
 

 



   
 

 

 

 
 

  ในปีการศึกษา ๒๕63  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์

ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 2 โดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕8 มีวิชารวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต แบ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 21 หน่วยกิต และภาค

การศึกษาที่ 2 อีกจ านวน 18  หน่วยกิต  

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในปีการศึกษาน้ี นักเรียน

แพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีที่ 2 จะเริ่มศึกษาหลักสูตรระดับปรีคลินิกโดยในภาคการศึกษาที่ ๑ นักเรียนแพทย์

ทหาร/นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนผา่นระบบ online ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 63 - 1 พ.ย. 63  ปรับสภาพ นักเรียนใหม่ 

ช่วงที่ 1  ระหว่างวันที่ 2 – 8 พ.ย. 63  ศึกษาวิชาการฝึกพื้นฐานทางการทหาร 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 

9 – 15 พ.ย. 63  และ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63 เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาและ

สันติสุข เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7 – 13 ธ.ค. 63  ศึกษาวิชาการฝึกพื้นฐานทางการทหาร 2 ที่โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่  16 – 29  พ.ย. 63 และปรับสภาพการเป็นนักเรียน

ใหม่ ช่วงที่ 2 ระหว่าง 14 – 27 ธ.ค. 63 จากนั้นจึงจะกลับเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ ตามปกติต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 

๒ เป็นต้นไป  

          อาจารย์ประจ าช้ันปทีี่ ๒ คือ พ.อ.หญงิ  ผศ.อลสิา เสนามนตร ี  หน.ภชค.กศ.วพม. 

   

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 
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พระรำชด ำรัสของพระรำชบิดำ 

สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก 

 

 

“ อาชีพแพทย์น้ันมีเกียรติ  แพทย์ที่ดีจะไม่
ร่่ารวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่่ารวยก็ควร
เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่แพทย์   อาชีพแพทย์น้ัน
จ่าต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ ” 

 

 

 

“คุณลักษณะส่าคัญส่าหรับการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือไว้ใจได้ ” 
1.  ท่านต้องมีความเช่ือในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ 

2.  ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น 

3.  ท่านต้องได้ความเช่ือถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน 

คุณสมบัติสามประการน้ีเป็นอาวุธ  เกราะ และเครือ่งประดับอันงามของแพทย์ 

 

 

“  I do not want you to be only a doctor,  but I also 

want you to be a man ” 

 

 
 

“  True success is not in learning 

but  in its applications to the benefit of mankind” 

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” 
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Hippocratic Oath 

  

The Oath 

  

 I swear by Apollo Physician and Asclepios and Hygiena and Panacea and all the gods 

and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfill according to my ability and 

judgement this and this covenant: 

 To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in 

partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard 

his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art-if they desire 

to learn it-without fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the 

other learning to my sons and to the sons of him who has instructed me and to pupils who 

have signed the covenant and have taken an oath according to the medical law, but to no one 

else. 

 I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my ability and 

judgement; I will keep from harm and injustice. 

 I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a 

suggestion to this effect.  Similarly  I will  not give to a woman an abortive remedy. In 

parity and holiness I will guard my life and my art. 

 I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will with draw in favor of 

such men as are engaged in this work. 

 Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining free of 

all intentional injustice, of all mischief, and in particular of sexual relations with both female 

and male persons, be they free or slaves. 

 What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the treatment 

in regard to the life of man, which on no account one must spread abroad, I will keep to 

myself, holding such things shameful to be spoken about. 

 If I fulfill this oath and do not violate it, may it granted to me to enjoy life and art, 

being honored with fame among all men for all time to come; if I transgress it and swear 

falsely, may the opposite of all this be my lot. 
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รายวิชาการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีท่ี ๒ 

Pre-Clinical Program 
นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑  

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

วพมปค 201 การฝกึพื้นฐานทางการทหาร ๑ - (2)* 
วพมปค 202 การฝกึพื้นฐานทางการทหาร ๒ - (2)* 
วพมกศ 202 การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย ์ 1 (1-0-2) 
วพมบก 201 วิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ันแนะน า 3 (2-2-5) 
วพมบก 202 ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกลุ 4 (2-2-7) 
วพมกศ 203 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
วพมบก 208 ระบบประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 3 (2-2-5) 
วพมบก 209 ระบบประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 3 (2-2-5) 
วพมจป 201 จิตวิทยา 1 (1-0-2) 
วพมบก 210 ระบบต่อมไรท้่อ        2 (1-2-3) 
วพมxx 2xx วิชาเลือก 3 1 (x-x-x) 

 รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒  
    

วพมบก 203  ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 1      3 (2-2-5)3   
วพมบก 206 ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2 3 (2-2-5) 
วพมบก 207 ระบบทางเดินปสัสาวะและระบบสบืพันธ์ุ 4                     (3-2-7) 
วพมบก 204 ระบบหัวใจ หลอดเลือด และทางเดินหายใจ 4                        (3-2-7) 
วพมบก 205  ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 3  (2-2-5) 
วพมกศ 201 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 1 1 (1-0-2) 

 รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตทัง้หมด 39 หน่วยกิต 

 
 

 
หมายเหต ุ: จ านวนสัปดาห์ของรายวิชาเสรมิพื้นฐานทีจ่ัดให้ศึกษาโดยไมคิ่ดหน่วยกิต 
 ประเมินผลเป็น S – U (satisfactory-unsatisfactory) 
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ล าดับ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี ระยะเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 15 มิ.ย. –13 ธ.ค. 63 26 สัปดาห์ 

1 เรียนผ่านระบบ online วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. – 1  พ.ย. 63 20 สัปดาห ์

2 วิชาเลือกเสร ี วันจนทร์ที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 1 สัปดาห ์

3 ปรับสภาพ นักเรียนใหม่ ช่วงที่ 1  วันจันทร์ที่ 2 – 8 พ.ย. 63 1 สัปดาห ์

4 วิชาการฝึกพื้นฐานทางการทหาร 1 วันจันทร์ที่ 9 – 15 พ.ย. 63 1 สัปดาห ์

5 วิชาการฝึกพื้นฐานทางการทหาร 2 
(รร.จปร.) วันจันทร์ที่ 16 – 29 พ.ย.  63 2 สัปดาห ์

6 วิชาการฝึกพื้นฐานทางการทหาร 1 วันจันทร์ที่ 30 พ.ย. – 6 ธค. 63 1 สัปดาห ์

7 
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจและคุณธรรม จริยธรรม (การพัฒนา
จิตใจใหเ้กิดปญัญาและสันติสุข) 

วันจันทร์ที่ 7 – 13 ธ.ค. 63 1 สัปดาห ์

8 ปรับสภาพ นักเรียนใหม่ ช่วงที่ 2 วันจันทร์ที่ 7 – 13 ธ.ค. 63 1 สัปดาห ์

9 ภาคการศึกษาท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 28 ธ.ค. 63 – 6 มิ.ย. 64 18 สัปดาห์ 

 
 
 
 

หมายเหตุ   1) วันพุธ ที ่1 และพุธที่ 3 ของเดือน เป็นวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์     1300 - 1610  
     (ภาคการศึกษาที่ 2) 
 2) ทุกวันพุธ ที ่2 และ 4 ของเดือน เป็น เวลาของผู้บงัคับบัญชาและกองการปกครอง  1330 - 1530 

 3) วิชาภาษาไทย ทุกวันพุธเวลา 0900 – 1200  (ภาคการศกึษาที่ 1) 
 
สถานท่ีเรียน 
 การเรียนแบบบรรยาย :- ห้องบรรยาย 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 1 วพม. 
 การเรียนภาคปฏบิัต ิ:- ห้องปฏบิัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 2 และ 4 วพม. 
  ห้องปฏบิัติการชีวเคมี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 2 วพม. 
  ห้องปฏบิัติการสรีรวิทยา อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 2 วพม.  

ค ำอธิบำยอกัษรย่อทีใ่ช ้
SDL = Self-Directed Learning PBL = Problem-Based Learning 
LEC = Lecture LAB = Laboratory 
TBL = Team-Based Learning   
 
หมำยเหตุ : ทุกรายวชิา อาจมีการเปลีย่นแปลงเวลาการเรียนเพือ่ความเหมาะสม 

ปฏิทินการศกึษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า ประจ าปกีารศกึษา 2563 

ส าหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 รุน่ที่ 45 
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รายชื่อ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีท่ี 2 รุ่นท่ี 45 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 96 นาย 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 6245001  นศพ.  กตัญญ ู แสนโภชน์   
2 6245002  นศพ.  กรวิชญ ์ วิทยานันท์   
3 6245003  นพท.  กษมา  ชัยชนะ   
4 6245004  นศพ.  กษิดิศ  โพธ์ิพรหม   
5 6245005  นศพ.  กษิดิศ  รัตนอ าพล   

6 6245006  นศพ.  กานดาภร  เจียรลลิต   
7 6245007  นศพ.  กิตติพันธ์  วงศ์ทันตกร   
8 6245008  นศพ.  กิรณา  ชวันกุล   
9 6245009  นศพ.  คชาสา  แสงวรรณ์   

10 6245010  นศพ.  คีตภัทร  ช่วยคิด   
11 6245012  นศพ.  จักริน  กลินวิทยา   
12 6245013  นศพ.  เจตสุภา  ธนกิจจาร ุ  
13 6245014  นศพ.  เจนวิทย ์ แสงแจ ้  
14 6245015  นศพ.  ชนัณพิสุทธ์ิ วิชัยบุญ   
15 6245016  นศพ.  ชนาภัสร  ลิมปรุ่งพัฒนกจิ   
16 6245017  นศพ.  ชนิกานต ์ บูรณะบญุวงศ์   
17 6245018  นศพ.  ชนิศรา  จตุพิธพรจันทร ์  
18 6245019  นศพ.  ชาญ  ตันติโกศล   
19 6245020  นศพ.  ฐกรณ์พงษ์  หล่อธราประเสริฐ   
20 6245021  นศพ.  ณภัทร  อินทรไพโรจน ์  
21 6245022  นศพ.  ณัฐธิดา  ราชกรม   
22 6245023  นศพ.  ณัฐนันท์  อุทารวุฒิพงศ์   
23 6245024  นศพ.  ณัฐสิทธ์ิ  ทรัพย์วงศ์เจริญ   
24 6245025  นศพ.  ณิชา  ศิวะสมบรูณ์   
25 6245026  นศพ.  ณิชาพร  เลาหนราทพิย ์  
26 6245027  นศพ.  ตฤณ  ทัศนไกรวุฒ   
27 6245028  นศพ.  เตชน์  บุณยะชัย   
28 6245030  นศพ.  ธนทัต  โชคธนสวัสดิ์   
29 6245031  นศพ.  ธนวัฒน์  เกิดสวัสดิ์   
30 6245032  นศพ.  ธวัลพร ชูเกียรติจตรุพร   
31 6245033  นพท.  นพกร  บวรวัฒนานนท ์  
32 6245034  นพท.  นพวิชญ์  แก้วสลับนลิ   
33 6245035  นศพ.  นภัทรศุกานต์ แสนทวีสุข   
34 6245036  นศพ.  นฤกุล  อังกิตานนท ์  
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ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

35 6245037  นศพ.  นันท์นภัส  ติยานนท์   
36 6245038  นศพ.  บรรณวิทย์  ลักษณาทรพัย ์  
37 6245039  นศพ.  บวร  เธียรธัญทิพ   
38 6245040  นศพ.  บุณยกร ทรัพยส์วนแตง   
39 6245041  นศพ.  บุลพร  เลิศศักดิ์วิมาน   
40 6245042  นศพ.  ปกรณ์เกียรต ิ ศิริวงศ์นภา   
41 6245043  นพท.  ปณต  อลงกตเพทาย   
42 6245044  นพท.  ปพณ  อลงกตเพทาย   
43 6245045  นพท.  ปภาวิชญ์ โภคามาตย ์  
44 6245046  นศพ.  ปรีดิ ์ ปุษยไพบูลย ์  
45 6245047  นพท.  ปวริศ  พรพิจิตรทรัพย ์  
46 6245048  นศพ.  ปัญญดา  สกุลทวีวัฒน ์  
47 6245049  นศพ.  ปัณณธร  สว่างพุทธคุณ   
48 6245050  นศพ.  ปัณณ์รวี เสริฐสุวรรณกลุ   
49 6245051  นศพ.  ปาณิศา  ประมวลอรุุรัตน์   
50 6245052  นศพ.  ปาณิสรา  อมรจิรพร   
51 6245053  นศพ.  ปิยเลิศ จิระรัตนเมธากร   
52 6245054  นศพ.  ฝอยฝน  เส้งส่ง   
53 6245055  นพท.  พงษ์พิชญ ์ พัฒนธีรภัทร   
54 6245056  นศพ.  พรชนก นาคสาร   
55 6245057  นศพ.  พรชนิตว์  สิรสิุขนันทเดช   
56 6245058  นศพ.  พลอยชมพ ู ตันศิริ   
57 6245059  นศพ.  พัชราภา  ลาภรังสิรัตน์   
58 6245060  นพท.  พิชญุตม์  เพชรรัตน์   
59 6245061  นพท.  พีรณัฐ  สุขช่วย   
61 6245062  นพท.  พุฒิพงศ์  ชัยโชติกุลชัย   
62 6245063  นศพ.  ฟ้าใส  อมรชัชวาลกลุ   
62 6245064  นศพ.  ภัคธีมา  ดุริยะภัสสร   
63 6245066  นศพ.  ภัททิรา  อนุศาสน์อมรกลุ   
64 6245067  นศพ.  ภัทรนันท ์ กุลปรียะวัฒน ์  
65 6245068  นพท.  ภาคิน  ชุณหเสวี   
66 6245069  นพท.  ภาสกร  คนธรัตน์กุล   
67 6245070  นศพ.  ภิญญดา  กิตติสารพงษ์   
68 6245071  นศพ.  ภูมิพัฒน ์ ยะเชียงค า   
69 6245072  นศพ.  ยศพงศ์  อิทธิพิชญารัตน์   
70 6245073  นพท.  รชต  เขียวข าแสง   
71 6245074  นศพ.  ร่มฉัตร  อิงคุทานนท ์  



