มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร
สาขา/สาขาวิชา
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ.
Doctor of Medicine M.D.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ไมมี
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๒๕๖ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช: ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา
๕.๓ การรับเขาศึกษา: รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตามที่กองทัพบกกําหนด และ/หรือ ตามระเบียบ
ของโครงการพิเศษที่ไดรับอนุมัติจากกองทัพบก
การเทียบโอนหนวยกิต
การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต ในชั้ น เตรี ย มแพทย ให เ ป น ไปตามระเบี ย บการโอนย า ยหน ว ยกิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การโอนยายในชั้นปรีคลินิก ใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ ๑๔ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล

๒

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น
๕.๔.๑ ภายในกองทัพบก ไดแก
๕.๔.๑.๑ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน รายวิชาใน
หมวดวิชาทหาร และหมวดวิชาเลือกเสรี
๕.๔.๑.๒ โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน
รายวิชาในหมวดวิชาทหาร
๕.๔.๑.๓ กรมพระธรรมนูญ กรมสรรพวุธทหารบก กรมวิทยาศาสตรทหารบก
ศูนยการบินทหารบก กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค
กองพลรบพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค
ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน รายวิชาเวชศาสตรทหารชั้นป ๕ และชั้นปที่ ๖
๕.๔.๑.๔ โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทยทหารบก ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๔.๑.๔.๑ โรงพยาบาลรวมสอน จํานวน ๒ โรงพยาบาล ๒ จังหวัด ดังนี้
๕.๔.๑.๔.๑.๑ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
๕.๔.๑.๔.๑.๒ โรงพยาบาลคายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
๕.๔.๑.๔.๒ กองพันเสนารักษที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี
๕.๔.๑.๕ สถาบันพยาธิวิทยา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร ศูนยอํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๔.๒ ภายนอกกองทัพบก ไดแก
๕.๔.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการ
สอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทาง
การแพทย และหมวดวิชาเลือกเสรี ในชั้นป ๑ (เตรียมแพทย)
๕.๔.๒.๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ ความรวมมือใน
ลักษณะจัดการสอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๔.๒.๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ความรวมมือในลักษณะ
จัดการสอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๔.๒.๔ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม สถาบันกัลยาราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน รายวิชานิติเวชศาสตร
๕.๔.๒.๕ กรมแพทยทหารเรือ สถาบันเวชศาสตรการบิน กองทัพอากาศ กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันนิติวิทยาศาสตร และ คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน รายวิชา
เวชศาสตรทหารชั้นป ๕ และชั้นปที่ ๖
๕.๔.๒.๖ โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓
โรงพยาบาล และ ๑ ศูนยบริการ ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
๕.๔.๒.๖.๑ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
๕.๔.๒.๖.๒ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
๕.๔.๒.๖.๓ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
๕.๔.๒.๖.๔ ศูนยบริการสาธารณสุขที่ ๔ (ดินแดง)
๕.๔.๒.๗ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ความรวมมือใน
ลักษณะจัดการสอน รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๔.๒.๗.๑ โรงพยาบาลรวมสอน จํานวน ๘ โรงพยาบาล ๕ จังหวัด ดังนี้
๓

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๔.๒.๗.๑.๑ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
๕.๔.๒.๗.๑.๒ โรงพยาบาลทาวุง โรงพยาบาลพัฒนานิคม
และโรงพยาบาลทาหลวง จังหวัดลพบุรี
๕.๔.๒.๗.๑.๓ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๕.๔.๒.๗.๑.๔ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๕.๔.๒.๗.๑.๕ โรงพยาบาลสนามชัยเขต และโรงพยาบาลบางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕.๔.๓ สถาบันการศึกษาตางประเทศ
ไดทํ าบั นทึ กความเขา ใจเพื่ อความรว มมื อทางวิช าการและการแลกเปลี่ย นนั กศึ กษากั บ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดแก
๕.๔.๓.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕.๔.๓.๑.๑ Uniformed Services University of the Health Sciences
(USUHS)
๕.๔.๓.๑.๒ University of Nevada School of Medicine (UNSOM)
๕.๔.๓.๒ ประเทศออสเตรเลีย: Monash University
๕.๔.๓.๓ ประเทศญี่ปุน: National Defense Medical College
๕.๔.๓.๔ ประเทศจีน
๕.๔.๓.๔.๑ Shaanxi University of Chinese Medicine, Shaanxi
๕.๔.๓.๔.๒ Second Military Medical University, Shanghai
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงสาขาเดียว และ สําหรับนักเรียนแพทย
ทหารที่ไมประสงคจะศึกษาตอจนสําเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต นักเรียนแพทยทหารมีสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตรทางการแพทย ซึ่งจะตองมีการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด โดยจะตองศึกษาตามหลักสูตรในระดับปรีคลินิก (ป ๑ – ป ๓) และจะตองลงทะเบียน
เรียนรายวิชา SCID490 Senior Project 6 (0-18-6) หนวยกิต ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
รายวิชาอื่นๆจนมีจํานวนรายวิชาและหนวยกิตรวมครบตามเกณฑของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มใชกับ
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยรุนที่ ๔๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๗
๖.๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ผานการเห็นชอบจาก สภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล รับรองหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๕ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔๙๔
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๗ ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาไดรับทราบและรับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปที่ค าดวาจะไดรับ การเผยแพร เปนหลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คือ ปการศึกษา ๒๕๖๑
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป และเปนแพทยที่ส ามารถรับการฝกอบรมเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
อาจารยแพทย นักวิจัย หรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทางการแพทยเชนแพทยศาสตรศึกษา ระบาด
วิทยา สาธารณสุขศาสตร เศรษฐศาสตรทางการแพทย เปนตน ผูบัง คับหนวยสายแพทยของกองทัพ และเปน
นักวิช าการสาธารณสุขในกรณีที่ผูสําเร็จ การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สอบไมผานใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัวประชาชน
ลําดับ
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
๑ ๓ ๑๐๑๔ ๐๓๐๕ xxxx
พลตรี ชาญณรงค นาคสวัสดิ์

๒

๓ ๑๐๑๔ ๐๓๐๕ xxxx
รองศาสตราจารย
พันเอก กิตติ ตอจรัส

๓

๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๘ xxxx
รองศาสตราจารย
พันเอก อภิชัย ลีละสิริ

๔

๓ ๑๐๐๙ ๐๒๔๓ xxxx
รองศาสตราจารย
พลตรีหญิง
ประไพพิมพ ธีรคุปต

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน: ปที่สําเร็จการศึกษา
- ว.ว. (แพทยโรคหัวใจ) สาขาไฟฟาหัวใจ University of
Western Ontario Canada พ.ศ. ๒๕๓๗
-ว.ว. (อายุรศาสตรแพทยทั่วไป) Mc. Gill University
พ.ศ. ๒๕๓๕
- ว.ว. (อายุรศาสตร) สาขาโรคหัวใจ Mc. Gill University
พ.ศ. ๒๕๓๔
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๒๘
- วทม. (สาขาพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๒
- Certificate in Recombinant DNA Technology for
Molecular Diagnosis of Thalassemia, and
Management of Thalassemia University of
Cagliari,Italy พ.ศ. ๒๕๓๒
- ว.ว. สาขาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๓๐
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา พ.ศ. ๒๕๒๔
- Fellow, American College of Physicians (FACP)
พ.ศ. ๒๕๔๐
- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๐
- อ.ว. อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๐
- Certificate Postdoctoral Fellowship in
Hematology and Medical Oncology
Vanderbilt University, USA พ.ศ.๒๕๓๗
- ว.ว. อายุรศาสตรโรคเลือด พ.ศ. ๒๕๓๔
- ว.ว. อายุรศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕
- อ.ว. กุมารเวชศาสตรโรคไต พ.ศ. ๒๕๓๕
- Certificate in Pediatric Nephrology Free
University of Berlin, Germany พ.ศ. ๒๕๓๓
- ว.ว. กุมารเวชศาสตร พ.ศ. ๒๕๒๙
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓

ตําแหนง
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ
กองการศึกษา

๖

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๕

๓ ๑๐๐๒ ๐๓๕๘ xxxx
- Postdoctoral Clinical Fellow
รองผูอํานวยการ
ผูชวยศาสตราจารย
The Leukemia Department at the University of กองการศึกษา
พันเอก จันทราภา ศรีสวัสดิ์ Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston,
Texas พ.ศ. ๒๕๔๒
- ว.ว. อายุรศาสตรโรคเลือด พ.ศ. ๒๕๓๙
- ว.ว. อายุรศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยม)
คณะพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๙

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๐.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑๐.๓ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๑๐.๔ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๑๐.๕ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๑๐.๖ โรงพยาบาลและหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๑๐.๗ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๘ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๙ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๑๐ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย และสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๑๑ โรงพยาบาล และศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๑.๑ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–พ.ศ.๒๕๕๙)
ประเทศไทยมุงการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้นเนื่องจากเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ที่อยูในแนวหนาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจากนโยบายการเปดการคาเสรี มีศูนยการแพทยนานาชาติ (medical hub) ทํา
ใหมีการเคลื่อนไหวของประชากรระหวางประเทศมากขึ้น
๑๑.๑.๒ สังคมโลกาภิวัฒน และการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งทําใหมีการเดินทาง การติดตอกันเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว สงผลใหตองมีการเตรียมความพรอมทั้งทางดาน
บุคคลากรทางการแพทยและระบบบริการสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองตอความตองการทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
๑๑.๑.๓ การแขงขันดานความรู เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ทําใหหนวยงาน
ตางๆ ตองปรับนโยบาย และกลยุทธการทํางานเพื่อรองรับการแขงขันดังกลาว สถาบันผลิตแพทยจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถที่จะเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของประเทศ
๑๑.๒

