 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)             2(1-2-3) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่ม ี
เงื่อนไขของรายวิชา   :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 6 

 หลักการและการดูแลรักษาผู้ปุวยภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุการ
วางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้น เวชหัตถการท่ีท าได้ในภาวะฉุกเฉิน การปรึกษาและการส่งต่อผู้ปุวยในภาวะ
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยและญาติใน หลักการ บริหารจัดการ
อุบัติเหตุหมู่ และบริการสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ  การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ประเด็น
จริยธรรมทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ความปลอดภัยของผู้ปุวย 

Principle of emergency medicine;  clinical skill and experience in acute medical and 
surgical management under accident and emergency condition;  experience in initial 
management, consultation and refer;  practice in communication skill and counseling;   
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principle of triage for mass casualty and management;  practice with accident and 
emergency care team;  law and ethical issue in emergency medicine;  patient safety 
 
3.2  ชื่อสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งทางวิชาการ- ชื่อ –นามสกุล 
คุณวุฒิ: สาขาวิชา 

สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทาง
วิชาการ 

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน 
ที่มีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

1 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปุวน สุทธิพินิจธรรม 
หนังสืออนุมัติบัตร : เวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทยสภา : 2545 
ประกาศนียบัตร : การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิต
แพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2543 
Certificate : immunodermatology 
University of Chicago : 2528 
วุฒิบัตรฯ : ตจวิทยา  
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2526 
วุฒิบัตรฯ : อายุรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2523 
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2516 

รายละเอียดใน 
ภาคผนวก 1 หน้า 
112 

1901 202 หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 3      
1901 207 ระบบผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน       
1901 120 การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพ  
1901 307 บทน าสู่
วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก      

1901 101  การพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพ 
1901 204 หลักการ
ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2        
1901 209 ระบบผิวหนัง
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
1901 307 บทน าสู่เวช
ศาสตร์คลินิก 1     
1901 308 บทน าสู่เวช
ศาสตร์คลินิก 2     

2 แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา 
วุฒิบัตรฯ : พยาธิวิทยากายวิภาค 
แพทยสภา : 2545 
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2539 

รายละเอียดใน 
ภาคผนวก 1 หน้า 
117 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

3 แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช 
วุฒิบัตรฯ : กุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาโรคระบบ
หายใจและเวชบ าบัดวิกฤต  
แพทยสภา : 2554 
วุฒิบัตรฯ : กุมารเวชศาสตร์   
แพทยสภา : 2550 
แพทยศาสตรบัณฑิต : แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 2546 

รายละเอียดใน 
ภาคผนวก 1 หน้า 
118 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

ทุกรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 