   
 

 

ล าดับ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

72 6245075  นศพ.  รัสวงษ์  วรรธนวห์สิน   
73 6245076  นศพ.  รุจิภาสน ์ รัตนภาค   
74 6245077  นศพ.  วริศรา  ศุภวโรภาส   
75 6245078  นศพ.  วสุพล  รุ่งศิร ิ  
76 6245079  นศพ.  วีรส ุ ตั้งนภากร   
77 6245080  นศพ.  ศศิภา  อรุณรักถาวร   
78 6245081  นศพ.  ศุภกฤษฏ์ิ  มไหสวริยะ   
79 6245082  นศพ.  ศุภวิชช์  นาคฤทธ์ิ   
80 6245083  นศพ.  สหสัวัต  สุขโชต ิ  
81 6245084  นศพ.  สัณหวัจน ์ สอนประหยัด   
82 6245085  นศพ.  สิทธ์ิเมธี  สิมณ ี  
83 6245086  นศพ.  สิรวิชญ ์ กรุณา   
84 6245087  นศพ.  สิริกร  พิกุลแก้ว   
85 6245088  นศพ.  สืบสกลุ  แสนสุข   
86 6245089  นศพ.  สุธาสิน ี ไผทสรวง   
87 6245090  นศพ.  สุรนุช  มาสุข   
88 6245091  นพท.  สุวพัชร ์ สุขกระสานต ิ  
89 6245092  นพท.  สุวิจักขณ์  พฤฒิพิบลูธรรม   
90 6245093  นพท.  หฤษฎ์ฐานนท์  จงภิญโญตระกูล   
91 6245094  นพท.  อดิรกฤษณ์  เรืองสวัสดิ ์  
92 6245095  นพท.  อธิพัฒน ์ วงษ์วัชรด ารง   
93 6245096  นศพ.  อภิสิทธ์ิ  ตั้งตรงสุนทร   
94 6245097  นศพ.  อรรด ี เวโรจน์วิวัฒน ์  
95 6245098  นพท.  อัครเดช  คล้ายกุล   
96 6245099  นศพ.  อายุวัต  ปิณฑวิรุจน ์  
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รำยนำมหัวหน้ำหน่วย และส ำนักงำน ปีกำรศึกษำ 2563 

ภำควิชำปรคีลินกิ 

  ผู้บังคับหน่วย           ส ำนักงำน  
1.   ผู้อ ำนวยกำร                             ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 

       พล.ต. สพุัษชัย   เมฆะสุวรรณดิษฐ ์  โทร. 93333, 93102 (ทส.)  
2.   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร    ช้ัน 3 ตึกอ านวยการ วพม. 
       พ.อ. ผศ.ดสุิต  สถาวร    โทร.93590  
3.   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ              ช้ัน 3 ตึกอ านวยการ วพม. 
       พ.อ. ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม   โทร.93591 

4.   ผู้อ านวยการกองการศึกษา                  ช้ัน 3 ตึกอ านวยการ วพม. 
       พล.ต.หญงิ ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์  โทร.93741 

5.   รองผู้อ านวยการกองการศึกษา               ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
        พ.อ.หญิง นวพร  หิรญัวิวัฒน์กลุ   โทร.93593 

 

6.   ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กศ.วพม.          ช้ัน 4 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ.มานพ   ชัยมัติ      โทร.93607 

7.   ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.               ช้ัน 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ โทร.93674  
8.   ภาควิชาพยาธิวิทยา  กศ.วพม. ช้ัน 6 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ. ผศ.พิพฒัน์  ศรีธนาบุตร โทร.93618  
9.   ภาควิชาจุลชีววิทยา   กศ.วพม.                   ช้ัน 4 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ. รศ.วีระชัย  วัฒนวีรเดช โทร.93605  
10.  ภาควิชาชีวเคมี  กศ.วพม.        ช้ัน 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ.หญิง ผศ.อลสิา  เสนามนตร ี โทร.93611  
11.  ภาควิชาปาราสิตวิทยา  กศ.วพม.                  ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ. ผศ.ธรรมนญู  ศรีสอ้าน โทร.93603  
12.  ภาควิชาเภสัชวิทยา  กศ.วพม.                    ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ. ศ.มฑริุทธ  มุ่งถ่ิน โทร.93621 

ผูบ้ริหำร 
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ภำควิชำคลินกิ 

  ผู้บังคับหน่วย           ส ำนักงำน  
13.  ภาควิชาอายุรศาสตร์  กศ.วพม. ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6  
        พ.อ. อ านาจ  ชัยประเสริฐ โทร.93281  
14.  ภาควิชาศัลยศาสตร์  กศ.วพม.                  ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6  
       พ.อ. ดนัย  มีแก้วกุญชร โทร.93129  
15.  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิส ์ กศ.วพม.         ช้ัน 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.รร.6  
       พ.อ. รศ.สมภพ   ภู่พิทยา โทร.93222, 93459  
16.  ภาควิชาเวชศาสตร์พื้นฟ ู  กศ.วพม.       ช้ัน 3 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6  
       พ.อ. รศ.วิภู     ก าเหนิดดี           โทร.93643, 93491  
17.  ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม.                      ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.รร.6  
       พ.อ.หญิง ผศ.ฐิติพร  รัตนพจนารถ โทร.93180 

18.  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กศ.วพม.           ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.รร.6 

       พ.อ. สุธี   รัตนาธรรมวัฒน ์                โทร.93075 

19.  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กศ.วพม.            ช้ัน 9 ตึกพัชรกิติยาภา รพ.รร.6  
       พ.อ. กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูร โทร.94060 

20.  ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์                  ช้ัน 9 ตึกพัชรกิติยาภา รพ.รร.6  
       พ.อ. เรอืงวิทย์  ตันติแพทยางกรู โทร.94163 

21.  ภาควิชารังสีวิทยา  กศ.วพม.              ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6  
       พ.อ.หญิง ผศ.บุษบง  หนูหล้า โทร.93043  
22.  ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา  กศ.วพม.  ช้ัน 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6  
       พ.อ. รศ.ธวัชชัย  ลีฬหานาจ โทร.93025, 93188  
23.  ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ช้ัน 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
       พ.อ. ผศ.ราม   รังสินธ์ุ โทร.93609, 93613  
24. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ช้ัน 8 ตึก 8 ช้ัน รพ.รร.6  
  พ.อ. ธิติชัย  เกาะสมบัต ิ โทร 93100 

25. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 

  พ.อ.หญิง ศิรลิักษณ์ ช านาญเวช โทร 93141 

26. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ช้ัน 7 ตึกอุบัติเหตุ รพ.รร.6  
  พ.อ. ภาสกร  วิราวรรณ โทร 93442 

27. ภาควิชานิติเวชวิทยา กศ.วพม. ช้ัน 2 อาคารสมเด็จย่า รพ.รร.6 

  พ.อ. เสกสรรค์  ชายทวีป โทร 93400 
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ส่วนสนับสนนุ 

  ผู้บังคับหน่วย           ส ำนักงำน  
27.  หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
      รอง ผอ.กศ.วพม.  โทร.93730 

28. ส่วนการบังคับบญัชา กศ.วพม. ช้ัน 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
       พ.อ.หญิง กิติพร   พุทธิขันธ์   โทร.93743, 93587 

29.  หน.แผนกเตรียมการ  กอ.วพม.            ช้ัน 3 ตึกอ านวยการ วพม. 
       พ.อ. ชาญวิทย์   วิจารณ์ โทร.93588  
30.  หน.แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัต ิ กอ.วพม. ช้ัน 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
       พ.อ.หญิง ระวีวรรณ  เอกสทิธ์ิ   โทร.93583  
31.  หน.แผนกธุรการและก าลังพล  กอ.วพม. ช้ัน 3 ตึกอ านวยการ วพม. 
  พ.ท.หญิง ณัชชนม์  เจรญิผล โทร.93578  
32.  ฝ่ายงบประมาณ วพม. ช้ัน 3 ตึกอ านวยการ วพม. 
  พ.ท.หญิง ขนิษฐา  ลือนาม โทร.93744 

33.  หน.ส านักงานการเงิน   กอ.วพม.                 ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ วพม. 
        พ.ต. ภาณุพันธ์   ศรีสุขใส  โทร.93582  
34.  หน.แผนกสวัสดิการ  กอ.วพม.                    ช้ัน 1 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม. 
   ร.อ. ยศวัจน์  สุดโคต                โทร.93584  
35.  หน.ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.  
       พ.อ. ผศ.ธรรมนญู  ศรีสอ้าน โทร.93723 

36.  หก.กองสนับสนุน                        ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ วพม.  
       พ.อ. ชาญชัย  บัววรรณ โทร.93573, 93599 

37. หน.แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กสน.วพม. ช้ัน 8 อาคารเรียน วพม.  
       พ.อ.หญิง เพชรา  ทัศนา       โทร.93297  
38.  หน.แผนกบริการ   กสน.วพม.             ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ วพม. 
       พ.ท. วิจิตร  พิมพรัตน์ โทร.93796  
39.  หน.แผนกห้องสมุด  กสน.วพม.             ช้ัน 3 ตึกธนาคารทหารไทย  
       ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์   (รักษาการ)      โทร.93380  
40.  หน.แผนกเครือ่งช่วยฝึกและเวชนิทัศน ์ กสน.วพม. ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
       ร.ท.หญงิ จิรภา   สนิท (รักษาการ) โทร.93617, 93727  
41.  ฝ่ายสาธารณูปโภค ผบร.กสน.วพม. โรงเรือนสาธารณูปโภค วพม. 
       ร.ท. ฉัตรชัย  พวงทอง    โทร.93628 

42.  ฝ่ายขนสง่ ผบร.กสน.วพม. โรงรถ วพม.  

       ร.ท. สรุพงษ์  เลี่ยมนุช โทร.93627 
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ส่วนสนับสนนุ 

  ผู้บังคับหน่วย           ส ำนักงำน  
43.  ห้องเรียน/ห้องประชุม วพม. ช้ัน 1  อาคารเรียน วพม. 
       ร.ท.หญงิ จิรภา  สนิท โทร.93596,93617 

44. ศูนย์สารสนเทศ  วพม. ช้ัน 3 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม. 
      พ.อ. กศม  ภังคานนท์ โทร.93599 

45.  หก.กองการปกครอง                     ช้ัน 1 อาคารหอพัก นพท. วพม.  
       พ.อ. ปีติรัตน์  หริัญรัศม ี โทร.93780  
46.  รอง หก.กปค.วพม./หน.แผนกพลศึกษา กปค.วพม.   ช้ัน 1 อาคารหอพัก นพท. วพม.  
    พ.ท. ตฤณ  สุดประเสริฐ โทร.93783 

47. หน.แผนกปกครอง  กปค.วพม.             ช้ัน 1 อาคารหอพัก นพท. วพม.  
       พ.ท. ภานุพงศกร  โสมพีร ์ โทร.93629 

48.  หน.นพท.วพม. สโมสร นพท.วพม.,ช้ัน 1 หอพัก นพท.วพม. 
      นพท. ก้าวภิภัทร์  ธรรมสูน โทร.93784 

49.  ประธานโครงการต ารา วพม.               ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
       ผอ.กศ.วพม.                 โทร.94324, 93491 

50.  สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.(ผช.เลขานุการ)  ช้ัน 1 อาคารหอพัก นพท.วพม. 
         โทร.02-644-9909  
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ประกำศกองกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ 

เรื่อง กำรปฏบิัติส ำหรับ นพท./นศพ.วพม. เม่ือเข้ำเรียนผ่ำนระบบกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์  

(โปรแกรม Google Meet, Zoom, Microsoft Teams หรอืโปรแกรมถ่ำยทอดสดอื่น ๆ) 

................................. 

 ๑. ให้ นพท./นศพ.วพม. เตรียมพร้อมก่อนเวลาเรียน 5–10 นาที เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ 
ภาพและสัญญาณเสียง สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 2. ให้ นพท./นศพ.วพม. ปิดไมค์และปิดกล้องวีดีโอให้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบยอด
และรายชื่อผู้เข้าเรียน 
 3. นพท./นศพ.วพม.จะต้องเปิดกล้องวีดีโอตลอดเวลาขณะที่มีการเรียนการสอน (จ ากัด 
นพท./นศพ.วพม. 1 คน ต่ออุปกรณ์ไม่เกิน 1 เคร่ืองเท่าน้ัน) 
 4. ขณะที่อาจารย์สอน นพท./นศพ.วพม. สามารถใช้ระบบการยกมือเพื่อขอถามค าถามกับ
อาจารย์ได้ หรืออาจเลือกใช้แชทในการถามค าถามอาจารย์ระหว่างการสอน 
 5. ห้าม นพท./นศพ.วพม. เปิดไมค์จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
 6. ห้ามใช้ฟังก์ชั่นการเขียนบนหน้าจอรบกวนสไลด์การสอนของอาจารย์ 
                ประกาศ   ณ  วันที่   24    มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  

  

          พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
                                                            ( จันทราภา  ศรีสวัสดิ์)  
                                      ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
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ประกำศกองกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ 

เรื่อง กำรเรียนรู้ของ นพท./นศพ.วพม.ผ่ำนระบบกำรสอนออนไลน์ 

................................. 