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
๑๑.๒.๑ สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่
รวดเร็ว มีความคาดหวังสูงตอการบริการทางการแพทย ประชาชนมีความสามารถเขาถึงขอมูลตางๆและเรียนรูดวย
ตนเองสูง เกิดปญหาการฟองรองตามมา เนื่องจากปจจุบันมีความรูตางๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา นักศึกษาตองมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต ดังนั้นการแพทยเชิงประจักษ (evidence based medicine) จึงเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนตอยอด
ขึ้นไป
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๑๑.๒.๒ สังคมของปจจุบันเปนโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย ทําใหเกิดการตระหนักในการอนุรักษสิ่ง แวดลอมและการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวของกับ global
health care, non-communicable diseases และ โรคอุบัติใหม (new emerging diseases)
๑๑.๒.๓ ประชากรมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้นกลุมผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น การใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๑๑.๒.๔ ประชากรมีความเครียดมากขึ้น เกิดกระแสในการดูแลสุขภาพดวยวิธีธรรมชาติและ
การรักษาดวยยาใหมๆ การสรางสังคมใหนาอยูและมีความสุข
๑๑.๒.๕ มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย การสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากสวนกลาง และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๑๑.๒.๖ คําประกาศของ Educational Commission for Foreign Medical Graduates
(ECFMG) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๒๓ แพทยที่จะไปศึกษาหรือฝกอบรมตอในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะตองสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียนแพทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติดวย
เกณฑ Basic Medical World Federation for Medical Education (WFME) Global Standards ค.ศ. ๒๐๑๒
ซึ่งเกณฑนี้ไดระบุประเด็นสําคัญที่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตองมี เชน ความเชื่อมโยงบูรณาการของเนื้อหาใน
หลักสูตร การเตรียมนักศึกษาใหเรียนรูตลอดชีวิต การฝกใหนักศึกษาคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ การเรียนการ
สอนเรื่องวิจัยทางการแพทย เวชศาสตรเชิงประจักษ พฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร เวชจริยศาสตร การสรางเสริม
สุขภาพและเวชศาสตรปองกัน
๑๑.๒.๗ ขอเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร ศึกษาแหง ชาติ ครั้ง ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๒
แนะนําใหสถาบันที่ผลิตบัณฑิตแพทย ดําเนินการปรับปรุงวัตถุประสงคและเนื้อหาหลักสูตร เพื่อใหไดแพทยที่มี
ความสามารถใหการบริบาลสุขภาพที่มุงเนนคนเปนศูนยกลาง (people centered health care) และการแพทยที่มี
หัวใจของการเปนมนุษย (humanistic medicine)
๑๑.๓ สถานการณดานความมั่นคงและความสงบภายในประเทศ
จากสถานการณภัยคุกคามทั้งจากธรรมชาติและโดยมุนษย ไดแก อุทกภัย วาตภัย วินาศภัย และ
เหตุการณความไมสงบในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหบุคลากรทางการแพทย และกําลังพลทาง
ทหารตองเขาไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงและไดรับบาดเจ็บ มีปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอน จําเปนตองมีความรูพื้นฐานทางการแพทยและเวชศาสตรทหาร
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
เพื่ อพั ฒนาหลัก สูต รแพทยศาสตรบัณ ฑิต ให ตอบสนองต อสถานการณท างเศรษฐกิ จ เนื้ อหาของ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเนนเรื่องการปองกันและการสงเสริมสุขภาพ (Prevention Medicine and
Health Promotion) ในรายวิชาของเวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน
๑๒.๑.๑ ตอ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาให ทั ด เที ยมนานาชาติ อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ตอบสนองตอความต องการของสัง คมและระบบบริบาลสุขภาพทั้ง ในป จ จุบันและ
อนาคต สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา
๑๒.๑.๒ หลักสูตรตองพัฒนาผูเรียนใหสามารถบูรณาการความรู ประยุกตความรูไปใชไดในทุก
สถานการณที่ เ ปลี่ ย นแปลง การบริ บ าลผู ปว ยแบบองคร วม คํ า นึง ถึ ง สุ ข ภาพของ
ประชาชนเป น ศู น ย ก ลางและสามารถเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ท างการแพทย ไ ด อ ย า ง
เหมาะสมทั้งการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแบบผสมผสาน
๑๒.๑.๓ เนนวิธีการเรียนรู การแสวงหาความรูดวยตนเอง การวิเคราะห การสังเคราะห การ
ตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหเกิดการใฝเรียนรูตลอดชีวิต
๘

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒.๑.๔ เนนเวชศาสตรทหาร เพื่อใหมีภาวะผูนําพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดทั้งในที่ตั้งปกติและ
ในสนามรบ สามารถวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทัพและความมั่นคงของประเทศ
๑๒.๑.๕ ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
๑๒.๑.๖ ตองพัฒนาผูเรียนใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน แกปญหาเฉพาะ
หนาและดํารงชีวิตทํางานรวมกับผูอื่นได
เพื่อ พัฒ นาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต ตอบสนองต อลัก ษณะผู เรี ยนที่เปลี่ย นไป รวมทั้ ง
ตอบสนองตอเกณฑมาตรฐานระดับนานาชาติ Basic Medical World Federation for Medical Education
(WFME) Global Standards ค.ศ. ๒๐๑๒ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จึงวางนโยบายการปรับปรุง
หลักสูตร ใหเปนหลักสูตรที่มุงเนนที่ผลลัพธของการผลิตบัณฑิตแพทย ที่เปน outcome-based curriculum โดยมี
การรับฟงความคิดเห็นของคณาจารย ผูใชบัณฑิต บัณฑิตที่จบใหม นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยปจจุบัน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของในการกําหนดเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลาคือ “PCM’S ”
P หมายถึง

C หมายถึง

ก. Professional habit: มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และ จริยธรรมแหงวิชาชีพ
ข. People centered health care: ใหการดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณสุขที่มุงเนน
คนเปนศูนยกลาง ตองใหการบริบาลสุขภาพแบบเปนองครวมที่มีคุณภาพ เนนถึงศักดิ์ศ รี
แหงความเปนมนุษย การเขาถึงระบบบริการอยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม โดยให
ความสําคัญในประเด็นตอไปนี้ การแพทยดวยจิตวิญญาณความเปนมนุษ ย การใชยา
ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีดานสุขภาพอยางเหมาะสม คุมคา
ค. Promotion & health care: มีความรูในการสรางเสริมสุขภาพ การเสริมพลังในภาพ
ประชาสังคม และการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพโดยใหประชาชน/ชุมชนมี
บทบาทและมีสวนรวมในการดูแล สรางเสริมสุขภาพ
ง. Positive thinking: มีมุมมองเชิงบวก
ก. Communication skill & interpersonal skill: มีทักษะในการสื่อสารและการสราง
สัมพันธภาพ
ข. Continuous professional development: มีการพัฒนาความรูความสามารถทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
ค. Conditions: ปฏิบัติงานไดทั้งชุมชนเมือง ชนบท และหนวยทหารในที่ตั้งปกติ
และในสนามรบ

M หมายถึง
ก. Medical knowledge: มีความรูพื้นฐานทางการแพทย
ข. Military & leadership: มีลักษณะผูนํา ลักษณะทางทหาร เปนหัวหนาหนวย
รักษาพยาบาลในหนวยขนาดเล็กได
S หมายถึง

ก. Skills : life & social skill: มีทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข
ข. Teamwork skill & relationship: มีมนุษยสัมพันธดีและทํางานเปนทีม

เมื่ อมี การกํ าหนดคุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ต ที่พึ ง ประสงคแ ล ว คณะอนุก รรมการหลัก สูต รฯ และ
กรรมการรายวิชา จึงไดกําหนดเนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีประเมินผลของแตละรายวิชา
และภาพรวมของหลั ก สูต รแพทยศาสตรบั ณฑิ ต วิ ทยาลัย แพทยศาสตรพ ระมงกุ ฎ เกลา เพื่ อให ตอบสนองต อ
คุณลักษณะอันพึงประสงคขางตน คณะกรรมการฯ ยังไดกําหนดเนื้อหาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหมี
เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงตั้งแตระดับเตรียมแพทย ระดับปรีคลินิก และระดับคลินิก
๙

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

จัดหลักสูตรใหเปนแบบบูร ณาการ (integration) ทั้ง ในระดับเดียวกัน (horizontal integration) และตางระดับ
(vertical integration) ใหมากที่สุด โดยหลักสูตรฯ ในระดับปรีค ลินิกเปนแบบอิงระบบ (system-based) และ
จัดการเรียนการสอนใหเปนแบบ active learning ที่มากขึ้น เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู กระตุนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และตอบสนองตอผูเรียนในยุคปจจุบัน เนนใหมี early clinical exposure
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเปนสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย ที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม มีความรูความสามารถ ดานทักษะ และเจตคติ ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภา รูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ นําความรูไปประยุกตใชไดเหมาะสม มีทักษะในการสื่อสาร และการสราง
สัมพันธภาพ มีความรูความสามารถทางดานการแพทย ใฝศึกษาในวิทยาการกาวหนา พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
สามารถเขารับการฝกอบรมหลังปริญญา เปนแพทยและ/หรือแพทยทหารที่มีคุณลักษณะของผูนํา มีระเบียบวินัย
มีความกลาหาญอดทน พรอมอุทิศตนใหกองทัพและสังคม โดยเห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญตามพันธกิจของ
สถาบัน
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป: นักศึกษาเตรียมแพทยชั้นป ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลารับ
การสอนโดยคณะวิทยาศาสตร และคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๓.๒ หมวดวิชาเลือกเสรี: นักศึกษาเตรียมแพทยชั้นป ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลารับการ
สอนโดยคณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๐

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตแพทยที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถในวิชาชีพ รูจัก
คิด วิเคราะหอยางเปนระบบ นําความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ใฝศึกษาในวิทยาการกาวหนา พัฒนาตนเอง
ไดอยางตอเนื่อง เปนทหารที่มีคุณลักษณะของผูนํา มีร ะเบียบวินัย พรอมอุทิศ ตนใหกองทัพ และสัง คมโดยเห็น
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย ที่มีความรูความสามารถ เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติ ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพแพทยสภา และตามอัตลักษณของสถาบันโดยเนนคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแหงวิชาชีพ
(professional habit, attitude, moral, and ethics)
(๒) มีทักษะในการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ
(communication and interpersonal skills)
(๓) มีความรูพื้นฐานทางการแพทย (scientific knowledge of medicine)
(๔) มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดปญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผนการ
ตรวจวินิจฉัย และใหการดูแลผูปวยอยางมีคุณภาพ (quality of care) ปลอดภัย (patient
safety) และมีหัวใจเปนมนุษย (humanity)
(๕) มีค วามรู ในการสรางเสริ มสุขภาพ และ ระบบบริบ าลสุขภาพ ของบุ ค คล ชุม ชน และ
ประชาชน (health promotion and health care system: individual, community
and population health) โดยตระหนักถึงปญหาสุขภาพที่สําคัญระดับนานาชาติ รวมถึง
ความเลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมกันทางดานสุขภาพ
(๖) มีการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (continuous professional
development) สามารถเขา รั บการฝก อบรมต อหลั ง ปริ ญ ญา เพื่อ ธํ า รงและพั ฒ นา
ความสามารถในดา นความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิช าชีพให
ทันสมัย ตอบสนองตอความตองการของผูปวย สังคมและการเปลี่ยนแปลง ใชการคิด
วิเคราะหหรือคิดเชิงวิพากษ (critical thinking) เพื่อวิเคราะห หรือ ประเมินขอมูล และ
การตรวจสอบหลักฐานที่ไดรับ การไตรตรองดวยเหตุและผล
(๗) มีทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข (life and social skills)
(๘) ปฏิบัติงานไดทั้งชุมชนเมือง ชนบท หนวยทหาร ในที่ตั้งปกติ และในสนามรบ
(๙) มีลักษณะผูนํา ลักษณะทหาร เปนหัวหนาหนวยรักษาพยาบาลในหนวยขนาดเล็กได
(๑๐) มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานเปนทีม
(๑๑) มีพหุศักยภาพ
(๑๒) มีมุมมองเชิงบวก