 ๑. การเรียนแบบออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นพท./นศพ.วพม. ต้องเป็นผู้มีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-discipline) บริหารจัดการเวลาเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบและทดลองใช้จริงด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ 
 2. นพท./นศพ.วพม. ต้องมีความตั้งใจและพร้อมจะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขต่าง ๆ  รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งมีความมุ่งม่ันที่จะน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ประโยชน์ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 3. การท าแบบทดสอบทุกคร้ังต้องท าภายในเวลาที่ก าหนด นพท./นศพ.วพม.ควรเตรียมความพร้อม
ของตนองทุกด้าน เช่น ทบทวนเน้ือหาบทเรียนให้เข้าใจ ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัตแิละความเร็วรองรับ เตรียมตัว ตั้งใจ มุ่งม่ัน และใช้สมาธิเพื่อการท าแบบทดสอบเพียง
กิจกรรมเดียว เป็นต้น 
 4.  แบบทดสอบต่าง ๆ จะก าหนดเวลาให้ท าในห้วงเวลาที่แตกต่างกัน นพท./นศพ.วพม.ต้อง
ตรวจสอบเวลา และจ านวนข้อก่อนเสมอ 
 5. การท าแบบทดสอบบางรายวิชา ไม่มีการเฉลย นพท./นศพ.วพม.สามารถค้นหาทุกค าตอบด้วย
ตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์ 
 6. ความขัดข้องอันเกิดจาก นพท./นศพ.วพม. ไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการยื่นค าร้องขอ
ท าแบบทดสอบซ้ า หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่สามารถแสดงหลักฐานได้ นพท./นศพ.วพม. 
จึงจะได้รับอนุญาตให้สามารถเขา้ท ากิจกรรม หรือท าแบบทดสอบภายหลังได้ แต่สัดส่วนคะแนนที่ได้อาจจะไม่เท่ากับการ
ร่วมกิจกรรมในห้วงเวลาปกติ 
 7. ประธานรายวิชา หรือ หัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่มีการสอนออนไลน์ มีหน้าที่รายงาน
เพื่อตัดคะแนนความประพฤติของ นพท./นศพ.วพม. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ ทั้งน้ีรวมถึง
การให้ผู้อ่ืนใช้ “รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password)” ของตนเอง หรือการใช้ “รหัสผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password)” ของผู้อ่ืน เพื่อเข้าระบบ (Login) โดยผู้ที่ถูกรายงานจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าเรียนและการ
สอบแบบออนไลน์รายวิชาน้ันทันที 

  ประกาศ   ณ  วันที่   24    มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓  

  

          พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
                                                            ( จันทราภา  ศรีสวัสดิ์)  
                                      ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
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ระเบียบกรมแพทย์ทหารบก 

ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
(ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
--------------------------------------- 

 โดยอาศัยระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการรับนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ .ศ. ๒๕๔๙ ให้กรมแพทย์
ทหารบก ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษา  การวัด   และประเมินผลหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมแพทย์ทหารบก  ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ท่ีเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑   ตั้งแต่ ปี
การศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 ข้อความในระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  และค าช้ีแจงอื่นใด ในส่วนที่น ามาก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  จัดการศึกษาตามหน่วยกิตระบบทวิภาค  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดย ๑  ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ    ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็น   ทั้งนี้ให้
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
                   ข้อ ๔  การคิดหน่วยกิต 
       การคิดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ๔.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
   ๔.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
   ๔.๓ การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
   ๔.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑หน่วยกิตระบบท
วิภาค 
                         ๔.๕  ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ  ๔.๑-๔.๔ ได้  ให้คณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม 
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 ข้อ ๕  การเรียน 
       นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนตามรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก าหนด  
 ข้อ ๖ การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
       นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์จะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   และต้องได้รับ
อนุมัติจาก ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑  การขอเพิ่มรายวิชา  จะต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาน้ันๆ 
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
   ๖.๒  การขอลดรายวิชา  จะต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 
และไม่บันทึกรายวิชาที่ ขอลดลงในใบแสดงผลการศึกษา 
   ๖.๓   การขอถอนรายวิชา  จะกระท าได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
จนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชาน้ัน และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๗  เวลาเรียน 
                                 นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะมีสิทธ์ิเข้าสอบรายวิชาใด ทั้งรายวิชา
ทางการบรรยายหรือการศึกษาที่เทียบเท่า  การปฏิบัติการ การทดลอง  การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่า  การ
ฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ต่อเมื่อมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น 
                    ข้อ ๘  สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
                    ๘.๑  สัญลักษณ์ซึ่งมีคะแนนประจ า 
                       ผลการสอบของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีคะแนนประจ า 
ดังนี ้
                                    สัญลักษณ์ คะแนนประจ า 
 A ๔.๐๐ 
 B+ ๓.๕๐ 
 B ๓.๐๐ 
 C+ ๒.๕๐ 
 C ๒.๐๐ 
 D+ ๑.๕๐ 
 D ๑.๐๐ 
 F ๐.๐๐ 
                           
  ๘.๒  สัญลักษณ์ซึง่ไม่มีคะแนนประจ า 
 ผลการสอบ/การศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ  ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ์               ความหมาย 
 S พอใจ (satisfactory) 
 U ไม่พอใจ (unsatisfactory) 
 I  รอการประเมินผล (incomplete) 
 P  การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in progress) 
 W  ถอนการศึกษา (withdrawal) 
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 AU  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit) 
 X  ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (no report)  
 
 ๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา 
    ก าหนดใหส้ัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ าเท่ากับ หรือมากกว่า  ๒.๐๐  หรือสญัลักษณ์ S  
เป็นการประเมินผลว่าได้ หรือผ่าน (pass) ในแต่ละรายวิชา 
  ผู้ที่ได้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ า น้อยกว่า  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ์  U      ในแต่ละ
รายวิชาถือว่ามีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว 
  ในกรณีใหส้อบแก้ตัว หรือปฏิบัตงิานแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะใหส้ัญลักษณ์คะแนน
ประจ ารายวิชาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสญัลกัษณ์  S 
                       ๘.๔ การให ้ F  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี ้ 
  ๘.๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เข้าสอบและ/หรอืมีผลงานทีป่ระเมนิผลว่า
ตก 
  ๘.๔.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้
ตัวตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘.๓  วรรคสอง  
  ๘.๔.๓  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว 
ได้รับการประเมินผลว่าไม่ผ่าน 
 ๘.๔.๔ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ๘.๔.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๗ 
 ๘.๔.๖ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการ
ตัดสินให้ตก 
  ๘.๔.๗  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่
สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑  และ ๑๓.๒ 
  ๘.๔.๘  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ P เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่
สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 
 ๘.๕ การให้  S  หรือ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น
สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ า 
 ๘.๖ การให้  I  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๘.๖.๑  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะ
ป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ทหารของ
โรงพยาบาลทหารของกองทัพบกรับรอง 
 ๘.๖.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ  
๗  เนื่องจากป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก  หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์
ทหารของโรงพยาบาลทหารของกองทัพบกรับรอง 
 ๘.๖.๓  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงานด้วย
เหตุสุดวิสัย  
                       ทั้งนี้การให ้ I  ตามข้อ ๘.๖.๑ – ๘.๖.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูร้ับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
และ/หรือคณะกรรมการรายวิชาน้ัน 
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 ๘.๗ การให ้ P  จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวิชาที่มีการสอน หรอืปฏิบัติงานต่อเนือ่งกัน  
มากกว่า   ๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด    
 ๘.๘  การให้  W  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
 ๘.๘.๑  ในรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ถอน
การศึกษาตามข้อ ๖.๓ 
 ๘.๘.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
 ๘.๘.๓   นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ถูกสั่งพักการศึกษา 
 ๘.๙ การให้  AU  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขอ
เข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๘.๑๐ การให้  X  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ายังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชาน้ันๆ ตามก าหนด 
 ข้อ ๙ การนับจ านวนหน่วยกิต 
 ๙.๑  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เพ่ือให้
ครบตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  
 ๙.๒  การรวมจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจ า ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง  ให้นับจ านวนหน่วยกิตที่เรียนรายวิชาน้ันๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ย 
                     ข้อ ๑๐ การคิดคะแนนเฉลี่ย 
                            คะแนนเฉลี่ยมี  ๒  ประเภท คือ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และคะแนนเฉลี่ย
สะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ย ให้ท าดังนี้ 
 ๑๐.๑ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหาร
และนักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับคะแนนประจ าของผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจ าที่
ศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม 
 ๑๐.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ ๑ จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ของหน่วยกิตกับคะแนนประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของ
รายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผลการศึกษามีคะแนนประจ าตามข้อ ๙.๒  ให้มีทศนิยมสอง ต าแหน่งโดยปัดเศษ
จากต าแหน่งที่สาม  
 ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ลงเรียนซ้ า  ให้น าคะแนนประจ าของ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาค านวณคะแนนเฉลี่ย 
                    ข้อ ๑๑  การตัดสินให้สอบแก้ตัวและ/หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  นักเรียนแพทย์ทหาร
และนักศึกษาแพทย์ มีสิทธิสอบแก้ตัว และ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ 
ดังนี้ 
 ๑๑.๑   ได้เกรด D+, D   และไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  
 ๑๑.๒  ได้สัญลักษณ์  U และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
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 ข้อ ๑๒   การเลื่อนชั้น   
                               นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะเลื่อนช้ันได้ ในกรณีต่อไปนี้  
 ๑๒.๑   ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ าก ว่า ๒.๐๐  และไม่มีรายวิชาใดในปีนั้นได้
สัญลักษณ์ D+, D, F, I, P, U, หรือ X 
 ๑๒.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ช้ันปรีคลินิก จะต้องสอบผ่านทุก
รายวิชาในระดับช้ันปรีคลินิก จึงจะมีสิทธ์ิเลื่อนไปเรียนในช้ันคลินิคได้ 
        
       ข้อ ๑๓.   การเรียนซ้ าชั้น  
 ๑๓.๑   การเรียนซ้ าชั้น หมายถึง นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการ
เลื่อนช้ันสูงข้ึนอีก ๑ ช้ันปี ต้องเรียนซ้ าในช้ันปีเดิม  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑.๑    ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๕๐ ในกรณีน้ี
ให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนเฉพาะรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ต่ ากว่า C  
 ๑๓.๑.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่กระท าผิดระเบียบซึ่ง
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีมติให้เรียนซ้ าช้ัน  ในกรณีน้ีให้เรียนซ้ าชั้น
ทุกวิชาท้ังปีการศึกษา 
 ๑๓.๑.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ท่ีถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๐๐ ให้เรียนซ้ าชั้นทุกวิชาท้ังปี
การศึกษา 
                                 ๑๓.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ท่ีเรียนซ้ าชั้น สามารถเรียน
ซ้ ารายวิชาเพ่ือเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ในรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ ต่ ากว่า B ท้ังน้ีต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
  ข้อ ๑๔.  การเรียนซ้ ารายวิชา  
 ๑๔.๑  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิกที่มีรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้รับ
สัญลักษณ์ F ตามข้อ ๘.๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ สามารถเรียนซ้ ารายวิชาน้ันได้ หรือถ้า
รายวิชาน้ันเป็นวิชาเลือก อาจลงรายวิชาอื่นแทน 
 ๑๔.๒   การเรียนซ้ ารายวิชาเพ่ือเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยสะสม  นักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ท่ีเรียนซ้ าชั้นสามารถเรียนซ้ ารายวิชาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึนในรายวิชาที่ได้
สัญลักษณ์ต่ ากว่า B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า 
 ๑๔.๓  การเรียนซ้ ารายวิชา นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์สามารถเรียน
รายวิชาเดิมได้อีกไม่เกิน  ๑ ครั้ง 
             ข้อ ๑๕.  การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์อาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพัก
การศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลีย่นนักเรยีนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอื่นใด
ซึ่งทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรสนับสนุน 
 ๑๕.๑.๒  มีอาการเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้พักการศึกษา 
 ๑๕.๑.๓ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีความจ าเป็นส่วนตัว
อาจยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาได้  แต่ต้องได้ศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ภาคการศึกษา  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
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                                           การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕ .๑ นี้  ให้นักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด  และให้
คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 ๑๕.๒ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีเหตุสุดวิสัยจ าเป็น ต้องลาพัก
การศึกษาด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด  และให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ 
 ๑๕.๓   การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา  ถ้ามีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก  ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ 
๑๕.๑ และ ๑๕.๒  แล้วแต่กรณีโดยสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้
ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 
 ๑๕.๔  ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  ยกเว้นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑.๑  
 ๑๕.๕   นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทยท์ี่ได้รับอนมุัติใหล้าพักการศึกษา  เมื่อ
จะกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นค าขอกลบัเข้าศึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก่อน
ก าหนดวันเข้ารบัการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  สัปดาห ์
 ข้อ  ๑๖   การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ 
 นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร และ
นักศึกษาแพทย์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑๖.๑   ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาตามข้อ ๑๗ 
 ๑๖.๒  ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 ๑๖.๓   ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 ๑๖.๓.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  
๑.๕๐   เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
 ๑๖.๓.๒ เรียนซ้ าช้ันเดิมเกินกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
 ๑๖.๓.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ท่ีถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติต้ังแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 
 ๑๖.๓.๔ ทุจริตในการสอบ 
         ๑๖.๔ ถึงแก่กรรม 
 ข้อ ๑๗   การส าเร็จการศึกษา 
 นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีสิทธิเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติให้
ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑๗.๑  สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่นๆ ครบตามหลักสูตรและสอบผ่านประมวลความ
รอบรู้ 
 ๑๗.๒   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
 ๑๗.๓   เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
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   ข้อ ๑๘  การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม 
 นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ ๑  เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  และให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๒  เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
        ๑๘.๑   มีเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาหรือจ านวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่
ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
       ๑๘.๒   มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ  ๑๗ 
      ๑๘.๓   ไม่เคยเรียนซ้ าช้ัน หรือซ้ ารายวิชา หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัวใน
รายวิชาใดตลอดหลักสูตร 

 ข้อ ๑๙   การให้รางวัลความสามารถในการศึกษา 
       นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
ความสามารถในการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
 ๑๙.๑  ได้รับปริญญาตรีเกยีรตินิยมอันดับ ๑  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สูงสุด 
 ๑๙.๒   เป็นผู้มีความประพฤติดี 

 ข้อ ๒๐   การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษา  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 ข้อ ๒๑   ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอ านาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจ าเป็นโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ 

          
ประกาศ      ณ      วันที่     ๑๔   มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
          (ลงช่ือ)  พลโท   วิทยา  ช่อวิเชียร 
                               (วิทยา  ช่อวิเชียร) 
                          เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 
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ระเบียบวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ 
ว่ำด้วย กำรวัดผล กำรประเมินผล และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิท์ำงกำรศึกษำ 

 พ.ศ. ๒๕๕๙   
............................................... 

เพื่อให้การด าเนินการในด้านการวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ 
นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทั้งในระดับรายวิชาจนถึงระดับ
หลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึง
ก าหนดให้มีระเบียบไว้ดังน้ี  

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้บังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ออกระเบียบฯ น้ี   
บรรดาข้อความในระเบียบ ค าสั่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่ใช้อยู่ ซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้

ข้อความในระเบียบน้ีแทน  
 ข้อ ๓ หลักการทั่วไป 

๓.๑   ให้มีการก าหนดวิธีการประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของการวัดผลเรียนรู้ ตั้งแต่ การประเมิน
ขณะเรียนรู้ (formative) จนถึงการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ (summative) ทั้งในระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร อย่างชัดเจน  

๓.๒   มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในระดับรายวิชา และ ระดับ
หลักสูตร 

๓.๓   มีระบบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับรายวิชา และ ระดับหลักสูตร 
๓.๔   ทุกภาควิชา/หน่วย ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อสอบ ผลการสอบของนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษา

แพทย์ ทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จนถึงหลังจบ
การศึกษาไปแล้ว ๒ ปี  

๓.๕   ทุกภาควิชาควรมีระบบการแจ้งผลสอบให้นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ ภายในเวลาที่
เหมาะสม 

๓.๖  จัดระบบการยื่นค าร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเม่ือเสร็จสิ้นการสอบทุกคร้ัง ทั้งในระดับภาควิชาและ 
ระดับกองการศึกษา 

๓.๗  จัดระบบการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัด
การศึกษา  

ข้อ ๔  วิธีการประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของการวัดผลการเรียนรู้ 
        ๔.๑ ระดับรายวิชา 
  ๔.๑.๑  ภาควิชาก าหนดแนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ของการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยต้องระบุให้ชัดเจนในรายละเอียด 
    รายวิชา (มคอ.๓) หรือคู่มือการเรียนรายวิชาน้ันๆ และแจกจ่ายให้นักเรียนแพทย์ทหาร 

นักศึกษาแพทย์ ได้รับทราบก่อนเร่ิมการเรียนการสอน 
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 ๔.๑.๒  ระหว่างจัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน คณาจารย์ภาควิชา ต้องมีการตรวจสอบเคร่ืองมือที่
ใช้ในการประเมิน ตรวจสอบผลคะแนนจากกระดาษค าตอบ แบบประเมิน รายงาน ฯลฯ ก่อน
จะประกาศผลคะแนนในการสอบให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ได้รับทราบ 

 ๔.๑.๓  เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์   สามารถยื่นค าร้องเพื่อขอสอบถามผลการ
สอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 ๔.๑.๔  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้อาจารย์หัวหน้าภาควิชา/ประธานรายวิชาที่รับผิดชอบรวบรวม
ผลคะแนนจากแหล่งต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ผล  จากน้ันให้คณะกรรมการทวนสอบ
ของภาควิชา ที่ประกอบด้วยอาจารย์อย่างน้อย ๓ นาย ด าเนินการทวนสอบ ก่อนการตัดสินผล
รายวิชาน้ันๆ 

 ๔.๑.๕  เม่ือเสร็จสิ้นการศึกษารายวิชาน้ันๆ รายงานผลการสอบถึงกองการศึกษา เพื่อน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตัดสินผลการศึกษา  

๔.๒ ระดับหลักสูตร 
๔.๒.๑   หน่วยแพทยศาสตรศกึษา ก าหนดแผนการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรไว้ใน

แผนการศึกษาประจ าปี และแจ้งให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ และคณะท างานจัด
สอบทราบ 

๔.๒.๒   ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแพทยศาสต
บัณฑิตโดยคณะท างานจัดสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังน้ี 

   ๔.๒.๒.๑ การสอบประมวลความรอบ รู้ด้ านวิทยาศาสตร์พื้ นฐานทางการแพทย์ 
(preclinical comprehensive examination) ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้น
ปีที่ ๓ 

   ๔.๒.๒.๒ การสอบ ป ระมวลความรอบ รู้ด้ าน วิท ย าศาสต ร์การแ พท ย์  (clinical 
comprehensive examination) ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๕ 

     ๔.๒.๒.๓ การสอบประมวลความรอบรู้ด้านทักษะทางหัตถการ ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   ๔.๒.๒.๓.๑ การสอบรายยาว (Long Case) จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๖ 
   ๔.๒.๒.๓.๒ การสอบ  Multiple Essay Question (MEQ) จัดสอบให้ กับ 

ชั้นปีที ่๖ 
   ๔.๒.๒.๓.๓ การสอบ Objective Structured Comprehensive 

Examination (OSCE) จัดสอบให้กับชั้นปทีี่ ๖ 
 ๔.๒.๓   คณะท างานจัดสอบ มีหน้าที่จัดท าข้อสอบ ตรวจสอบเคร่ืองมือ/ข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ให้มี

ความสอดคล้องกับเกณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕  ตรวจคะแนน 
วิเคราะห์ข้อสอบ และ ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบ ก่อนประกาศผลคะแนนในการสอบ
ให้กับนักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาแพทย์ได้รับทราบ 

 ๔.๒.๔ ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ การประเมินของนักเรียนแพทย์
ทหาร/นักศึกษาแพทย์ และ เปรียบเทียบกับผลการสอบผ่านเพื่อประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในแต่ละขั้นตอน 

 ๔.๒.๕ เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ได้ซักถามผลคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในหัวข้อน้ันๆ และน าข้อสอบที่มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามคาดหมาย มาพิจารณาร่วมกัน 

 ๔.๒.๖   รายงานผลการด าเนินการตามขั้นตอนให้คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษาเพื่อทราบ 
 ๔.๒.๗ กองการศึกษา จัดส่งนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

เข้าสอบประมวลความรอบรู้ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเวลาที่ก าหนด 
  ๔.๒.๘ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา จัดส่งแบบประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และน าผลการประเมินรายงานคณะอนุกรรมการประเมินผลการศึกษา และ ภาควิชาที่จัด
การศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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       ข้อ ๕  ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา 
 ๕.๑ ระดับรายวิชา ให้ภาควิชา/คณะกรรมการรายวิชา มีหน้าที่ 
 ๕.๑.๑ ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ประเมินการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ  
  ๕.๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนที่สอดคล้องกับรายละเอียด

รายวิชา (มคอ.๓) และวิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนน ส ารวจจ านวนนักเรียนแพทย์/
นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่านในทุกระดับของการวัดผล และ วางแนวทางการติดตาม/แก้ไข 

 ๕.๑.๓ คณะกรรมการการทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
 ๕.๒ ระดับหลักสูตร  กองการศึกษา และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง มีหน้าที่ 
 ๕.๒.๑ ส ารวจร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และ ร้อยละการได้งานท า

ของบัณฑิต และให้คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิจาณาและรายงาน
สาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่ท าให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่จบตามเวลา และ
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาและกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 ๕.๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
ให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พิจาณาและรายงานสาเหต ุปัญหาข้อขัดขอ้งที่
ท าให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 ๕.๒.๓ ส ารวจและประเมินด้านความเห็นของบัณฑิตในดา้นความรู้ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.
๒๕๕๕  รวมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 ๕.๒.๔ ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๗ ดา้น ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ ๖  การยื่นค าร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ 
  ๖.๑ สามารถยื่นค าร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการศึกษาได้

ภายใน ๓ วันหลังการประกาศผล 
  ๖.๒ ในกรณีระดับภาควิชาให้ยื่นค าร้องโดยตรงที่ภาควิชา และในกรณีระดับการตัดสินผลประจ าปี 

การศึกษา ให้ยื่นค าร้องได้ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษา  
  ๖.๓ การขออุทธรณ์ผล สามารถตรวจสอบได้เฉพาะกระดาษค าตอบหรือผลการประเมินต่างๆ ของตนเอง

เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ยื่นค าร้องแทนผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด 
ข้อ ๗  เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวหาในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับนักเรียนแพทย์     

     ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่เป็น บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงก็ตามในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอน ให้บุคคลน้ันท าหนังสือแสดงตนเพื่อขอ
ยกเว้น ไม่ร่วมการตัดสินผลการศึกษาในรายวิชาหรือชั้นปี ที่บุคคลน้ันๆ มีบุตร หลาน หรือญาติสนิท ศึกษา
อยู่ และรายงานต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ต้นปีการศึกษาน้ัน 

ข้อ ๘   ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้รักษาระเบียบน้ี และมีอ านาจก าหนดระเบียบปลีกย่อยได้ตามความ
เหมาะสม  

 
      ประกาศ ณ วันที่     ๒๙   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๙  
 
             (ลงชื่อ)  พลตรี ชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์     
                                                                                          (ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์) 
                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
กองการศึกษา  
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
   ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบผลคะแนนสอบ 

ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

       เพื่อให้มีความเหมาะสมในการขออุทธรณ์ผลการสอบ และการขอรับทราบผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์
ทหาร/นักศึกษาแพทย์ เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๓.๖ การจัดระบบการยื่นค าร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเม่ือ
เสร็จสิ้นการสอบทุกคร้ัง ทั้งในระดับภาควิชาและระดับกองการศึกษาและ ข้อ ๖ การยื่นค าร้องและการขออุทธรณ์ผล
การศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย ์กองการศึกษาจึงก าหนดระเบียบปฏบิัตใินการขออุทธรณ์ผลการสอบและการ
ขอทราบคะแนนสอบในระดับรายวิชาและขออุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา ดังน้ี 

๑. ยกเลิกประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขอ
อุทธรณ์ผลการสอบและการขอตรวจผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. ประกาศน้ีให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
๓. ค าจ ากัดความที่ใช้ในประกาศฉบับน้ี   

๓.๑ การประกาศคะแนนสอบของภาควิชา/รายวิชา หมายถึง วันที่ภาควิชา/รายวิชาก าหนดการ
ประกาศผลคะแนนของรายวิชาน้ัน ๆ หรือเม่ือสิ้นสุดรายวิชาหรือวงรอบการปฏิบัติงานน้ัน ๆ อย่างเป็นทางการ หลังการ
ประชุมพิจารณาของคณะกรรมการรายวิชาแล้ว ภายใน ๑๕ วันท าการ หลังจบรายวิชา/รอบการปฏิบัติงานน้ัน ยกเว้น 
รายวิชา/วงรอบการปฏิบัติงานสุดท้ายของปีการศึกษาให้ประกาศคะแนนให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย ๕ วันท าการ ก่อนการประชุม
พิจารณาตัดสินผล  

๓.๒ การอุทธรณ์เพ่ือขอทราบคะแนนสอบระดับรายวิชา หมายถึง การยื่นค าร้องเพื่อขอทราบผลคะแนน
ระดับรายวิชา จะด าเนินการหลังจากที่ภาควิชา/รายวิชาประกาศคะแนนสอบของภาควิชา/รายวิชาแล้ว  ภายใน ๓ วันท า
การ และในการประกาศผลคะแนนสอบต้องระบุวันที่สามารถขออุทธรณ์ผลไว้ให้ชัดเจน  

๓.๓ การอุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา หมายถึง การอุทธรณ์เพื่อขอตรวจสอบเกรด คะแนนเฉลี่ยของชั้น
ปี และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันท าการ หลังการตัดสินผลการศึกษา และทั้งน้ีต้องก่อน
การรายงานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา และสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
       ๔. ขั้นตอนการด าเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษา 
   ๔.๑ การขออุทธรณ์เพ่ือขอทราบคะแนนสอบ ระดับรายวิชา  
 ๔.๑.๑ เขียนใบค าร้องตามแบบฟอร์ม ผนวก ก ด้วยตนเองและยื่นค าร้องทีภ่าควิชา เพื่อขออนุมัติ
อุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบต่อประธานรายวิชาหรือ อาจารย์หัวหน้าภาควิชาน้ันๆ ภายใน ๓ วันท าการ หลงั
การประกาศผลสอบเป็นทางการ หรือตามท่ีภาควิชาก าหนดระยะเวลาการขออุทธรณ์ไว้ ในการประกาศผลทุกคร้ัง   
 ๔.๑.๒ นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ผู้ยื่นค าร้องต้องมาด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด และ
ขอทราบคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ขอดูคะแนนบุคคลอ่ืน 
 ๔.๑.๓ ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ มีความจ าเป็นขออุทธรณ์ แต่ไม่สามารถยื่นค า
ร้องได้ด้วยตนเอง ให้เขียนค าร้องผ่านหนังสือมอบอ านาจให้มีผู้ด าเนินการที่ชัดเจน    
 ๔.๑.๔ หากไม่มาตรวจสอบตามวันเวลาที่นัดหมายถือว่าสละสิทธิ์การขออุทธรณ์และไม่อนุญาตให้
ตรวจสอบผลคะแนนหรือขออุทธรณ์ในรายวิชาน้ัน ๆ ได้อีก 
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 ๔.๑.๕ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการรายวิชา อย่างน้อย ๒ คนร่วมกันตรวจสอบและ
แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค าร้องให้เสร็จสิ้น ภายใน  ๓ วันท าการ และให้ผู้ยื่นค าร้องลงนามรับทราบผลการอุทธรณ์ทุกคร้ัง 
 ๔.๑.๖ หากผู้ยื่นค าร้องไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยต่อผลการอุทธรณ์ ให้ภาควิชา/รายวิชาน้ันๆ รายงาน 
ต่อกองการศึกษา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการตัดสินผลการศึกษาของชั้นปีน้ันๆ ต่อไป 
 ๔.๑.๗ ผู้ที่ต้องการยื่นค าร้องขอทราบคะแนนสอบ ต้องด าเนินการที่ภาควิชา/รายวิชาน้ันๆ และต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของแต่ละชั้นปี   