๑๑

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ตารางที่ ๑ แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แผนพัฒนา
๑. การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
๑.๑ การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร ๑.๑.๑ มีการสัมมนาเพื่อใหหลักสูตรที่ความทันสมัย
บัณฑิตแบบ outcome-based
ยิ่งขึ้น และมีการประเมินรายวิชา เพื่อนําผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาปรับปรุงเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
ระดับอุดมศึกษาสาขาแพทยศาสตร
ยิง่ ขึ้น
และเกณฑ Basic Medical
Education World Federation for
Medical Education (WFME)
Global Standards ค.ศ. ๒๐๑๒
๑.๒ การจัดการเรียนการสอนใหเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง และการเรียน
แบบ active learning

๑.๒.๑ การประชุมพัฒนาอาจารยเรื่องการ
สอนแบบ active learning การ
พัฒนาสื่อ และบุคลากรสายสนับสนุน
รวมทั้งการประเมินผล active
learning ที่สอนไปแลว และความ
พีงพอใจของนักศึกษา

๑.๓ การบูรณาการวิชาระดับเดียวกัน
และตางระดับ (horizontal and
vertical integration) ของ
รายวิชาตางๆ

๑.๓.๑ จํานวนรายวิชาระดับปรีคลินิก
ที่มีการบูรณาการการสอนแบบอิง
ระบบตางๆ ของรางกาย

๑.๔ การจัดการเรียนการสอนใหมี
early clinical exposure

๑.๔.๑ จํานวนรายวิชาระดับปรีคลินิกที่มีการสอน
โดยใชปญหาผูปวยเปนสําคัญ

๑.๕ การประเมินผลการเรียนรูแบบ
outcome-based

๑.๕.๑ ผลการสอบประเมินความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่
๑, ๒ และ ๓ ของ ศ.ร.ว.
๑.๕.๒ ผลการสอบประเมินความรูโดยวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดแก MCQ
ระดับปรีคลินิกและคลินิก MEQ และ
OSCE ระดับคลินิก และการประเมิน
portfolio (ชั้นป ๓ - ๖)
๑.๕.๓ ความพึงพอใจของบัณฑิตแพทยตอการ
จัดการเรียนการสอน และหลักสูตรฯ
๑.๕.๔ ความพึงพอใจตอผูใชบัณฑิตที่จบจาก
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๑๒
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แผนพัฒนา
๒. การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ
๒.๑ สงเสริมใหมีภาวะผูนําและเปน
ผูรวมงานที่ดี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
๒.๑.๑ จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมความ
เปนผูนําหรือการทํางานเปนทีม
๒.๑.๒ จํานวนรายวิชาที่มีการมอบหมายใหนักเรียน
แพทยทหาร/นักศึกษาแพทยทํางานเปน
กลุมและนําเสนอผลงาน

๒.๒ สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๒.๑ จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนแพทย
ทหาร/นักศึกษาแพทย มีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
๒.๒.๒ รายวิชาทีม่ ีชั่วโมงการสอนกฎหมายและ
จริยธรรมทางการแพทย

๓. แผนการพัฒนา
๓.๑ การพัฒนาอาจารยดานแพทยศาสตร ๓.๑.๑ รอยละของอาจารยใหมที่ผานการอบรมดาน
อาจารย เกี่ยวกับ
แพทยศาสตรศึกษาเบื้องตน
ศึกษาเบื้องตนสําหรับอาจารยใหม
medical education
๓.๒ การพัฒนาดานการเรียนการสอน และ ๓.๒.๑ รอยละของอาจารยที่ผานการอบรม
การประเมินผล สําหรับอาจารยของ ๓.๒.๒ ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษาแพทยและอาจารยอาวุโส
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
และโรงพยาบาลสมทบ
๔. แผนพัฒนางานวิจัย
ดานแพทยศาสตร
ศึกษา

๕. แผนพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนทาง
การศึกษา

๔.๑ จัดตั้งโครงการงานวิจัย
ดานแพทยศาสตรศึกษา

๔.๑.๑ จํานวนงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา และ
การนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน

๔.๒ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

๔.๒.๑ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขารับ
การอบรม

๔.๓ สนับสนุนดานงบประมาณและ
ทรัพยากรสําหรับงานวิจัยดาน
แพทยศาสตรศึกษา

๔.๓.๑ จํานวนงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยดาน
แพทยศาสตรศึกษา

๕.๑ พัฒนาปรับปรุงหองสมุดวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และ
หองสมุดของภาควิชา

๕.๑.๑ จํานวนหนังสือและจํานวนฐานขอมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา

๕.๒ จัดทํา Telemedicine เครือขาย
เทคโนโลยี กับโรงพยาบาลรวมสอน

๕.๒.๑ จํานวนครั้งของการทํา Telemedicine กับ
โรงพยาบาลรวมสอน
๕.๒.๒ จํานวนโรงพยาบาลรวมสอนที่มีการทํา
Telemedicine กับ วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา

๑๓
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
วิทยาลัย แพทยศาสตร พระมงกุ ฎ เกลา ไดจั ดการศึ กษาตามระบบหน วยกิ ตทวิ ภ าค ซึ่ ง เป นไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย ๑ ปการศึกษา
มี ๒ ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน โดยมีหลักการคิดหนวยกิตตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลาวคือ
๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปราย หรือการศึกษาเทียบเทา ที่ใชเวลา ๑
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือใชเวลาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทาที่ ใชเวลา ๒-๓ ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือ ๓๐-๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมงตอหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑.๓ การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม หรือการทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย ที่
ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมงและศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ ๑๕ ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ
๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๑.๔ สําหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นป ๔-๖ (รายวิชาคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศึกษาและ
การฝกปฏิบัติงานในแตละรายวิชา แบงกลุมนักศึกษาใหหมุนเวียนขึ้นศึกษาตลอดทั้งปการศึกษา
โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และกําหนดใหศึกษา ๑ สัปดาห เทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๕ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑ ตามขอ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔ ได วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา กําหนดหนวยกิตตามความเหมาะสม
สวนการศึกษาภาคฤดูรอนอาจมีการจัดไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวน
หนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ ภาคทฤษฎี เรียนในวันเวลาราชการ
๒.๑.๒ ภาคปฏิบัติและฝกปฏิบัติการทางคลินิก มีการเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่
กองทัพบกกําหนด และผานการสอบคัดเลือกของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) ใหเขาศึกษาใน
คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
๒.๓.๑. การปรับตัวเรื่องวิธีการเรียน จากระดับมัธยมศึกษาเปนการเรียนระดับอุดมศึกษา
๒.๓.๒. การปรับตัวดานสังคม และการอยูหอพัก
๒.๓.๓. การปรับตัวใหเขากับระเบียบปฎิบัติประจําวันของระบบการฝกทหาร
๒.๓.๔. ตองการทุนสนับสนุนทางการศึกษา
๒.๓.๕. พื้นฐานความรู สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐานะของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทยมีค วามหลากหลายซึ่ง มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู และการพัฒนา
ตนเอง
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๑๔
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๒.๔.๑ มีการปฐมนิเทศ แนะแนวดานเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา การจัดสรรเวลาให
เหมาะสม รวมทั้งการวางเปาหมายชีวิตใหกับนักศึกษาใหม
๒.๔.๒ มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแก นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยทุกคน เพื่อทํา
หนาที่สอดสองดูแลตักเตือนและใหคําปรึกษาแกนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
อยางครอบคลุมทุกดาน
๒.๔.๓ การติดตามผลการเรียนของนิสิตเตรียมแพทย ชั้นป ๑ จากอาจารยผูส อน และจั ด
กิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน
๒.๔.๔ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการสรางความสัมพันธรุนพี่-รุนนอง ระบบสายรหัส
๒.๔.๕ มีร ะบบการเฝาระวัง ดูแล และติดตามประเมินผล นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทยที่มีปญหาการเรียน และพฤติกรรม มีฐานขอมูลที่มีระดับชั้นความลับ และมีการ
สงตอขอมูลเพื่อดูแลนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ที่มีปญหาดานการเรียนและ
อื่น ๆ และมีค ลิ นิก ให คํา ปรึก ษาสํา หรับ นั ก เรี ย นแพทยท หาร/นั กศึ ก ษาแพทย โ ดย
จิตแพทย
๒.๔.๖ มีทุนสนับสนุนการศึกษา สําหรับนักเรียนแพทย/นักศึกษาแพทย ที่มีปญหาทาง
เศรษฐานะ
๒.๔.๗ มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเองของนักเรียนแพทย/นักศึกษาแพทย เชน
ชมรมดนตรีไทย ชมรมถายภาพ ฯลฯ
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ป
ตารางที่ ๒ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ป
จํานวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
ชั้นปที่ ๖
รวมจํานวน (คน)

๒๕๕๘
๑๐๐
๑๐๕
๙๙
๑๐๓
๑๐๗
๙๐
๖๐๔

ปการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙
๑๐๕
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๓
๙๙
๑๐๕
๑๐๐
๑๐๗
๑๐๓
๙๙
๑๐๕
๖๑๔
๖๐๗
๖๐๔
๖๐๕
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จในปการศึกษา ๒๕๖๓ (คน)

๒๕๖๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๐๐
๑๐๐

๑๕
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๒.๖ งบประมาณตามแผน
ตารางที่ ๓ คาใชจายตอหัวในการผลิตแพทย (ตนทุนตอคนตอป)
ชั้นป

ป ๒
ป ๓
ป ๔
ป ๕
ป ๖
เฉลี่ย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท/คน/หลักสูตร
คาใชจายบริหารจัดการ
๔๑,๑๔๓ ๓๘,๘๙๙ ๔๗,๐๒๑ ๔๕,๕๒๑ ๔๑,๙๕๐
๒๑๔,๕๓๔
คาใชจายบุคลากร
๗๓,๐๐๓ ๖๙,๐๒๑ ๘๓,๔๓๒ ๘๐,๗๗๐ ๗๔,๔๓๕
๓๘๐,๖๖๑
คาใชจายการเรียนการสอน ๑๒๖,๕๐๖ ๑๒๐,๖๕๔ ๑๔๙,๕๓๒ ๑๔๔,๘๕๑ ๑๓๙,๔๗๒
๖๘๑,๐๑๕
คาใชจายสนับสนุน
๑๔๑,๓๐๐ ๑๓๓,๕๙๒ ๑๖๑,๔๘๕ ๑๕๖,๓๓๒ ๑๔๔,๐๗๐
๗๓๖,๗๗๙
คาสาธารณูปโภค
๖,๓๖๒
๖,๐๑๕
๗,๒๗๑
๗,๐๓๙
๖,๔๘๗
๓๓,๑๗๔
คาเสื่อมราคาครุภัณฑ
๕๔,๓๒๗ ๕๑,๓๖๓ ๖๒,๐๘๘ ๖๐,๑๐๖ ๕๕,๓๙๒
๒๘๓,๒๗๖
รวม (บาท) ๔๔๒,๖๔๑ ๔๑๙,๕๔๔ ๕๑๐,๘๒๙ ๔๙๔,๖๑๙ ๔๖๑,๘๐๖
๒,๓๒๙,๔๓๙
หมายเหตุ: รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณผลิตแพทยเพิ่มบางสวน โดยแพทยผูสําเร็จการศึกษาจะตองปฏิบัติงาน
ชดใชทุนเปนเวลา ๓ ป
๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
๒.๗.๑ จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
๒.๗.๒ วิชาภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอนวันจันทร–ศุกร ในเวลาราชการ
วิชาภาคปฏิบัติการทางคลินิก หรือภาคสนาม จัดการเรียนการสอนทุกวัน
ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รวมทั้งการดูแลผูป วยในวันหยุดราชการ
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต
เปนไปตามขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒
โครงสรางหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย
- กลุมวิชาแพทย
- กลุมวิชาพื้นฐานแพทยทหาร
( ทักษะทางการแพทยในสนามรบ )
- กลุมวิชาเสริมพื้นฐานแพทยทหาร(ไมคิดหนวยกิต)
การฝกพื้นฐานการทหาร ๑
การฝกพื้นฐานการทหาร ๒

๒๕๖

หนวยกิต

๓๑
๗
๓
๑๒
๙
๒๑๒
๗๙
๑๓๓
๑

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๔
๒
๒

สัปดาห
สัปดาห
สัปดาห
๑๖

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) หมวดวิชาเลือก
- วิชาเลือกเสรี
- วิชาเลือก

๑๓
๖
๗

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

๓.๑.๓ ความหมายของรหัสประจํารายวิชาในหลักสูตร
การเรียงรายวิชาจะเรียงตามหมวดวิชา กลาวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี หนวยกิตของแตล ะรายวิชา ระบุตัวเลขหนวยกิตรวมไวห นาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บ
แสดงจํานวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอด
สัปดาหตอภาคการศึกษาเชน
๒ (๑-๒-๓) หมายถึง รายวิชา ๒ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
๑ ชั่วโมง/สัปดาห และภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห และคนควาดวยตนเอง ๓ ชั่วโมง/สัปดาห
๑) รหัสรายวิชาในหลักสูตรชั้นปที่ ๑ ระบบรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวยตัวเลข ๖ ตัว
(๑) ตัวเลข ๓ ตัวแรกเปนเลขหมายหนวยที่รับผิดชอบกําหนด ไวดังนี้.๑๗๕ หมายถึง ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
๓๕๕ หมายถึง ภาควิชาภาษา คณะมนุษยศาสตร
๓๘๗ หมายถึง ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
๔๐๓ หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
๔๑๗ หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
๔๑๘ หมายถึง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
๔๒๐ หมายถึง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๔๒๒ หมายถึง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
๔๒๓ หมายถึง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร
(สาขาวิชาสัตววิทยา)
๔๒๔ หมายถึง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร
(สาขาวิชาชีววิทยา)
๔๕๙ หมายถึง ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร
๔๖๐ หมายถึง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร
๙๙๙ หมายถึง คณะกรรมการบริหารโครงการบริหาร
วิชาบูรณศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(๒) ตัวเลข ๓ ตัวหลังมีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ ๔ (หลักรอย) หมายถึง ระดับชั้นป
เลขตัวที่ ๕ (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมูของรายวิชา
เลขตัวที่ ๖ (หลักหนวย) หมายถึง อนุกรมในหมวดหมูรายวิชา ที่ภาควิชารับผิดชอบ
ตัวอยาง ๔๒๐๑๘๑ มีความหมายเรียงตามลําดับดังนี้
๔๒๐ หมายถึง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๑
หมายถึง ระดับการสอนสําหรับนักเรียนแพทยทหารชั้นปที่ ๑
๘
หมายถึง หมวดวิชาสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
๑
หมายถึง เปนรายวิชาที่ ๑ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

๑๗

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) รหัสรายวิชาในหลักสูตรชั้นปที่ ๒-๖ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เปนผูรับผิดชอบ รหัสรายวิชามี ๓ สวนประกอบ ไดแก อักษรยอชื่อสถาบัน อักษรยอชื่อ
ภาควิชา และตัวเลข ๓ ตัว ตามลําดับ
(๑) อักษรยอชื่อสถาบันใชอักษรยอชื่อวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
Phramongkutklao College of Medicine เปนอักษร ๓ ตัว คือ “วพม”/ “PCM”
(๒) อักษรยอของภาควิชาในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ตารางที่ ๔ อักษรยอของภาควิชาในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
อักษรยอ
ไทย อังกฤษ
กศ
กว
กม
จช
จว
จป
ชค
ทช
ปส
ปค
พธ
ภว
สว
วฟ
รส
ศศ
ศธ
สน
สล
อย

AA
AN
PD
MI
OP
PC
BC
MC
PR
SA
PA
PM
PS
RM
RD
SU
OS
OG
OT
MD

ชื่อเต็มภาควิชา/หนวยงาน
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
กองการศึกษา-Division of Academic Affairs
กายวิภาคศาสตร-Anatomy
กุมารเวชศาสตร-Pediatrics
จุลชีววิทยา-Microbiology
จักษุวิทยา-Ophthalmology
จิตเวชและประสาทวิทยา-Psychiatry
ชีวเคมี-Biochemistry
เวชศาสตรทหารและชุมชน-Military and Community Medicine
ปาราสิตวิทยา-Parasitology
กองการปกครอง-Division of Student Affairs
พยาธิวิทยา-Pathology
เภสัชวิทยา-Pharmacology
สรีรวิทยา-Physiology
เวชศาสตรฟนฟู-Rehabilitation Medicine
รังสีวิทยา-Radiology
ศัลยศาสตร-Surgery
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส-Orthopedic Surgery
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา-Obstetrics and Gynecology
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา-Oto-Rhino-Laryngology
อายุรศาสตร-Medicine

 กรณีเปนวิชาที่มีการสอนรวมกันระหวางภาควิชาตางๆ ในระบบบูรณาการใหจัดอยูในวิชาบูรณาการโดยรหัส

รายวิชานั้นๆ ดังนี้

บก หมายถึง วิชาบูรณาการ
IT หมายถึง Integration Course
(๓) ในรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ ตัวเลข ๓ ตัวมีความหมายดังนี้
เลขตัวหนา (หลักรอย) แสดงถึง ระดับชั้นป
เลขตัวกลาง(หลักสิบ) และเลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของ
รายวิชาที่ภาควิชานั้นรับผิดชอบเรียงตามลําดับในแตละชั้นป

๑๘

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวอยาง วพมจป ๒๐๑ มีความหมายเรียงตามลําดับดังนี้
วพม หมายถึง รายวิชาที่ วพม. เปนผูจัดการศึกษา
จป หมายถึง โดยมี ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยาเปนผูรับผิดชอบการสอน
๒ หมายถึง ระดับการสอน สําหรับนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๒
๐๑ หมายถึง เปนรายวิชาที่ ๑ ที่ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา
รับผิดชอบในชั้นปที่ ๒ ซึ่งไดแก วิชาจิตวิทยา
๒) รายวิชาในหลักสูตร
ความหมายของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาจะระบุตัวเลข ๔ ตัว
ตัวเลขตัวที่ ๑ หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม (หนาวงเล็บ)
ตัวเลขตัวที่ ๒ แสดง จํานวนชั่วโมงของการสอนแบบบรรยาย
หรืออภิปรายปญหาตอสัปดาห
ตัวเลขตัวที่ ๓ แสดง จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติที่ใชเวลาฝกทดลอง การฝกงาน
การฝกภาคสนาม การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่น
ตอสัปดาห
ตัวเลขตัวที่ ๔ แสดง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
๓.๑.๔ รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตร

๓๑
๗

หนวยกิต
หนวยกิต

๔๕๙๑๑๑*
459111*

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

วพมกศ ๒๐๑*
PCMAA 201*

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๑
Social and Behavioral Sciences 1

๑
1

(๑-๐-๒)
(1–0-2)

วพมกศ ๓๐๑*
PCMAA 301*

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๒
Social and Behavioral Sciences 2

๑
1

(๑-๐-๒)
(1–0-2)

วพมกศ ๔๐๑*
PCMAA 401*

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๓
Social and Behavioral Sciences 3

๑
1

(๑-๐-๒)
(1–0-2)

วพมกศ ๕๐๑*
PCMAA 501*

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๔
Social and Behavioral Sciences 4

๑
1

(๑-๐-๒)
(1–0-2)

๓

หนวยกิต

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
๓๘๗๑๐๑
387101@

หมายเหตุ

@

ศิลปะการอยูรวมกับผูอ ื่น
The Art of Living with Others

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
AA
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
B
หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

@

๑๙

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุมวิชาภาษา

๑๒ หนวยกิต

๓๕๕๑๑๔*
355114*

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๑
English for Pre-Medical Students 1

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

๓๕๕๑๑๕*
355115*

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๒
English for Pre-Medical Students 2

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

วพมกศ
PCMAA

๓๐๓*
303*

ภาษาอังกฤษวิชาการ (การแพทย)
Technical English (Medicine)

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

วพมกศ
PCMAA

๒๐๓*
203*

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

๙

หนวยกิต

๔๐๓๑๑๙@
403119@

เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
General Chemistry for Medical Sciences

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

๔๐๓๑๑๒*
403112*

เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
Laboratory in General Chemistry

๑
1

(๐-๒-๑)
(0-2-1)