๔.๒ การอุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา  
 ๔.๒.๑ ให้เขียนใบค าร้องการขออุทธรณ์ผลการสอบด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มผนวก ข ที่ส่วนบังคับ
การกองการศึกษา เพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการกองการศึกษาภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันประกาศผลการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ  
 ๔.๒.๒ ส่วนบังคับการกองการศึกษา เสนอรายงานการขออุทธรณ์ผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ  
กองการศึกษา และเพื่อขอตรวจสอบเกรดและคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาน้ัน ๆ ของผู้ยื่นค าร้องกับแผนกประเมินผล
และทะเบียนประวัติเท่าน้ัน โดยจะไม่สามารถยื่นค าร้องเพื่อขอดูคะแนนสอบที่ภาควิชา/รายวิชาอีก รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาทราบภายใน ๓ วันท าการ นับจากได้รับค าร้อง  
 ๔.๒.๓ ให้ส่วนบังคับการกองการศึกษา รายงานสรุปผลการขออุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการกองการศึกษา 
เพื่อขอรับรองผลการขออุทธรณ์และแจ้งให้ผู้ขออุทธรณ์ทราบผลการพิจารณา 
 ๔.๒.๔ การด าเนินการขออุทธรณ์ผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนการรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา  

๕. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ การตีความตามประกาศน้ี และ/หรือ การไม่ยอมรับผลการอุทธรณ์ให้
หารือในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาตามล าดับ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดย
ละเอียดและให้มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด  
 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่   ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

     ประกาศ    ณ    วันที่   ๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

                                       (จันทราภา  ศรีสวัสดิ์ ) 

                                        ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 

 

 

กองการศึกษา  
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ผนวก ก:   ขั้นตอนกำรขออุทธรณแ์ละขอตรวจคะแนนสอบ ระดบัรำยวิชำ  

ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหาร

และนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

เขียนใบค าร้องขออุทธรณ์ /หนังสือมอบอ านาจ เพื่อขอทราบคะแนน 
  

พิจารณา ค าร้อง 

ประสานกับคณะกรรมการรายวิชา / ประธานรายวิชา 

รับทราบ / 
ไม่มีข้อสงสัย 

รับทราบ /มีข้อสงสัยต้องสอบถาม
ผลการสอบ 

ข้อปฏิบัติในการขอทราบคะแนนสอบ 
1. ยื่นค าร้อง ต้องมาตามวันเวลาที่นัด 
2. การขอทราบคะแนนให้ด าเนินการเป็น
รายบุคคลเท่าน้ัน และไม่อนุญาตให้ดูของผู้อ่ืน 
3. ผู้ที่ไม่สามารถมาตรวจสอบตามที่นัดหมายถือ
ว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผล
การสอบรายวิชาน้ัน ๆ ได้อีก 

สรุปผลการอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้อง
รับทราบผล 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

สรุปผลการอุทธรณ์ 

ผปว.กอ.วพม. และ กศ.วพม. (เพื่อบันทึก) 

น าเข้าพิจารณา นขต.กศ.วพม. 
จนมีมติสิน้สุด 

ระดับรายวิชา (ให้ด าเนินการท่ีภาควิชา) 
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แบบค ำร้องกำรขออุทธรณ์ผลและขอทรำบคะแนนสอบ ระดับรำยวิชำ 
 

เขียนที่   
วันที่  เดือน  พ.ศ.   

เรื่อง  การขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ รายวิชา   

เรียน  ประธานรายวิชา   

 ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ.   นามสกุล   รหัสประจ าตัว 
 ชั้นปีที่  กลุ่มที่   ปีการศึกษา    ได้รับทราบการประกาศ 
ผลการศึกษารายวิชา   ซ่ึงได้ประกาศผลการสอบเม่ือวันที่  น้ัน และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผล
สอบ ระดับรายวิชา โดย 

 ขอทราบคะแนนสอบรายวิชา   
 ขอทราบรายละเอียดอ่ืน    
ครั้งที่   สอบเม่ือวันที่   
เน่ืองจาก   

  
  
  
  
  

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 

 นพท./นศพ.   
 ( ) 

 

 อนุมัติตามค าร้อง  ให้คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาด าเนินการและรายงานผลภายในวันที่      
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก            
              
 
(ลายมือชื่อ)   
           ( ) 
              ประธานรายวิชา  / 
                      อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม. 

       วันที่          /       /  
 

  ระดับรำยวิชำ /หน้า ๑  

27 



   
 

 

เรื่อง   สรุปผลการพิจารณาการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนนรายวิชา 

เรียน  ประธานรายวิชา     /อจ.หน.ภาควิชา        

    ตามที่ นพท./นศพ.           
  ชั้นปีที่   ได้เสนอค าร้องขออุทธรณ์ผล และขอทราบคะแนนรายวิชา ระดับรายวิชา   
                     น้ัน 
คณะกรรมการฯ ขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาดังน้ี  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
 คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง  มีแก้ไข  คือ         
             
              
             
              

  เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ.       ทราบต่อไป  
    
                                                                               (ลงช่ือ)                     
   (      ) 
                                                                             อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
อนุมัติ 
(ลายมือชื่อ)   
           ( ) 
              ประธานรายวิชา  / 
                      อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม. 
                         / /  
 
 

 

  ระดับรำยวิชำ /หน้า ๒  
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เรียน ประธานรายวิชา             

กระผม/ดิฉัน..นพท./นศพ.            

ได้รับทราบผลการขออุทธรณ์ผลสอบ/ขอทราบคะแนนสอบแล้ว   และ   ยอมรับ    ไม่ยอมรับ  ผลการอุทธรณ์ตามที่
คณะกรรมการรายวิชาได้พิจารณา 

       (ลายมือชื่อ) นพท./นศพ.                                 ยื่นค าร้องด้วยตนเอง  
  (                                      ) 
                                                                                                  / /  

(ลายมือชื่อ)                                                   ผูร้ับมอบอ านาจ  
  (                                      ) 
                                                                                                  / /  
หมายเหตุ  กรณีผู้รับมอบอ านาจ มารับผลให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน  
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ผนวก ข :    ขั้นตอนกำรขออุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีกำรศึกษำ  
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์  
ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีกำรศึกษำ (ด ำเนินกำรที่ บก.กศ.วพม.) 

 

หมำยเหตุ  ทุกขั้นตอนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการน าผลการศึกษาเข้ารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม . 

เขียนใบค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา  
(หลังการตัดสินผลการศึกษาประจ าภาค/ประจ าปีการศึกษา)  

  

ตรวจสอบผลการสอบของตนเอง 

น าเรียน ผอ.กศ.วพม. เพื่อขออนุมัติ 
ด าเนินการตามค าร้อง 

  
เสนอ ผปว.กอ.วพม. เพื่อตรวจสอบ 

ผลการศึกษา (เฉพาะเกรด และคะแนน
เฉลี่ยสะสมรายบุคคล)  

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ผปว.กอ.วพม.
ตรวจสอบ/แก้ไขกับ
รายวิชา/ภาควิชา ข้อมูลถูกต้อง 

พิจารณาข้ออุทธรณ์และสรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้อุทธรณ์  
รับทราบผล 

ที่ประชุม  
นขต.กศ.วพม. 

ภาควิชา 
ที่เก่ียวข้อง
รับทราบ 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ 

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม. 

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติสิ้นสุด 

ผู้อุทธรณ์  กองการศึกษา 
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แบบค าร้องขออุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
               เขียนที่       
วันที่    เดือน    พ.ศ.    

เรื่อง  ขออุทธรณ์ผลการศึกษา   ประจ าปีการศึกษา     

เรียน   ผอ.กศ.วพม. 

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ.   นามสกุล   รหัสประจ าตัว 
 ชั้นปีที่  กลุ่มที่   ปีการศึกษา    ได้ รั บ ท ร าบ ก ารป ร ะก าศ 
ผลการศึกษา   ซ่ึงได้ประกาศผลการสอบเม่ือวันที่  น้ัน และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผล
สอบดังรายวิชาต่อไปน้ี 

๑. รายวิชา       ภาควิชา       
เกรดที่ได้    ศึกษาระหว่างวันที่                 ถึงวันที่        
สถานที่         

เหตุผลในการอุทธรณ์            
             
             
             
             
              

๒. รายวิชา        ภาควิชา      
เกรดที่ได้    ศึกษาระหว่างวันที่     ถึงวันที่      
สถานที่               

เหตุผลในการอุทธรณ์            
             
             
              

                  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
              
             นพท./นศพ.        

  (      ) 
  อนุมัติตามค าร้อง 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก             
 
 
พล.ต.         
       (       ) 
   ผอ.กศ.วพม. 
     / /  
 
 

  สิ้นสุดปีกำรศึกษำ /หน้า ๑  
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เรื่อง   สรุปผลการพิจารณาเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปีการศึกษา        

เรียน  ผอ.กศ.วพม. 

  ตามที่ นพท./นศพ.        ชั้นปีที่     
ได้เสนอค าร้องขออุทธรณ์ผลการสอบปีการศึกษา     รายวิชา       
เม่ือ        น้ัน  ผปว.กอ.วพม. ได้ตรวจสอบผลการศึกษาแล้ว พิจารณาดังน้ี 
             
              
             
              
             
              
   คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง 

   มีแก้ไข  คือ           
        เห็นควรให้ กศ.วพม. แจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ.      ทราบต่อไป  
        

(ลงช่ือ)                          
         (     ) 

                     หน.ผปว.กอ.วพม. 
 
 
อนุมัติ 
(ลายมือชื่อ) พล.ต.        

           (      ) 
                                     ผอ.กศ.วพม. 
                            /     /   

 
 
เรียน  ผอ.กศ.วพม. 

 
กระผม/ดิฉัน..นพท./นศพ.         ได้รับทราบผลการขออุทธรณ์ 

ผลสอบ/ขอตรวจผลคะแนนสอบแล้ว   และ   ยอมรับ    ไม่ยอมรับ  ผลการอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการรายวิชาได้พิจารณา 
       (ลายมือชื่อ) นพท./นศพ.                                ยื่นค าร้องด้วยตนเอง  

  (                                      ) 
                                                                                                  / /  

(ลายมือชื่อ)                                                   ผู้รับมอบอ านาจ  
  (                                      ) 
                                                                                                  / /  
 
      

หมายเหตุ  กรณีผู้รับมอบอ านาจ มารับผลให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน  
 

 
 
 
 

  สิ้นสุดปีกำรศึกษำ /หน้า ๒  
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ผนวก ค  :    หนังสือมอบอ านาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ 
ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนกำรมอบอ ำนำจ 

 

ส่งหนังสือค าร้องตามที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าของค าร้อง
เพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังน้ี 

1. ยื่นที่ภาควิชา/รายวิชา กรณีขอทราบคะแนน  
2. ยื่นที่กองการศึกษา กรณีขอตรวจสอบเกรดเม่ือ

สิ้นสุดปีการศึกษา  

ด าเนินการตามขั้นตอน ที่ก าหนดไว้ใน ตามผนวก ก. และ ข. 

สรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งให้ นพท./นศพ.ผู้ย่ืนค าร้องทราบ 

ผู้มอบอ านาจ (เจ้าของค าร้อง) รับเอง ผู้มอบอ านาจ 
รับแทน 

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนาม
รับทราบด้วยตนเองที่  
ภาควิชา/บก.กศ.วพม. 

ให้ผู้รับมอบอ านาจลงชื่อ
รับผลการอุทธรณ์ตาม

เวลาที่ก าหนด 

ภาควิชาส่งส าเนาผลอุทธรณ์ให้  
บก.กศ.วพม. 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน 

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนามรับทราบ
ด้วยตนเองที่ ภาควิชา/บก.กศ.วพม. 

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม. 

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติที่สิ้นสุด 

ผู้อุทธรณ ์ กองการศึกษา 
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หนังสือมอบอ ำนำจกำรขออุทธรณ์ระดับรำยวิชำและเม่ือสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

               เขียนที่       
วันที่       เดือน   พ.ศ.    

เรื่อง  การมอบอ านาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา     

เรียน   ผอ.กศ.วพม. 