๔๑๗๑๕๒*
417152*

แคลคูลัสพื้นฐาน
Basic Calculus

๒
2

(๒-๐-๔)
(2-0-4)

๔๒๒๑๑๒**
422112**

ชีวสถิติเบื้องตน
Introduction to Biostatistics

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

๒๑๑ หนวยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย

๗๙

หนวยกิต

๔๐๓๑๒๓@
403123@

เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Organic Chemistry for Medical Sciences

๓
3

(๓-๐-๖)
(3-0-6)

๔๐๓๒๒๒*
403222*

เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
Laboratory in Organic Chemistry

๑
1

(๐-๒-๑)
(0-2-1)

๔๒๐๑๘๑*
420181*

ฟสิกสพื้นฐานในการแพทย
Basic Physics in Medicine

๔
4

(๓-๒-๗)
(3-2-7)

๔๒๔๑๑๔**
424114**

ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biology for Medical Sciences

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

๔๒๔๑๕๑*
424151*

ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
Cell Biology for Medical Sciences

๔
4

(๔-๐-๘)
(4-0-8)

การศึกษาวิชาแพทยและวิชาชีพแพทย
Medical Study and Medical Profession

๑
1

(๑-๐-๒)
(1-0-2)

๒๐๒A
202A

วพมกศ
PCMAA
หมายเหตุ

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต

@

B

** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
AA

หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

๒๐

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

วพมบก
PCMIT

๒๐๑@
201@

วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา
Introduction to Medical Sciences

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๒๐๒@
202@

ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Biochemistry and Molecular Biology

๔
4

(๓-๒-๗)
(3-2-7)

วพมบก
PCMIT

๒๐๓@
203@

ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๑
Musculoskeletal System 1

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๒๐๔@
204@

ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ
Cardiovascular and Respiratory Systems

๔
4

(๓-๒-๗)
(3-2-7)

วพมบก
PCMIT

๒๐๕@
205@

ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
Gastrointestinal System and Nutrition

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๒๐๖@
206@

ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๒
Musculoskeletal System 2

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๒๐๗@
207@

ระบบทางเดินปสสาวะ และ ระบบสืบพันธุ
UrInary and Reproductive systems

๔
4

(๓-๒-๗)
(3-2-7)

วพมบก
PCMIT

๒๐๘@
208@

ระบบประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๑
MedicaI Neuroscience 1

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๒๐๙@
209@

ระบบประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๒
MedicaI Neuroscience 2

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๒๑๐@
210@

ระบบตอมไรทอ
Endocrine System

๒
2

(๑-๒-๓)
(1-2-3)

วพมบก
PCMIT

๓๐๑@
301@

หลักการทางเภสัชวิทยา
Principle of Pharmacology

๑
1

(๑-๐-๒)
(1-0-2)

วพมบก
PCMIT

๓๐๒@
302@

โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑
Infectious Diseases and Immunology 1

๔
4

(๓-๒-๗)
(3-2-7)

วพมบก
PCMIT

๓๐๓@
303@

โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๒
Infectious Diseases and Immunology 2

๔
4

(๒-๔-๖)
(2-4-6)

วพมบก
PCMIT

๓๐๔@
304@

โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๓
Infectious Diseases and Immunology 3

๓
3

(๑-๔-๔)
(1-4-4)

วพมบก
PCMIT

๓๐๕@
305@

พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
Clinical Pathology Hematology and Oncology

๔
4

(๒-๔-๖)
(2-4-6)

วพมบก
PCMIT

๓๐๖@
306@

โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท
Diseases of Musculoskeletal Integumentary
and Neurological Systems

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

หมายเหตุ

P

P

P

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต

** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม

@

P

P

P

B

P

AA

หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
P

หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม
P

๒๑

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

วพมบก

๓๐๗@

PCMIT

๓

(๒-๒-๕)

307@

โรคของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด
และระบบทางเดินปสสาวะ
Diseases of Respiratory, Cardiovascular
and Urinary Systems

3

(2-2-5)

วพมบก
PCMIT

๓๐๘@
308@

โรคของระบบยอยอาหารและโภชนาการ
Diseases of Digestive System and Nutrition

๒
2

(๑-๒-๓)
(1-2-3)

วพมบก
PCMIT

๓๐๙@
309@

โรคของระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
Diseases of Endocrine and Reproductive Systems

๓
3

(๒-๒-๕)
(2-2-5)

วพมกศ
PCMAA

๓๐๒*
302*

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
Problem-Based Learning in Medical Profession

๔
4

(๒-๔-๖)
(2-4-6)

๑๓๒

หนวยกิต

P

P

P

P

P

P

กลุมวิชาแพทย
วพมกศ
PCMAA

๔๐๒*
402*

หลักการเรียนรูทางคลินิก
Principles of Clinical Learning

๒
2

(๑-๒-๓)
(1-2-3)

วพมกม
PCMPD

๔๐๑AA
401AA

กุมารเวชศาสตร ๑
Pediatrics 1

๕
5

(๒-๙-๗)
(2-9-7)

วพมกม
PCMPD

๕๐๑A
501A

กุมารเวชศาสตร ๒
Pediatrics 2

๕
5

(๑-๑๒-๖)
(1-12-6)

วพมกม
PCMPD

๖๐๑@
601@

ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
Clinical Experiences in Pediatrics

๓
3

(๐-๙-๓)
(0-9-3)

วพมกม
PCMPD

๖๐๒AA
602AA

ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร
Practices in Pediatrics

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมจป
PCMPC

๒๐๑*
201*

จิตวิทยา
Psychology

๑
1

(๑-๐-๒)
(1-0-2)

วพมจป
PCMPC

๓๐๑B
301B

จิตเวชศาสตรเบื้องตน
Basic Psychiatry

๑
1

(๑-๐-๒)
(1-0-2)

วพมจป
PCMPC

๔๐๑**
401**

จิตเวชศาสตรทางคลินิก
Clinical Psychiatry

๔
4

(๒-๖-๖)
(2-6-6)

วพมจว
PCMOP

๕๐๑B
501B

จักษุวิทยา
Ophthalmology

๓
3

(๑-๖-๔)
(1-6-4)

วพมทช
PCMMC

๓๐๑*
301*

เวชศาสตรชุมชน ๑
Community Medicine 1

๔
4

(๓-๓-๗)
(3-3-7)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

หมายเหตุ

P

P

P

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
AA
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
B
หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

@

P

P

P

P

P

P

๒๒

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

วพมทช
PCMMC

๔๐๑*
401*

เวชศาสตรชุมชน ๒ (วิจัยชุมชนทางการแพทย)
Community Medicine 2
(Research on Community Medicine)

๔
4

(๑-๙-๕)
(1-9-5)

วพมทช
PCMMC

๖๐๑*
601*

เวชศาสตรชุมชน ๓
Community Medicine 3

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมทช

๔๐๒AA

๑

(๑-๐-๒)

PCMMC

402 AA

เวชศาสตรทหาร ๑
(เวชกรรมปองกันทางทหาร สรีรวิทยาประยุกตทางทหาร
และอาชีวเวชศาสตร)
Military Medicine 1
(Military Preventive Medicine, Applied Physiology in
Military Medicine and Occupational Medicine)

1

(1-0-2)

วพมทช
PCMMC
วพมทช
PCMMC

๖๐๒*
602*
๕๐๑A
501A

เวชศาสตรทหาร ๒ (เวชปฏิบัติการยุทธ)
Military Medicine 2 (Operational Medicine)
เวชศาสตรครอบครัว
Family Medicine

๒
2
๓
3

(๑-๓-๓)
(1-3-3)
(๑-๖-๔)
(1-6-4)

วพมนว
PCMPA

๕๐๑ A
501 A

นิติเวชวิทยา
Forensic Medicine

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมรส
PCMRD

๕๐๑AA
501AA

รังสีวิทยาคลินิก
Clinical Radiology

๓
3

(๑-๖-๔)
(1-6-4)

วพมวฟ
PCMRM

๕๐๑B
501B

เวชศาสตรฟนฟู
Rehabilitation Medicine

๓
3

(๑-๖-๔)
(1-6-4)

วพมศศ
PCMSU

๔๐๑A
401A

ศัลยศาสตร ๑
Surgery 1

๖
6

(๓-๙-๙)
(3-9-9)

วพมศศ
PCMSU

๔๐๒A
402A

ศัลยศาสตร ๒
Surgery 2

๓
3

(๑-๖-๔)
(1-6-4)

วพมศศ
PCMSU

๕๐๑A
501A

ศัลยศาสตร ๓
Surgery 3

๖
6

(๒-๑๒-๘)
(2-12-8)

วพมศศ
PCMSU

๖๐๑A
601A

ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
Clinical Experiences in Surgery

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมศศ
PCMSU

๖๐๒A
602A

ปฏิบัติศัลยศาสตร
Practices in Surgery

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมศศ
PCMSU

๕๐๒*
502*

วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมศธ
PCMOS

๕๐๑*
501*

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Orthopedics Surgery

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

หมายเหตุ

P

P

P

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
AA
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
B
หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

@

P

P

P

P

P

P

๒๓

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

วพมศธ
PCMOS

๖๐๑A
601A

ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Experiences in Orthopedics Surgery

๑
1

(๐-๓-๑)
(0-3-1)

วพมศธ
PCMOS

๖๐๒*
602*

ปฏิบัติศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Practices in Orthopedics Surgery

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมสน
PCMOG

๔๐๑AA
401AA

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑
Obstetrics and Gynecology 1

๕
5

(๑-๑๒-๖)
(1-12-6)

วพมสน
PCMOG

๔๐๒AA
402AA

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๒
Obstetrics and Gynecology 2

๔
4

(๑-๙-๕)
(1-9-5)

วพมสน
PCMOG

๖๐๑@
601@

ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology

๓
3

(๐-๙-๓)
(0-9-3)

วพมสน
PCMOG

๖๐๒AA
602AA

ปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Practices in Obstetrics and Gynecology

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมสล
PCMOT

๕๐๑B
501B

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
Oto–Rhino–Laryngology

๓
3

(๑-๖-๔)
(1-6-4)

วพมอย
PCMMD

๔๐๑A
401A

อายุรศาสตร ๑
Medicine 1

๕
5

(๓-๖-๘)
(3-6-8)

วพมอย
PCMMD

๔๐๒A
402A

อายุรศาสตร ๒
Medicine 2

๔
4

(๑-๙-๕)
(1-9-5)

วพมอย
PCMMD

๕๐๑A
501A

อายุรศาสตร ๓
Medicine 3

๖
6

(๐-๑๘-๖)
(0-18-6)

วพมอย
PCMMD

๖๐๑A
601A

ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
Clinical Experiences in Medicine

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมอย
PCMMD

๖๐๒A
602A

ปฏิบัติอายุรศาสตร
Practices in Medicine

๔
4

(๐-๑๒-๔)
(0-12-4)

วพมอย
PCMMD

๕๐๒*
502*

เวชศาสตรฉุกเฉิน ๑
Emergency Medicine 1

๓
3

(๒-๓-๕)
(2-3-5)

วพมอย
PCMMD

๖๐๓ A
603 A

เวชศาสตรฉุกเฉิน ๒
Emergency Medicine 2

๓
3

(๐-๙-๓)
(0-9-3)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

กลุมวิชาทหาร
วพมปค
PCMSA

๓๐๑
301

หมายเหตุ

ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
Combat Medical Skills

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
AA
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
B
หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

@
P

P

1 หนวยกิต

P

P

P

P

P

P

๒๔

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุมวิชาเสริมพื้นฐาน

ไมมีหนวยกิต

วพมปค
PCMSA

๒๐๑***
201***

การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑
Basic Military Training 1

๑๐๐ ชั่วโมง
100 ชั่วโมง

วพมปค
PCMSA

๒๐๒***
202***

การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
Basic Military Training 2

๑๐๐ ชั่วโมง
100 ชั่วโมง

หมายเหตุ

*** หมายถึง รายวิชาที่ไมมีหนวยกิต (๕๐ ชั่วโมง เทากับ ๑ สัปดาห)

ค. หมวดวิชาเลือก

๑๓ หนวยกิต

ชั้นปที่ ๑
xxxxxx
xxxxxx

ใหเลือกศึกษา ๑ วิชาตามวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิชาเลือก ๑ (วิชาเลือกเสรี)
วิชาเลือก ๒ (วิชาเลือกเสรี)

ชั้นปที่ ๒
วพมxx ๒xx

๓
๓

หนวยกิต
หนวยกิต

วิชาเลือก ๓
ใหเลือกศึกษา ๑ วิชา จาก ๓ วิชา

๑

หนวยกิต

วพมกศ ๒๐๓
PCMAA 203

ดนตรีไทยปริทรรศน
Perspective in Thai Music

๑
1

(๐-๒-๑)
(0-2-1)

วพมปค ๒๐๓*
PCMSA 203*

กิจกรรมกีฬา (เทนนิส วายน้ํา)
Sports Activities (tennis, swimming)

๑
1

(๐-๒-๑)
(0-2-1)

วพมปค ๒๐๔*
PCMSA 204*

สงทางอากาศ
Airborne

๑
1

(๐-๒-๑)
(0-2-1)

ชั้นปที่ ๓
วพมxx ๓xx
วพมกว ๓๐๑*
PCMAN 301*

วิชาเลือก ๔
ใหเลือกศึกษา ๑ วิชา จาก ๑๖ วิชา
เรื่องคัดสรรในกายวิภาคศาสตร
Selected Topics in Anatomy

๒

หนวยกิต

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมทช ๓๐๒*
PCMMC 302*

วิชาเลือกเวชศาสตรครอบครัว
Family Medicine

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมจช ๓๐๓*
PCMMI 303*

เทคนิคเชิงปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
Laboratory Techniques in Clinical Microbiology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมจช ๓๐๔*
PCMMI 304*

โครงงานจุลชีววิทยาคลินิก
Project in Clinical Microbiology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมจว ๓๐๑*
PCMOP 301*

จักษุวิทยาสําหรับปรีคลินิก
Preclinical Experiences in Ophthalmology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมชค ๓๐๑*
PCMBC 301*

เทคนิคขั้นสูงในชีววิทยาระดับโมเลกุล
Advanced Techniques in Molecular Biology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

หมายเหตุ

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
AA
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
B
หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

@

๒๕

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

วพมปส ๓๐๒*
PCMPR 302*

ปาราสิตวิทยาขั้นสูง
Advanced Parasitology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมปส ๓๐๓*
PCMPR 303*

เทคนิคเชิงปฏิบัติการปาราสิตวิทยา
Laboratory Techniques in Parasitology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมพธ ๓๐๔*
PCMPA 304*

คําศัพทสามัญทางพยาธิวิทยา
Common Terminology in Pathology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมพธ ๓๐๕*
PCMPA 305*

พยาธิวิทยาประยุกต
Applied Pathology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมพธ ๓๐๖*
PCMPA 306*

ปฏิบัติการโลหิตวิทยาและการตรวจเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
Practice in Hematology and Testing for Transplantation

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

๓๐๗@

ความสัมพันธทางคลินิกกับผลตรวจทางหองปฎิบัติการโลหิตวิทยา
ประยุกต

๒

(๑-๒-๓)

วพมพธ

PCMPA 307@

Applied Clinical Correlation and Laboratory Results in
Hematology

2

(1-2-3)

วพมสว ๓๐๑*
PCMPS 301*

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Exercise Physiology

๒
2

(๑-๒-๓)
(1-2-3)

วพมสว ๓๐๒*
PCMPS 302*

ดุลยภาพบําบัดเบื้องตน
Basic Equilibropathy

๒
2

(๑-๒-๓)
(1-2-3)

วพมศธ ๓๐๑*
PCMOS 301*

ภาวะการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสสําหรับระดับปรีคลินิก
Traumatic Orthopedics for Preclinical Program

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมภว ๓๐๑*
PCMPM 301*

เภสัชวิทยาประยุกต
Applied Pharmacology

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

ชั้นปท๕ี่
วพมxx ๕xx

วิชาเลือก ๔
ใหเลือกศึกษา ๑ วิชา จาก ๕ วิชา

๒

หนวยกิต

วพมพธ ๕๐๒*
PCMPA 502*

เรื่องคัดสรรทางพยาธิวิทยา
Selected Topics in Pathology

๒
2

(๐-๔-๒)
(0-4-2)

วพมทช ๔๐๓*
PCMMC 503*

วิจัยแบบทดลองทางคลินิก
Clinical Trial Research

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมอย
PCMMD
วพมศศ
PCMSU

อายุรศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Medicine
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Surgery

๒
2
๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)
(๐-๖-๒)
(0-6-2)

ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

๕๐๓*
503*
๕๐๓*
503*

วพมสน ๕๐๓*
PCMOG 503*
หมายเหตุ

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต

@

B

** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
AA

หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม

๒๖

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ชั้นปที่ ๖
วพมxx ๖xx

วิชาเลือก ๖
ใหเลือกศึกษา ๑ วิชา จาก ๑๔ วิชา

๒

หนวยกิต

วพมพธ ๖๐๑*
PCMPA 601*

นิติเวชผสมผสาน
Integrative Forensic Medicine

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมรส ๖๐๑*
PCMRD 601*

รังสีวินิจฉัย
Diagnostic Radiology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมอย ๖๐๔*
PCMMD 604*

อายุรศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Medicine

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมอย ๖๐๕@
PCMMD 605@

ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
Clinical Experiences in Emergency Medicine

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมศศ ๖๐๓*
PCMSU 603*

ศัลยศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Surgery

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมศศ ๖๐๔*
PCMSU 604*

ประสบการณคลินิกทางวิสัญญีวิทยา
Clinical Experiences in Anesthesiology

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมศธ ๖๐๓*
PCMOS 603*

วิชาเลือกคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Selected Orthopedics Surgery

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมจว ๖๐๑*
PCMOP 601*

ประสบการณคลินิกและการผาตัดทางจักษุวิทยา
Clinical Experiences and Surgical in Ophthalmology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมสล ๖๐๑*
PCMOT 601*

ประสบการณคลินิกทางโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
Clinical Experiences in Oto–Rhino–Laryngology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมสน ๖๐๒*
PCMOG 602*

คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมวฟ ๖๐๑*
PCMRM 601*

ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู
Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

วพมกม ๖๐๓*
PCMPD 603*

กุมารเวชศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Pediatrics

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมจป ๖๐๑*
PCMPC 601*

ประสบการณคลินิกทางจิตเวชศาสตร
Clinical Experiences in Psychiatry

๒
2

(๐-๖-๒)
(0-6-2)

วพมทช ๖๐๓*
PCMMC 603*

การประยุกตใชชีวสถิติในการวิจัยทางการแพทย
Applied Biostatistics for Medical Research

๒
2

(๑-๓-๓)
(1-3-3)

หมายเหตุ

* หมายถึง รายวิชาที่มีหนวยกิตคงเดิม
** หมายถึง รายวิชาที่เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหนวยกิตคงเดิม
หมายถึง รายวิชาที่เปดใหม
A
AA
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต
หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต และเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
B
หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับหวงเวลาสอน หนวยกิตคงเดิม หรือรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัส หนวยกิตคงเดิม
@

๒๗

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๑.๕ แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๑
Pre-Medical Program
นิสิตเตรียมแพทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
๓๕๕๑๑๔
๔๐๓๑๑๙
๔๐๓๑๑๒
๓๘๗๑๐๑
๔๑๗๑๕๒
๔๒๐๑๘๑
๔๒๔๑๑๔
๔๕๙๑๑๑

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๑
เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรทางการแพทย
เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
แคลคูลสั พื้นฐาน
ฟสิกสพื้นฐานในการแพทย
ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
จิตวิทยาทั่วไป
รวมหนวยกิต

๓
๓
๑
๓
๒
๔
๓
๓

หนวยกิต
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๐-๒-๑)
(๓-๐-๖)
(๒-๐-๔)
(๓-๒-๗)
(๒-๒-๕)
(๓-๐-๖)

๒๒ หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
๓๕๕๑๑๕
๔๐๓๑๒๓
๔๐๓๒๒๒
๔๒๒๑๑๒
๔๒๔๑๕๑
XXXXXX
XXXXXX

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๒
เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
ชีวสถิติเบื้องตน
ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
วิชาเลือก ๑ (วิชาเลือกเสรี)
วิชาเลือก ๒ (วิชาเลือกเสรี)

๓
๓
๑
๓
๔
๓
๓

(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๐-๒-๑)
(๓-๐-๖)
(๔-๐-๘)
(x-x-x)
(x-x-x)

รวมหนวยกิต

๒๐ หนวยกิต

รวมจํานวนหนวยกิตทั้งหมด

๔๒ หนวยกิต

๒๘

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๒
Pre-Clinical Program
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
วพมปค ๒๐๑
วพมปค ๒๐๒
วพมกศ ๒๐๒
วพมบก ๒๐๑
วพมบก ๒๐๒
วพมบก ๒๐๓
วพมบก ๒๐๔
วพมบก ๒๐๕
วพมจป ๒๐๑