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ.   นามสกุล   รหัสประจ าตัว 
 ชั้นปีที่  กลุ่มที่   ปีการศึกษา    ได้รับทราบการประกาศผล
การศึกษา   ซ่ึงได้ประกาศผลการสอบเม่ือวันที่   น้ัน  และ ภาควิชา/รายวิชา 
ก าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ผล ระหว่างวันที่  ถึง  น้ัน  เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าว กระผม/ดิฉัน
................................................. ไม่สามารถยืน่ค ารอ้งขออุทธรณ์ไดด้ว้ยตนเอง  เพราะ     
  และจะเดินทางกลับมาถึง วพม. ในวันที่          
             กระผม/ดิฉัน    .มีความประสงค์ขอมอบอ านาจให้      
ซ่ึงมีความเก่ียวข้องเป็น    ให้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนรายวิชา  
  ภาควิชา   เกรดที่ได้     
 ศึกษาระหว่างวันที่                 ถึงวันที่   สถานที่ศึกษา ( วพม. /รพ.รร.๖/ รพ.
สมทบ            
              เหตุผลในการอุทธรณ์         
         

              จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา  
          นพท./นศพ.       ผู้มอบอ านาจ 

              (      ) 

วันที่มอบอ านาจ     โทร.         
email-address      
        ผู้รับมอบอ านาจ 
 (      ) 

วันที่มอบอ านาจ     โทร.     หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
        
  อนุมัติตามค าร้อง 
  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก             

ลงช่ือ          
       (       ) 
   ผอ.กศ.วพม. 
     / /  
หมำยเหตุ ๑. แบบฟอร์มการรายงานผลการอุทธรณ์ให้ใช้แบบ ตามผนวก ก หรือ ผนวก ข 
  ๒. หลักฐานส าเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
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ค ำประกำศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 

   
เพื่อใหผู้้ป่วยได้รบัประโยชน์สงูสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความร่วมมือกบัผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบ าบัด สภา
เทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติ
ของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี ้
สิทธิของผู้ป่วย 
 1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิข้ันพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 2. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การ

ตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยภาษาที่
ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอนให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 3. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

 4. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบช่ือ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน 
 5. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เปน็ผู้ใหก้ารรกัษาพยาบาลแก่ตนและมี

สิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่ 

 6. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมลูของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่
ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย 

 7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้
ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

 
 8. ผู้ป่วยมสีิทธิได้รับทราบข้อมลูเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนทีป่รากฎในเวชระเบียนเมื่อค้องขอ

ตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดงักล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสทิธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลของผู้อื่น 

 9. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่ เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์  ผู้
บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 
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ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 
 1. สอบถามเพื่อท าความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึนก่อนลงนามให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมรับ

การตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล 
 2. ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล 
 3. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ  
 4. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล 
 5. ปฏิบัติตัวต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยียนด้วยความสุภาพให้เกียรติและไม่

กระท าสิ่งที่รบกวนผู้อื่น 
 6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ 
 7. ผู้ป่วยพึงรับทราบ้อควรรู้ทางการแพทย์ ดังนี้ 
  7.1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง

ตามที่กฎหมายก าหนดและมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม 
  7.2 การแพทย์ในที่นี้หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยองค์ความรู้

ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษส าหรับผู้ป่วย 
  7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ 
  7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจ

เกิดข้ึนได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามภาวะวิสัยและ
พฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้น ๆ แล้ว 

  7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรกัษาโรคอาจให้ผลทีค่ลาดเคลือ่นได้ด้วยข้อจ ากัด
ของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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  7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลัก

วิชาการทางการแพทยื ตามความสามารถและข้อจ ากัด ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้ง
การปรึกษาหรือส่งต่อโดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย 

  7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้ค าแนะน าหรือส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับ
การรักษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็น
อันตรายต่อชีวิต 

  7.8 การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 

  7.9 ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาลใช้ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37 



   
 

 

ประกำศแพทยสภำ 

ท่ี 46/2549 

เรื่อง ข้อเท็จจริงทำงกำรแพทย ์
 เพื่อให้การด าเนินการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสม  คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม
ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ 
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  “การแพทย์” ในที่นี้ หมายถึงการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งคือการแพทย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์ 
 ข้อ 2  การแพทย์ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน และ/หรือบ าบัดให้หายได้ทุกโรคหรือทุก
สภาวะ  บางครั้งอาจท าได้เพียงบรรเทาอาการหรือประคับประคองเท่านั้น  ยิ่งกว่าน้ัน บางโรคยังมิอาจให้การวินิจฉัย
ได้ในระยะเริ่มแรก 
 ข้อ 3  ในกระบวนการด าเนินการทางการแพทย์อาจเกิดสภาวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม  ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย 
 ข้อ 4  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในการเลือกกระบวนการด าเนินการทางการแพทย์ 
รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย 
 ข้อ 5  เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่ไม่อยู่
ในสภาวะฉุกเฉิน  อันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  โดยต้องให้ค าแนะน าหรือส่งต่อผู้ป่วย ตามความ
เหมาะสม 
 ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  ย่อมมีสิทธิ 
และได้รับความคุ้มครองที่จะไม่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม 
 ข้อ 7  ภาระงาน ข้อจ ากัดของสถานพยาบาล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม 
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการทางการแพทย์ 
 ข้อ 8  การปกปิดข้อมูลทางด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ทางการแพ ทย์ของผู้ป่วยต่อผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ท าการวินิจฉัยและรักษา  ย่อมมีผลเสียต่อการวินิจฉัยและรักษาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ 9  การไม่ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ประกอบวิชีพเวชกรรม หรือบุคลากรทางการแพทย์  ย่อม
มีผลเสียต่อการรักษาและการพยากรณ์โรค 
 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 
 
 ลงช่ือ  นายแพทย์สมศักดิ์   โล่ห์เลขา 
  (นายแพทย์ สมศักดิ์  โล่ห์เลขา) 
              เลขาธิการแพทยสภา 
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ตำรำงสอนรำยวิชำ กำรศึกษำวิชำแพทย์และวิชำชีพแพทย์ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 15 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 63)             (สัปดำห์ที่ 1) 

เวลา จันทร์ 15 มิ.ย. 63 อังคาร 16 มิ.ย. 63 พุธ 17 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 63 ศุกร์ 19 มิ.ย. 63 
0800-0900 บรรยาย 

Orientation 
บรรยาย 
 

ปัจจัยทางสังคมต่อการแพทย์ 
พล.ท. รศ.วิโรจน์  อารีย์กุล 

ปฏิบัติการ 
การน าเสนอ PPT presentation 

พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 
และคณะ 

ปฏิบัติการ/SDL 
 
 

Learning skills 
พ.ท.หญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคีตะ

และคณะ 

ปฏิบัติการ 
 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
พ.อ. สุเมธ  เติมมธุรพจน์ 

0900-1000 
 

SDL 
 

การใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน (1) 
พ.ท. ธนกฤต วิชาศิลป์ 

1000-1100 บรรยาย 
 
 

Medical professionalism 
พ.อ. ผศ.ดุสิต  สถาวร 

SDL 
Learning style 

พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช 

ปฏิบัติการ 
 

ทักษะในการเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.อ. สุเมธ  เติมมธุรพจน์ 
1100-1200 SDL 

Student engagement 
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 

พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช 

ปฏิบัติการ          Family 
Early clinical exposure 

คณาจารย์ 

      

1300-1400 บรรยาย/Case discussion 
จริยธรรมทางการแพทย์ และ 
Medical code of conduct 

พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

งานบริการทางการศึกษา 
ของห้องสมุด วพม. 
พ.อ.หญิง พัชรพรฯ 

พ.ต.หญิง สุภัทราภรณ์ฯ 

 
Exam 

(Lecture) 

ปฏิบัติการ              TBL 
 
 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ 

และคณะ 

SDL 
 

Early clinical exposure 
presentation and reflection 
พ.ท.หญิง ผศ. จิตรวีณา มหาคีตะ 
พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ 

ร.ท.หญิง เขมิกา สุดนาวา 
และ 

พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล 

1400-1500 

1500-1600 ปฏิบัติการ 
 

ประวัติและวิวัฒนาการ 
ทางการแพทย์ 

พ.ต. ผศ.อนุพงษ์  กันธิวงค์ 

SDL 
 

การใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน (2) 
พ.ท. ธนกฤต วิชาศิลป์ 

1600-1700 ปฏิบัติการ 
การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ 

และการน าเสนอข้อมูล 
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ขั้นแนะน ำ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 22 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 63)             (สัปดำห์ที่ 2) 

เวลา จันทร์ 22 มิ.ย. 63 อังคาร 23 มิ.ย. 63 พุธ 24 มิ.ย. 63 พฤหัสบดี 25 มิ.ย. 63 ศุกร์ 26 มิ.ย. 63 
0800-0900 BC                             Lec 

Introduction to block 
พ.ท. ผศ.ประกานต์ ฤดีกุลธ ารง 

PS                                 Lec 
Introduction to human physiology 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

PS                                   Lec 
Membrane transport 

พ.อ.หญิง ผศ. พรรณเพ็ญ นาประดิษฐ์ 

E                                    Lec 
 

Formation and differentiation 
of germ layers 

ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 

H                                  Lec 
Blood 

ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 
0900-1000  

แจก case 
PS                                 Lec 

Homeostasis 
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

SDL 
(Membrane transport) 

H                                 Lab 
 

Blood 
ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 

และคณะ 
1000-1100 H                              Lec 

 
Introduction to Anatomy 

พ.อ. มานพ ชัยมัติ 
(Digilab) 

PS                                 SDL 
(Body fluid) 

PS                                   Lec 
Membrane potential 

พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 

E                                   Lab 
 

Formation and differentiation 
of germ layers 

ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 
และคณะ 

1100-1200 PS                                  Lec 
Body fluid 

พ.ท.หญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคึตะ 

PS                                   SDL PS                                   
SDL 

      
1300-1400 H                              Lec 

Epithelium 
ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 

H                                   Lab 
Connective tissue 
พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

และคณะ 

H                                   Lab 
Cartilage 

พ.อ. มานพ ชัยมัติ 
และคณะ 

H                                   Lec 
Muscular tissue 

ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 

H                                  Lec 
 

Bone & Bone development 
พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ 1400-1500 H                              Lab 

Epithelium 
ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์

และคณะ 

H                                   Lab 
Muscular tissue 

ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 
และคณะ 

1500-1600  
 

SDL 

 
 

SDL 

H                                 Lab 
Bone & Bone development 
พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ 

และคณะ 
1600-1700 AN                            SDL AN                                 SDL 



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ขั้นแนะน ำ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63)           (สัปดำห์ที่ 3) 
 

เวลา จันทร์ 29 มิ.ย.63 อังคาร 30 มิ.ย.63 พุธ 1 ก.ค.63 พฤหัสบดี 2 ก.ค.63 ศุกร์ 3 ก.ค.63 
0800-0900  

 
 
 
 

Lecture Examination 1 

 
 

SDL 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

SDL SDL 

0900-1000 E                                    Lec 
 

Development of nervous 
system 

พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

PS                                Lec 
 
 

Physiology of nerve fiber and 
synapse 

พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 

1000-1100 H                                  Lec 
 

Nervous tissue 
พ.อ.หญิง ผศ.มาล ีจันทร์ภู่ 

1100-1200 E                                    Lec 
Development of integumentary 

system 

ร.อ.หญิง ปิยาณี ศรียา 
      

1300-1400  
 
 

Lab Examination 1 

H                                 Lab 
 

Nervous tissue 
พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 

และคณะ 

H                                     Lec 
Skin and membrane 

พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

E                                     
Lab 
Development of nervous system 

and integumentary system 
พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

และคณะ 

H                                  Lec 
Gland types 

ร.อ.หญิง ปิยาณี ศรียา 
1400-1500 H                                    Lab 

Skin and membrane 
พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

และคณะ 

H                                 Lab 
Gland types 

ร.อ.หญิง ปิยาณี ศรียา 
และคณะ 1500-1600 

 
SDL 

1600-1700 SDL SDL SDL SDL 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ขั้นแนะน ำ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 6 ก.ค. – 10 ก.ค. 63)           (สัปดำห์ที่ 4) 

 

เวลา จันทร์ 6 ก.ค.63 อังคาร 7 ก.ค.63 พุธ 8 ก.ค.63 พฤหัสบดี 9 ก.ค.63 ศุกร์ 10 ก.ค.63 
0800-0900  

 
 
 

วันเข้าพรรษา และ 
หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา 

PS                            Lab 
 
 

Fundamental properties of 
peripheral nerve and nerve 

conduction 
พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 

และคณะ 

 
 
 
 

ภาษาไทย 

 
 
 

SDL 
(จัดท า VDO presentation) 

 
 
 

Case presentation 
คณะกรรมการรายวิชาฯ 

0900-1000 

1000-1100 
 

1100-1200 Lec 
สรุป case + สอบท้าย ชม. 

      

1300-1400 
 

  
 
 

(พบอาจารย์ตาม LO) 

 
 
 

(พบอาจารย์ตาม LO) 

 
 

SDL 
(ส่ง VDO presentation) 

 
 
 

ทบทวนก่อนสอบ 
1400-1500 

 
1500-1600 

 
1600-1700 

 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ข้ันแนะน ำ/ชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล ส ำหรับ นพท./นศพ.ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1 (ระหว่ำงวันที่ 13 ก.ค. – 17 ก.ค. 63)           (สปัดำห์ที่ 5) 

เวลา จันทร์ 13 ก.ค. 63 อังคาร 14 ก.ค. 63 พุธ 15 ก.ค. 63 พฤหัสบดี 16 ก.ค. 63 ศุกร์ 17 ก.ค. 63 
0800-0900  

 
 
 
 
 

Lecture Examination 2 

BC                                    Lec 
Introduction to Block BMB 
พ.อ.หญิง ผศ.อัญชลี  วิศวโภคา 

ภาษาไทย 

BC                                  Lec 
 

Enzyme 
พ.อ.หญิง ณัฐประภา  สุริยมณฑล 

BC                               Lec 
 

Biological oxidation 
พ.อ.หญิง ผศ.อัญชลี  วิศวโภคา 0900-1000 Pretest 

(ผ่าน moodle) 

1000-1100 BC                                    Lec 
Physicochemistry 

ร.ท. ยุทธนา  ปั้นสุวรรณ 

BC                                  Lec 
Carbohydrate structure & 

function 
พ.ท. ธนกฤต  วิชาศิลป์ 

BC                               Lec 

 
Complex carbohydrate 

biosynthesis and 
degradation 

พ.ท. ธนกฤต  วิชาศิลป์ 
1100-1200 BC                                   Lec 

Protein 
ร.ท. ยุทธนา  ปั้นสุวรรณ 

BC                                  Lec 
 Lipid chemistry 

พ.ท. ผศ. ประกานต์ ฤดีกุลธ ารง 
      

1300-1400  
 
 

Lab Examination 2 

BC                                    Lab 
 
 

Introduction & orientation 
พ.ท. ผศ.ประกานต์  ฤดีกุลธ ารง 

และคณาจารย์ ภชค. 

 BC                                 Lab 
 

Protein 
ร.ท. ยุทธนา  ปั้นสุวรรณ 

และคณาจารย์ ภชค. 

BC                              Lab 
 

Enzyme 
พ.อ.หญิง ณัฐประภา  สุริยมณฑล 

และคณาจารย์ ภชค. 

1400-1500 

1500-1600 
 

1600-1700 
 

Reflection   



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 20 ก.ค.– 24 ก.ค. 63)            (สัปดำห์ที่ 6) 

 จันทร์ 20 ก.ค. 63 อังคาร 21 ก.ค. 63 พุธ 22 ก.ค. 63 พฤหัสบดี 23 ก.ค. 63 ศุกร์ 24 ก.ค. 63 
0800-0900 BC                          SDL BC                                   Lec 

 
 
 

Carbohydrate metabolism 
พ.อ.หญิง ผศ.อลิสา  เสนามนตรี 

ภาษาไทย 

BC                               Lec 
 
 

Lipid metabolism 
พ.ท. ผศ.ประกานต์  ฤดีกุลธ ารง 

BC                              Lec 
 

Amino acid metabolism 
พ.อ.หญิง ณัฐประภา สุริยมณฑล 

0900-1000 BC 
 
Lecture Examination 1 

1000-1100 BC                              Lec 
 

Intermediary metabolism 
ร.อ.หญิง มณฑลี  ธีรอภิศักดิ์กุล 

1100-1200 BC                          Lec 
แจก case 1 

BC 
พบอาจารย์ Case 1 

      
1300-1400 

 
BC                          Lab 

 
 

Carbohydrate & lipid 
พ.ท. ธนกฤต  วิชาศิลป์ 
และคณาจารย์ ภชค. 

BC                                 Lab 
 

Quantitative analysis 
ร.อ.หญิง มณฑลี  ธีรอภิศักดิ์กุล 

และคณาจารย์ ภชค. 

 BC                                  Lec 

 
Cholesterol & lipoprotein 

metabolism 
พ.ท. ผศ.ประกานต์  ฤดีกุลธ ารง 

BC                              Lab 
 

Blood glucose 

ร.ท. ยุทธนา ปั้นสุวรรณ 
และคณาจารย์ ภชค. 

1400-1500 

1500-1600 

1600-1700  BC                                 SDL BC                              Lec 
แจก case 2 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 27 ก.ค.– 31 ก.ค. 63)            (สัปดำห์ที่ 7) 

 

 
 
 

 จันทร์ 27 ก.ค. 63 อังคาร 28 ก.ค. 63 พุธ 29 ก.ค. 63 พฤหัสบดี 30 ก.ค. 63 ศุกร์ 31 ก.ค. 63 
0800-0900 

 
BC                          SDL  

 
 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ภาษาไทย 

BC 
 
 

พบอาจารย์ 
Case 2 

BC                           SDL 

0900-1000 
 

BC 
 

Case discussion 1 
Metabolic syndromes 

BC 

 
Case discussion 2 

Alcoholism 
1000-1100 

 
1100-1200 

      
1300-1400 BC                          Lec 

Nucleic acid  
structure & function 

พ.อ.หญิง ผศ.อัญชล ี วิศวโภคา 

 
 
 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

 BC                                   SDL 
 
 
 

E-learning 

BC                             Lec 
Gene & chromosome 

ร.อ.หญิง มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล 
1400-1500 BC                             Lec 

แจก case 3 

1500-1600 BC                          Lec 

 
Nucleic acid metabolism 

พ.อ.หญิง ผศ.อัญชล ีวิศวโภคา 

BC                             SDL 
 

E-learning 1600-1700 



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำ ชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 3 ส.ค.– 7 ส.ค. 63)          (สัปดำห์ที่ 8) 
 จันทร์ 3 ส.ค. 63 อังคาร 4 ส.ค. 63 พุธ 5 ส.ค. 63 พฤหัสบดี 6 ส.ค. 63 ศุกร์ 7 ส.ค. 63 

0800-0900 BC 
 
 
Lecture Examination 2 

BC                                 SDL 
E-learning 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

BC                                  Lec 
Bioinformatics 

พ.อ.หญิง ผศ.อัญชล ีวิศวโภคา 

BC 
 
 
 

Case discussion 3 
Genetic 

0900-1000 BC                                  Lec 

Introduction to medical genetic, 
Genetic variation and mutation 

พ.อ. ผศ.กิตติ  บูรณวุฒ ิ

BC 
 
 

พบอาจารย์ case 3 
1000-1100 

 
BC                            Lec 

Gene expression 
ร.อ.หญิง มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล 

BC                                  Lec 
Metabolic disease 

พ.อ. ผศ.กิตติ  บูรณวุฒิ 1100-1200 
 
      

1300-1400 
 

BC                            Lec 

Gene expression 
ร.อ.หญิง มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล 

BC                                  Lec 
Genetic engineering & 

application 
ร.อ.หญิง มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล 

 BC                                 Lab 
 

DNA analysis 
ร.อ.หญิง มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล 

และคณาจารย์ ภชค. 

BC                             SDL 
 
 

E-learning 
1400-1500 

1500-1600 
 

BC                           SDL 
 

E-learning 

BC                                 SDL 
 

E-learning 1600-1700 
 

 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ชีวเคมีและชีววิทยำโมเลกุล/ระบบต่อมไร้ท่อ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 10 ส.ค.– 14 ส.ค. 63)          (สัปดำห์ที่ 9) 

 

 จันทร์ 10 ส.ค. 63 อังคาร 11 ส.ค. 63 พุธ 12 ส.ค. 63 พฤหัสบดี 13 ส.ค. 63 ศุกร์ 14 ส.ค. 63 
0800-0900 BC 

 
 
 
 

Lab Examination 

BC                                 SDL  
 
 
 
 

วันแม่แห่งชาติ 

แนะน ารายวิชา 
แนะน า case discussion 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 
พ.อ.หญิง รศ.นวพร น าเบญจพล 

H                              Lab 
Hypophysis, pineal gland, 
thyroid and parathyroid 

glands 

พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ 
และคณะ 

0900-1000 BC 
 

Lecture Examination 3 

H                                   Lec 
Hypophysis and pineal gland 

พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ 
1000-1100 H                                   Lec 

Thyroid and parathyroid 
พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ 

BC                            Lec                                   
Biochemical aspect of 

hormone 
พ.อ.หญิง ผศ. อัญชลี วิศวโภคา 1100-1200 BC                                 SDL SDL 

ศึกษา case discussion 
      

1300-1400 BC                           SDL 
 
 
 
 

E-learning 

BC 
 

Post test 

 SDL 
 

ศึกษา case discussion 

PS                           Lec 
Mechanism of endocrine and 

neurohormone regulation 
พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชต ิ

1400-1500 BC 
 
 

Reflection 

  
 

พบอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
case discussion คร้ังที่ 1 

PS                             Lec 
Ant. & Post. Pituitary 

hormones 
พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดาหัตถโชติ 

1500-1600 
 

 SDL 
 

ศึกษา case discussion 1600-1700 
 

 SDL 
ศึกษา case discussion 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ระบบต่อมไร้ท่อ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 17 ส.ค.– 21 ส.ค. 63)          (สัปดำห์ที่ 10) 

 จันทร์ 17 ส.ค. 63 อังคาร 18 ส.ค. 63 พุธ 19 ส.ค. 63 พฤหัสบดี 20 ส.ค. 63 ศุกร์ 21 ส.ค. 63 
0800-0900 H                            Lec 

Suprarenal gland and 
endocrine portion of pancreas 

พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 

BC                                 Lab 
 
 
 

Glucose tolerance test 
ร.ท. ยุทธนา ปั้นสุวรรณ 

และคณะ 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

PS                                  Lec 
 

Hormonal control of calcium 
metabolism 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

SDL 
ศึกษา TBL 

0900-1000 H                            Lab 
Suprarenal gland and 

endocrine portion of pancreas 

พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 

SDL 
ศึกษา TBL 

1000-1100 Formative assessment 
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

Lec 
 

Clinical correlation 
พ.อ.หญิง รศ.นวพร น าเบญจพล 

1100-1200 PS                           Lec 
Growth hormone, Prolactin 
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

เตรียมข้อมูลลง computer 
และจัดที่น่ังกลุ่ม 

      
1300-1400 

 
PS                           Lec 

Adrenal hormones 
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

 
พบอาจารย์ประจ ากลุ่ม 

case discussion ครั้งที่ 2 

  

Case discussion (Presentation) 

สรุป case 
พ.อ.หญิง รศ.นวพร น าเบญจพล 

และคณะ 

ทบทวน Biochemistry 

1400-1500 
 

 ทบทวน Physiology 

1500-1600 แนะน า Team-based learning 
และ Assignment for TBL 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

SDL 
 

ศึกษา case discussion 

 SDL 
ศึกษา TBL 

1600-1700 SDL 
ศึกษา case discussion 

 Post Test & Put it all together 
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

SDL 
ศึกษา TBL 

 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ระบบต่อมไร้ท่อ/ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปทีี่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 24 ส.ค. – 28 ส.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 11) 

 
 จันทร์ 24 ส.ค. 63 อังคาร 25 ส.ค. 63 พุธ 26 ส.ค. 63 พฤหัสบดี 27 ส.ค. 63 ศุกร์ 28 ส.ค. 63 

0800-0900 SDL 
 

ศึกษา TBL 

SDL 
 

ทบทวน Lab 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 

ดูหนังสือสอบ 

แนะน ารายวิชา 
ประธานรายวิชา 

0900-1000 แจก case I 
พ.อ. พีระ  นาคลออ 

1000-1100  
 
 

Team-based learning 
(Individual test, Group test) 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 

 
 
 

ดูหนังสือสอบ 

G                               Lec 
Meninges of brain and 

intracranial venous sinus 
พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 

1100-1200 G                               Lec 
Interior of skull, cranial 
fossa and base of skull 
พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 

      
1300-1400 

 

Team-based learning 
(Application oriented 

activities and summary) 
พ.อ.หญิง รศ.นวพร น าเบญจพล 

และคณาจารย์ ภสว. ภชค. 
และ ภกว.กศ.วพม. 

 
Lab Exam 

  
Lecture Exam 

G                               Lab 
 

Cranial fossa and base of 
skull interior of skull and 

removal of brain 

พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 
และคณะ 

1400-1500 
 

 

1500-1600 
 

 
ดูหนังสือสอบ 

  
Reflection, Focus Group 

พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชต ิ1600-1700 
 

  

 
 



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 12) 

 
 จันทร์ 31 ส.ค. 63 อังคาร 1 ก.ย. 63 พุธ 2 ก.ย. 63 พฤหัสบดี 3 ก.ย. 63 ศุกร์ 4 ก.ย. 63 

 N      Gross structure of Lec PS  Neurotransmitters  Lec 
Lec  : Lec 

 N                                 Lec  
0800-0900 brainstem and spinal cord regulation and functional 

aspects 
 Internal structure of 

brainstem 
ทบทวน AN 

 พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล  พ.อ. มานพ ชัยมัติ  
 N       Internal structure Lec N       Spinal cord :      Lec  N                                 Lec  

0900-1000 of spinal cord ascending pathway ภาษาไทย Medulla ทบทวน PS 
 พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ  พ.อ. มานพ ชัยมัติ  
 N       Lab N                              Lab  N                                 Lab  

1000-1100 Gross structure of Internal structure of spinal  Medulla  
 brainstem and spinal cord cord, ascending pathway   Group activity (Case I) 
 พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ  พ.อ. มานพ ชัยมัติ  

1100-1200 และคณะ และคณะ  และคณะ  
            
 BC Lec N        Spinal cord :     Lec PS        Principle of      Lec PS                               Lec เตรียมตัว 

 1300-1400  descending pathway sensory physiology Somatic sensation (1) Present case 
 Neurotransmitters พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ พ.อ.หญิง ผศ.ดังใจ สุวรรณกิตติ พ.อ.หญิง ผศ.ดังใจ สุวรรณกิตติ  

  N       Transition from   Lec  PS                               Lec  
1400-1500 พ.ท. ธนกฤต วิชาศิลป์ spinal cord to medulla  Somatic sensation (2) Case discussion (I) 

  พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ  พ.อ.หญิง ผศ.ดังใจ สุวรรณกิตติ พ.อ. พีระ นาคลออ 
   N                              Lab 

Spinal cord :          Lab 
descdededescending 

descending Lab 

 PS                               Lec และคณะ 
1500-1600  descending pathway & 

transition 
 Taste and smell  

 พบอาจารย์ที่ปรึกษา Case I  
 

from spinal cord to 
medulla 

 พ.อ.หญิง ผศ.ดังใจ สุวรรณกิตติ  
  

 
พ.ต.หญิง ปิยะฉัตรฯ   

พ.อ. มานพฯ 

 
Formative evaluation I 

 1600-1700 
  

           Case discussion I 
Put it all together 

      



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 7 ก.ย. – 11 ก.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 13) 

 จันทร์ 7 ก.ย. 63 อังคาร 8 ก.ย. 63 พุธ 9 ก.ย. 63 พฤหัสบดี 10 ก.ย. 63 ศุกร์ 11 ก.ย. 63 
    PS                             Lab H                                    Lec 

LecLec 0800-0900     Inner ear 
     Cutaneous sense ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 

    พ.อ.หญิง ผศ. ดังใจ สุวรรณกิตติ N Lec 
0900-1000    และ อจ.ภสว.กศ.วพม. Auditory system 

 เตรียมตัวสอบ เตรียมตัวสอบ ภาษาไทย  พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ 
     N                               Lec PS    Lec 

1000-1100    Pons Physiology of hearing 
       
    พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

 

พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 
1100-1200     

      1200-1300      
 

Lab 
Examination (I) 

 

 
Lecture 

Examination (I) 
 

 N                              Lab N Lec 
 1300-1400    

  Pons Midbrain 
   พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

และคณะ 
 

พ.อ. มานพ ชัยมัติ 
1400-1500    

     
     N                                 Lab 

1500-1600 แจก case II   Midbrain 
พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา  วัฒนจันทร์ 

 
    พบอาจารย์ที่ปรึกษา Case II  
    พ.อ. มานพ ชัยมัติ 

1600-1700 Focus group/SDL   และคณะ 
     

 



 

   
 

 

ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 14 ก.ย. – 18 ก.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 14) 
 

 จันทร์ 14 ก.ย. 63 อังคาร 15 ก.ย. 63 พุธ 16 ก.ย. 63 พฤหัสบดี 17 ก.ย. 63 ศุกร์ 18 ก.ย. 63 
 N Lec 

 
  PS                               Lab 

 
Vision 

 
 

พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา  วัฒนจันทร์ 
และ อจ.ภสว.กศ.วพม. 