ชื่อรายวิชา
การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑
การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
การศึกษาวิชาแพทยและวิชาชีพแพทย
วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา
ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๑
ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
จิตวิทยา
รวมหนวยกิต

๑
๓
๔
๓
๔
๓
๑

หนวยกิต
(๒)*
(๒)*
(๑-๐-๒)
(๒-๒-๕)
(๓-๒-๗)
(๒-๒-๕)
(๓-๒-๗)
(๒-๒-๕)
(๑-๐-๒)

๑๙ หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
วพมกศ
วพมบก
วพมบก
วพมบก
วพมบก
วพมบก
วพมxx
วพมกศ

๒๐๓
๒๐๖
๒๐๗
๒๑๐
๒๐๘
๒๐๙
๒xx
๒๐๑

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๒
ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ
ระบบตอมไรทอ
ระบบประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๑
ระบบประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๒
วิชาเลือก ๓
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๑
รวมหนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตทั้งหมด

๓
๓
๔
๒
๓
๓
๑
๑

(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)
(๓-๒-๗)
(๑-๒-๓)
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)
(x-x-x)
(๑-๐-๒)

๒๐ หนวยกิต
๓๙ หนวยกิต

หมายเหตุ จํานวนสัปดาหของรายวิชาเสริมพื้นฐานที่จัดใหศึกษาโดยไมคิดหนวยกิต
ประเมินผลเปน S–U (satisfactory-unsatisfactory)
๒๙

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๓
Pre-Clinical Program
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
วพมปค ๓๐๑
วพมบก ๓๐๑
วพมจป ๓๐๑
วพมบก ๓๐๒
วพมบก ๓๐๓
วพมบก ๓๐๔
วพมกศ ๓๐๓
วพมทช ๓๐๑

ชื่อรายวิชา
ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
หลักการทางเภสัชวิทยา
จิตเวชศาสตรเบื้องตน
โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑
โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๒
โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๓
ภาษาอังกฤษวิชาการ (การแพทย)
เวชศาสตรชุมชน ๑
รวมหนวยกิต

หนวยกิต
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๔ (๓-๒-๗)
๔ (๒-๔-๖)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๓-๓-๗)
๒๑ หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ ๒
วพมบก ๓๐๕
วพมบก ๓๐๗
วพมบก
วพมบก
วพมบก
วพมกศ
วพมกศ
วพมxx

๓๐๖
๓๐๙
๓๐๘
๓๐๒
๓๐๑
๓xx

พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
โรคของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด
และระบบทางเดินปสสาวะ
โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อ ผิวหนังและระบบประสาท
โรคของระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
โรคของระบบยอยอาหารและโภชนาการ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๒
วิชาเลือก ๔
รวมหนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตทั้งหมด

๔ (๒-๔-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๔ (๑-๖-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (x-x-x)
๒๒ หนวยกิต
๔๓ หนวยกิต

หมายเหตุ จํานวนสัปดาหของรายวิชาเสริมพื้นฐานที่จัดใหศึกษาโดยไมคิดหนวยกิต
ประเมินผลเปน S-U (satisfactory-unsatisfactory)
๓๐

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๔
Clinical Program
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา
วพมกศ ๔๐๑
วพมกศ ๔๐๒
วพมจป ๔๐๑
วพมทช ๔๐๑
วพมทช ๔๐๒
วพมกม
วพมสน
วพมสน
วพมศศ
วพมศศ
วพมอย
วพมอย

๔๐๑
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๑
๔๐๒

ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๓
๑ (๑-๐-๒)
หลักการเรียนรูทางคลินิก
๒ (๑-๓-๓)
จิตเวชศาสตรทางคลินิก
๔ (๒-๖-๖)
เวชศาสตรชุมชน ๒ (วิจัยชุมชนทางการแพทย)
๔ (๑-๙-๕)
เวชศาสตรทหาร ๑
๑ (๑-๐-๒)
(เวชกรรมปองกันทางทหาร สรีรวิทยาประยุกตทางทหารและอาชีวเวชศาสตร)
กุมารเวชศาสตร ๑
๕ (๒-๙-๗)
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑
๕ (๑-๑๒-๖)
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๒
๔ (๑-๙-๕)
ศัลยศาสตร ๑
๖ (๓-๙-๙)
ศัลยศาสตร ๒
๓ (๑-๖-๔)
อายุรศาสตร ๑
๕ (๓-๖-๘)
อายุรศาสตร ๒
๔ (๑-๙-๕)
รวมจํานวนหนวยกิตชั้นปที่ ๔

๔๔ หนวยกิต

หมายเหตุ วิชาสวนใหญจัดการเรียนการสอนเปนแบบหมุนเวียนทั้งสองภาคการศึกษา
๓๑

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๕
Clinical Program
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา
วพมกศ ๕๐๑
วพมกม ๕๐๑
วพมทช ๕๐๑
วพมวฟ ๕๐๑
วพมรส ๕๐๑
วพมจว ๕๐๑
วพมศศ ๕๐๑
วพมอย ๕๐๑
วพมศศ ๕๐๒
วพมสล ๕๐๑
วพมอย ๕๐๒
วพมศธ ๕๐๑
วพมพธ ๕๐๑
วพมxx ๕xx

ชื่อรายวิชา
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๔
กุมารเวชศาสตร ๒
เวชศาสตรครอบครัว
เวชศาสตรฟนฟู
รังสีวิทยาคลินิก
จักษุวิทยา
ศัลยศาสตร ๓
อายุรศาสตร ๓
วิสัญญีวิทยา
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
เวชศาสตรฉุกเฉิน ๑
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
นิติเวชวิทยา
วิชาเลือก ๕
รวมจํานวนหนวยกิตชั้นปที่ ๕

๑
๕
๓
๓
๓
๓
๖
๖
๒
๓
๓
๒
๒
๒

หนวยกิต
(๑-๐-๒)
(๑-๑๒-๖)
(๑-๖-๔)
(๑-๖-๔)
(๑–๖-๔)
(๑-๖-๔)
(๒-๑๒-๘)
(๐-๑๘-๖)
(๑-๓-๓)
(๑-๖-๔)
(๒-๓-๕)
(๑-๓-๓)
(๑-๓-๓)
(x-x-x)

๔๔ หนวยกิต

หมายเหตุ ไมแบงแผนการศึกษาเปน ๒ ภาคการศึกษา เพราะรายวิชาสวนใหญเปดสอนใน
ลักษณะหมุนเวียน (rotation) ตลอดปการศึกษา
๓๒

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๖
Clinical Program
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา
วพมกม ๖๐๑
วพมกม ๖๐๒
วพมสน ๖๐๑
วพมสน ๖๐๒
วพมทช ๖๐๑
วพมทช ๖๐๒
วพมศธ ๖๐๑
วพมศธ ๖๐๒
วพมศศ ๖๐๑
วพมศศ ๖๐๒
วพมอย ๖๐๑
วพมอย ๖๐๒
วพมอย ๖๐๓
วพมxx ๖xx

ชื่อรายวิชา
ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
ปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
เวชศาสตรชุมชน ๓
เวชศาสตรทหาร ๒ (เวชปฏิบัติการยุทธ)
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ปฏิบัติศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
ปฏิบัติศัลยศาสตร
ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
ปฏิบัติอายุรศาสตร
เวชศาสตรฉุกเฉิน ๒
วิชาเลือก ๖
รวมจํานวนหนวยกิตชั้นปที่ ๖

๓
๔
๓
๔
๔
๒
๑
๒
๔
๔
๔
๔
๓
๒

หนวยกิต
(๐-๙-๓)
(๐-๑๒-๔)
(๐-๙-๓)
(๐-๑๒-๔)
(๐-๑๒-๔)
(๑-๓-๓)
(๐-๓-๑)
(๐-๖-๒)
(๐-๑๒-๔)
(๐-๑๒-๔)
(๐-๑๒-๔)
(๐-๑๒-๔)
(๐-๙-๓)
(x-x-x)

๔๔ หนวยกิต

หมายเหตุ ไมแบงแผนการศึกษาเปน ๒ ภาคการศึกษา เพราะรายวิชาสวนใหญเปดสอนในลักษณะหมุนเวียน
(rotation) ตลอดปการศึกษา
๓๓