 

 
0800-0900 Visual pathway     

 พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ SDL 
 

  ทบทวน AN 
 N Lec E-learning: Vision  Vision 

 
 

0900-1000 Vestibular system     

 พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่  ภาษาไทย พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา  วัฒนจันทร์ 
 

 
 PS Lec 

 
PS 

 
 และ อจ.ภสว.กศ.วพม.  

1000-1100 Vestibular sensation   
 

  
 พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ E-Learning : Vision   ทบทวน PS 
  พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 

 
วันพืชมงคล 

 

   
1100-1200 SDL   เตรียม  

    Present case II  
      
 PS Lab   N 

 
 

1300-1400      
 Hearing Group activity (Case II)  Case discussion (II) 

 
Review 

  &  
 

 
 

Lab Physiology 
1400-1500 Equilibrium  พ.อ. ยุทธพงษ์ อ่ิมสุวรรณ 

 
 

    พ.อ.หญิง รศ.วิวรรณ ศันสนยุทธ 
 

 
 พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์   พ.อ.หญิง สายสุรีย์ นิวาตวงศ์ 

 
Lab 

 
1500-1600 และ อจ.ภสว.กศ.วพม. (Formative evaluation II)  และคณะ 

 
เตรียมตัวสอบ 

           Put it all together:  
 

 
1600-1700    Case discussion II  

      



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1และ 2 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 21 ก.ย. – 25 ก.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 15) 

 
 จันทร์ 21 ก.ย. 63 อังคาร 22 ก.ย. 63 พุธ 23 ก.ย. 63 พฤหัสบดี 24 ก.ย. 63 ศุกร์ 25 ก.ย. 63 

    G Lec G Lec 
0800-0900  เตรียมตัวสอบ   Ear 

    Nasal cavity พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ 
  

 
Lecture 

Examination (II) 
 

  G Lab 
0900-1000   พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร  จันทร์เสละ  

 เตรียมตัวสอบ ภาษาไทย  Bisection of nasal cavity 
    H Lec  

1000-1100   Eye พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร  จันทร์เสละ 
    

วันพืชมงคล 
พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร  จันทร์เสละ และคณะ 

 
 

    
1100-1200 Focus group II  แจก Case discussion  

    
วันพืชมงคล 
วันพืชมงคล 

  
      
  

Lab 
Examination (II) 

 

Introduction to Block  G Lab H Lab 
1300-1400 Medical Neuroscience II    

 พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่  Orbital cavity and its contents Eye 
  G                             Lec  พ.อ. มานพ ชัยมัติ พ.ต.หญิง ปิยะฉัตร  จันทร์เสละ 

1400-1500   และคณะ และคณะ 
  Orbital cavity and its 

contents 
   

  พ.อ.มานพ ชัยมัติ    
1500-1600    SDL 

           
 1600-1700     

     



 

   
 

 
ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 2 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 16) 

 จันทร์ 28 ก.ย. 63 อังคาร 29 ก.ย. 63 พุธ 30 ก.ย. 63 พฤหัสบดี1 ต.ค. 63 ศุกร์ 2 ต.ค. 63 
 E                                   Lec N                             Lec   N Lab 

0800-0900 Development of Cerebrum and    
 Eye and ear cortical area   Cerebrum and 
 พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ ร.อ.หญิง ณัชชา  หล่อสุวรรณรัตน์   cortical area 

0900-1000     ร.อ.หญิง ณัชชา  หล่อสุวรรณรัตน์ 
   ภาษาไทย Examination I และคณะ 
  G Lab E                             Lab  คณำจำรย์ ภกว.กศ.วพม.  

1000-1100  Development of    
  Ear eye and ear    
 พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่   N Lec 

1100-1200 และคณะ และคณะ   Diencephalon 
     ร.อ.หญิง ปิยาณี  ศรียา 
      
 N Lec N                             Lab   N Lec 

1300-1400     Diencephalon 
 Cerebellum Cerebellum   ร.อ.หญิง ปิยาณี  ศรียา 
  พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่ พ.อ.หญิง ผศ.มาลี จันทร์ภู่   N Lab 

1400-1500  และคณะ  Examination I  
     คณำจำรย์ ภกว.กศ.วพม. Diencephalon 
  H       Lab    ร.อ.หญิง ปิยาณี  ศรียา 

1500-1600 Inner  ear    และคณะ 
       
 ร.อ.หญิง ณัชชา  หล่อสุวรรณรัตน์     

1600-1700 และคณะ    SDL 
      



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 2 ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 5 ต.ค. – 9 ต.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 17) 
 จันทร์ 5 ต.ค. 63 อังคาร 6 ต.ค. 63 พุธ 7 ต.ค. 63 พฤหัสบดี 8 ต.ค. 63 ศุกร์ 9 ต.ค. 63 

  PS                                 Lec   N Lab 
0800-0900  Organization of     

  movement,    Blood supply 
  Voluntary of movement   and CSF pathway 

0900-1000  พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ ภาษาไทย  ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 
  พบอาจารย์ประจ ากลุ่ม PS                                 Lec  Examination II และคณะ 

1000-1100 
 

Organization of movement 
Voluntary of movement   

 คณำจำรย์ ภกว.กศ.วพม.  

   พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์                               
     PS  CSF, cerebral blood    Lec 

1100-1200  SDL   flow and brain metabolism 
     พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 

      
 N                              Lec N PS N Lec PS                                  Lec 

1300-1400  พบอาจารย์ประจ ากลุ่ม  Blood supply Consciousness, sleep and EEG  
 Basal ganglia   And CSF pathway พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 
  ร.อ.หญิง ปิยาณี  ศรียา N  ร.อ.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ PS      Physiology of        Lec 

1400-1500     learning and memory 

   Review Review  พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 
  N                              Lab   N Lec PS                                  Lec 

1500-1600 Basal ganglia   Olfactory and limbic system Language and emotion 
  ร.อ.หญิง ปิยาณี  ศรียา   พ.ท. รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์ พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ 
     N 

1600-1700    SDL พบอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
 



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำ ประสำทวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 2/จิตวิทยำ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 12 ต.ค. – 16 ต.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 18) 

 จันทร์ 12 ต.ค. 63 อังคาร 13 ต.ค. 63 พุธ 14 ต.ค. 63 พฤหัสบดี 15 ต.ค. 63 ศุกร์ 16 ต.ค. 63 
 N                              Lec    PSY Lec 

0800-0900     
Introduction ; bio-psycho social 

aspects of behaviors  
ร.ท.หญิง วัลย์ฐิภาฯ 

     
     

0900-1000 Clinical correlation วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ภาษาไทย  
 พ.ท.หญิง ลักษณันท์ ชีวะเกรียงไกร พระบรมชนกาธิเบศร   
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เตรียมตัวสอบ PSY                          Lec 

1000-1100  บรมนาถบพิตร   
Brain and behavioral science  

พ.ท. ณัฐพลฯ 
     
     

1100-1200 SDL    
      
      
   N                                   PSY                          Lec 

1300-1400 SDL    Family development 
  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ   พ.ท.หญิง ศรุตยาฯ 
 N                                  พระบรมชนกาธิเบศร    

1400-1500  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช Present Examination III  
  บรมนาถบพิตร Case discussion คณำจำรย์ ภกว.กศ.วพม.  
 Review     

1500-1600      
      
      

1600-1700      
      



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำ จิตวิทยำ ส ำหรับ นพท./นศพ.ชั้นปทีี่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 19 ต.ค. – 23 ต.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 19) 

 

 จันทร์ 19 ต.ค. 63 อังคาร 20 ต.ค. 63 พุธ 21 ต.ค. 63 พฤหัสบดี 22 ต.ค. 63 ศุกร์ 23 ต.ค. 63 
 PSY                             Lec PSY  Lec    

0800-0900  
Normal reaction to stress 

and stress 
management 

ร.ท.หญิง พิชญาฯ 

  

วันปิยมหาราช 
 

Psychological development ; 
pregnancy to school age 

ร.ต.หญิง อณิรดาฯ 

  
   

0900-1000   
   
 PSY                        Lec 

 
Psychological development ; 
adolescent, adult and aging 

ร.อ. ฌานินฯ 

PSY  Lec    
1000-1100  

Integration to real world 
พ.อ. เจษฎาฯ 

Examination 
พ.อ.หญิง จิรฉัตรฯ 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
 PSY                        Lec 

 
Mental health 

พ.อ.หญิง จิรฉัตรฯ 

    
1300-1400     

     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      



 

   
 

ตำรำงสอนรำยวิชำเลือกเสรี ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 20) 

 

 จันทร์ 26 ต.ค. 63 อังคาร 27 ต.ค. 63 พุธ 28 ต.ค. 63 พฤหัสบดี 29 ต.ค. 63 ศุกร์ 30 ต.ค. 63 
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

วิชำเลือกเสร ี

ระหว่ำง 26 ต.ค. – 1 พ.ย 63  (1 สัปดำห์) 



 

   
 

ตำรำงสอน ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 2 – 8 พ.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 21) 

 

 จันทร์ 2 พ.ย. 63 อังคาร 3 พ.ย. 63 พุธ 4 พ.ย. 63 พฤหัสบดี 5 พ.ย. 63 ศุกร์ 6 พ.ย. 63 
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

ปรับสภำพนักเรียนใหม ่ชั้นปีที่ 2 

ระหว่ำง 2 - 8 พ.ย 63  (1 สปัดำห์) 



 

   
 

ตำรำงสอน ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 9 – 15 พ.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 22) 

 

 จันทร์ 9 พ.ย. 63 อังคาร 10 พ.ย. 63 พุธ 11 พ.ย. 63 พฤหัสบดี 12 พ.ย. 63 ศุกร์ 13 พ.ย. 63 
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

วิชำทหำร 1  

ระหว่ำง 9 - 15 พ.ย. 63  (1 สปัดำห์) 



 

   
 

ตำรำงสอน ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 16 – 29 พ.ย. 63)    (สัปดำห์ที่ 23-24) 

 

 จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

วิชำทหำร 2 (รร.จปร.) 

ระหว่ำง 16 – 29 พ.ย. 63  (2 สัปดำห์) 



 

   
 

ตำรำงสอน ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 25) 

 

 จันทร์ 30 พ.ย. 63 อังคาร 1 ธ.ค. 63 พุธ 2 ธ.ค. 63 พฤหัสบดี 3 ธ.ค. 63 ศุกร์ 4 ธ.ค. 63 
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

วิชำทหำร 1 

ระหว่ำง 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63  (1 สปัดำห์) 



 

   
 

ตำรำงสอน ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 7 – 13 ธ.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 26) 

 

 จันทร์ 7 ธ.ค. 63 อังคาร 8 ธ.ค. 63 พุธ 9 ธ.ค. 63 พฤหัสบดี 10 ธ.ค. 63 ศุกร์ 11 ธ.ค. 63 
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

โครงกำรอบรมพัฒนำจิตใจเพื่อให้เกดิปัญญำและสันติสุข 

ระหว่ำง 7 – 13 ธ.ค. 63  (1 สปัดำห์) 



 

   
 

ตำรำงสอน ส ำหรับ นพท./นศพ.ชัน้ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคกำรศึกษำที่ 1  (ระหว่ำงวันที่ 14 – 27 ธ.ค. 63)    (สัปดำห์ที่ 27 - 28) 

 

 จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี 10 ธ.ค. 63 ศุกร์ 11 ธ.ค. 63 
      

0800-0900  

 

  

 
 

 

  
   

0900-1000   
   
      

1000-1100  

 

 

 
  
  

1100-1200  
   
      
      

1300-1400     
     
     

1400-1500     
     
      

1500-1600      
      
      

1600-1700      

ปรับสภำพนักเรียนใหม่ ชั้นปีที่ 2 

ระหว่ำง 14 - 27 ธ.ค. 63  (2 สปัดำห)์ 