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๑.๖ คําอธิบายรายวิชา
(รายละเอียดดูในภาคผนวก ๒)
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
รายชื่อใน ภาคผนวก ข
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
รายชื่อใน ภาคผนวก ข
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
รายชื่อใน ภาคผนวก ข
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
๔.๑ ประสบการณภาคสนาม
๔.๑.๑ ประสบการณคลินิก
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดกําหนดใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ชั้นป
ที่ ๔ ถึงชั้นปที่ ๖ ศึกษาและฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในสถานการณจริง โดยใชโรงพยาบาล
พระมงกุฎ เกลา เปนโรงพยาบาลหลั ก และโรงพยาบาลรวมสอน ไดแกโ รงพยาบาลสถานพยาบาล ในสัง กั ด
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารยแพทย
เปนผูดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
ขอมูลของโรงพยาบาลรวมสอน
๔.๑.๑.๑ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สังกัดกรมแพทยทหารบก เปนโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๑,๒๐๐
เตียง ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจที่ ๓๖๐๐ มีภารกิจดังตอไปนี้
๑. ใหบริการทางการแพทยแกทหารและครอบครัว และประชาชน
๒. จัดฝกศึกษาใหนักเรียนแพทยทหาร นักเรียนพยาบาล แพทยประจําบาน ตลอดจนบุคลากร
ทางการแพทยทุกระดับ
๓. คนควาวิจัยทางการแพทยเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาบริการทางการแพทย
๔. ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
๕. สงเสริมและธํารงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกลา มีศูน ยการแพทยเ ฉพาะทางระดับ ตติย ภูมิชั้ นสูง (Center of
Excellence) ที่เปดใหบริการ ไดแก ศูนยมะเร็ง ศูนยอุบัติเหตุ ศูนยโรคหัวใจ (สิรินธร) ศูนยปลูกถายอวัยวะ และ
ศูนยเวชศาสตรทหาร นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาศูนยการแพทยเฉพาะทางระดับตติยภูมิชั้นสูงเพิ่มเติม ไดแก
ศูนยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนยวินิจฉัยและรักษาดวยการสองกลอง ศูนยโรคลมชัก และศูนยวินิจฉัยและรักษา
ความผิดปกติของการนอนหลับ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกลา เปนสถาบันฝกอบรมแพทยหลังปริญญา ซึ่ง ไดรับ
อนุมัติจากแพทยสภา จํานวน ๔๒ หลักสูตร
๔.๑.๑.๒ โรงพยาบาลอานันทมหิดล สังกัดกรมแพทยทหารบก ตั้งอยูที่ จ.ลพบุรี เปนโรงพยาบาลแหง
แรกของกองทัพบก มีจํานวนเตียง ๓๐๘ เตียง ใหบริการขาราชการทหาร พลเรือน และบุคคลทั่วไป ในปจจุบัน
นอกจากนักเรียนแพทยทหารจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา และยัง เปดอบรมแพทยประจําบาน
อายุรศาสตร โครงการรวมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาดวย
๔.๑.๑.๓ โรงพยาบาลคายสุรนารี ตั้งอยูที่ จ.นครราชสีมา เปนหนวยขึ้นตรงกรมแพทยทหารบก และ
ฝากการบังคับบัญชาไวกับ กองทัพภาคที่ ๒ มีหนาที่รักษาพยาบาลทหาร และขาราชการกลาโหม พลเรือน ลูกจาง
ตลอดจนครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่ ในการฝกอบรมกําลังพลตามที่ไดรับมอบ มี
จํานวนเตียง ๒๘๑ เตียง (อัตรา ๔๐๐ เตียง) ประกอบดวยแผนกอายุกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรม กุมารเวช
กรรม ศัลยศาสตรออรโธปดิกส ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ ศัลยกรรมประสาท จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิก วิทยา
จิตเวช เวชศาสตรฟนฟู และรังสีวิทยา ในปจจุบันรับนักศึกษาแพทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักเรียน
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แพทยทหารจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และยังเปดอบรมแพทยประจําบานอายุรศาสตร โครงการ
รวมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๔.๑.๑.๔ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ตั้งอยูที่เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
มีจํานวนเตียง ๖๙๔ เตียง นอกจากใหบริการดานสาธารณสุขแกขาราชการ ลูกจาง ครอบครัวของกองทัพอากาศ
และประชาชนทั่วไปแลว ยังเปนสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิกของนิสิตแพทยค ณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในโครงการรวมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย-กองทัพอากาศ และจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ นอกจากนั้นยังเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานเกือบทุก
สาขา
๔.๑.๑.๕ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เปนโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูที่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เตียงสามัญ ๓๐๐ เตียง เตียงพิเศษ ๔๘ เตียง
เตียงอภิบาลผูปวยหนัก ๓๔ เตียง และเตียงผูปวยกึ่งวิกฤต ๒๐ เตียง รวม ๔๐๒ เตียง
๔.๑.๑.๖ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูที่เขตคันนา
ยาว กรุงเทพมหานคร มึจํานวนเตียง ๕๖๑ เตียง
๔.๑.๑.๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ สังกัดกรมแพทยทหารเรือ ตั้งอยูที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
๔.๑.๑.๘ โรงพยาบาลศูนยชลบุรี สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูที่ อ. เมือง จ.ชลบุรี
เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีจํานวนเตียง ๘๒๕ เตียง ใหการดูแลรักษาผูปวยทั่วไปและผูปวยเฉพาะทางทุก
สาขา
๔.๑.๑.๙ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้ง อยูในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๒ เปนโรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวนเตียงรองรับผูปวยได ๑,๑๓๔ เตียง
ขอมูลของโรงพยาบาลชุมชน
๔.๑.๑.๑๐ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง มีแพทยประจํา
และแพทยหมุนเวียน ๖ คน
๔.๑.๑.๑๑ โรงพยาบาลทา วุง จ.ลพบุรี เปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง เปนโรงพยาบาล
ชุมชนต นแบบในการนํา สมาธิ บําบั ดมาประยุก ตใช ในการดู แลผู ปว ยโรคเรื้ อรัง ของโรงพยาบาล กรมพั ฒนา
การแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขป พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปจจุบัน มีแพทยทั้งหมด ๕ คน
๔.๑.๑.๑๒ โรงพยาบาลทาหลวง จ.ลพบุรี กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนโรงพยาบาลชุมชน สาขา
ของโรงพยาบาลชัยบาดาล เปนโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง มีแพทยประจําและแพทยหมุนเวียน ๔ คน
๔.๑.๑.๑๓ โรงพยาบาลบางคลา จ.ฉะเชิงเทรา เปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง มีแพทย
ประจําและแพทยหมุนเวียน ๖ คน (ออกตรวจ ๒ วัน ๑ คน)
๔.๑.๑.๑๔ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๙๐ เตียง มีแพทย
๑๕ คน หางจาก ตัวเมืองฉะเชิงเทรา ๕๒ กิโลเมตร
๔.๑.๒ ประสบการณฝกภาคสนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จัดประสบการณฝกภาคสนาม โดยผานการเรียนการ
สอนของรายวิชาเวชศาสตรชุมชน รายวิชาเวชศาสตรครอบครัว และรายวิชาเวชศาสตรทหาร
(๑) รายวิ ช าเวชศาสตร ชุ ม ชน ชั้ น ป ที่ ๓ และชั้ น ป ที่ ๔ มี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ง านให บ ริ ก าร
สาธารณสุขแบบผสมผสานเปนองครวมระดับปฐมภูมิ การทํารายงานของอาสาสมัค ร
ชุมชน การสํารวจสภาวะสุขภาพ การฝกปฏิบัติการตรวจสุขภาพ การใหสุขศึกษาปองกัน
โรค รวมทั้งฝกทําวิจัยชุมชน
(๒) รายวิชาเวชศาสตรครอบครัวชั้นปที่ ๕ จัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ณ ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
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(๓) รายวิช าเวชศาสตรค รอบครัว ชั้น ปที่ ๕ และรายวิ ช าเวชศาสตร ชุม ชนชั้น ปที่ ๖ ฝ ก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และทําวิจัยระบบสุขภาพ หรือระบบสาธารณสุข ๑ เรื่อง
ฝกการดูแลระบบสุขภาพแบบองครวมแกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
(๔) รายวิชาเวชศาสตรทหารชั้นปที่ ๔ และชั้นปที่ ๖ จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติเวชศาสตรการยุทธ ในสถานการณจําลองเสมือนจริง ในภาวะวิกฤติตางๆ โดย
ใชสถานที่ในภูมิประเทศจริง ภายใตสถานการณสมมติเรียกชื่อวา“ปฏิบัติการเพชราวุธ”
ณ พื้นที่อางเก็บน้ําเขาอีโต จ.ปราจีนบุรี
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
๔.๒.๑ แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย
๔.๒.๒ มีความตรงตอเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย
หลักการดานบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทยทหาร
๔.๒.๓ การสรางเสริมสุขภาพและระบบบริบาลสุขภาพ
๔.๒.๔ หลักการพื้นฐานดานระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผูปวย
๔.๒.๕ สามารถนําขอมูลและหลักฐานทั้งดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
และทางคลินิกไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาไดอยางมีวิจารณญาณ
๔.๒.๖ สามารถประยุกตใชความรูดานสุนทรียศาสตร ชีวิตและความตาย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย
เศรษฐศาสตร และสิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชน เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ การบริ บ าลสุ ข ภาพอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๒.๗ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชน
ของระบบบริการสาธารณสุข หรือคายทหาร ในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกัน
๔.๒.๘ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะคณิตศาสตร และสถิติทางการแพทยไดอยางเหมาะสม
๔.๒.๙ ความรูความสามารถในดานเวชศาสตรทหาร และสามารถใหการบริการทางการแพทย
สนับสนุนการปฏิบัติงานทางทหาร
๔.๓ ชวงเวลาการฝกประสบการณภาคสนาม
ตารางที่ ๕ ชวงเวลาการฝกประสบการณภาคสนาม
ชั้นป
๓
๔

เวชศาสตรชุมชน ๑

วิชา

หนวยกิต
๔ (๓-๓-๗)
๔ (๑-๙-๕)

๖

เวชศาสตรชุมชน ๒
(วิจัยชุมชนทางการแพทย)
เวชศาสตรชุมชน ๓

๕

เวชศาสตรครอบครัว

๓ (๑-๖-๔)

๔

เวชศาสตรทหาร ๑
(เวชกรรมปองกันทางทหาร สรีรวิทยาประยุกตทาง
ทหารและอาชีวเวชศาสตร)
เวชศาสตรทหาร ๒
(เวชปฏิบัติการยุทธ)

๑ (๑-๐-๒)

๖

๔ (๐-๑๒-๔)

๒ (๑-๓-๓)

การดําเนินงาน
เรียนภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้ง ๓ สัปดาห
ออกชุมชนระยะเวลา ๑ สัปดาห
เรียนภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้ง ๑ สัปดาห
ออกชุมชนระยะเวลา ๓ สัปดาห
นักเรียนแพทยหมุนเวียนปฏิบัติภายใน
รพ.ชุมชน ๔ สัปดาห
ออกชุมชน ๑ สัปดาห และปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ๒ สัปดาห
เรียนภาคทฤษฎีใน - นอกสถานที่ ๑ สัปดาห
เรียนภาคทฤษฏีในสถานที่ และฝกปฏิบัติใน
สถานการณจําลอง (สนามรบ) ๒ สัปดาห
๓๖
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๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖

ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร
ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
ปฏิบัติอายุรศาสตร
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
ปฏิบัติศัลยศาสตร
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
ปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ปฏิบัติศัลยศาสตรออรโธปดิกส
เวชศาสตรฉุกเฉิน ๒

๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๐-๙-๓)

ฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงกลาโหม และ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยา การกําหนดประเด็นปญหา การแบง กลุมนักเรียนแพทยทหาร/
นักศึกษาแพทยพรอมมอบหมายอาจารย ที่ปรึกษากลุม เขาพื้นที่เพื่อศึกษาและคนหาปญหาชุมชน นําเสนอผล
การศึกษาปญหาชุมชน เขียนโครงรางการวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
นําเสนอดวยวาจา
หลักสูตรกําหนดใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ไดศึกษาประเด็นทางการแพทยที่สนใจ โดย
ใชวิธีการทางระบาดวิทยา และวิทยาศาสตรภายใตคําแนะนําของอาจารย เผยแพรงานวิจัย และจัดสงผลงานฉบับ
สมบูรณ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๒.๑ ตระหนักในการดูแลผูปวยแบบองคร วม โดยคํานึงถึง ปจจัยหลายๆ ดาน ทั้ง ดานกาย จิต
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม โดยไมแบงแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
เพศ อายุ และเศรษฐานะ
๕.๒.๒ การสรางเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
๕.๒.๓ หลักการดานวิทยาการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ และเวชศาสตรเชิงประจักษ
๕.๒.๔ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๒.๕ สามารถนําขอมูลและหลักฐานทั้งดานวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานและทางคลินิกไปใชใน
การอางอิงและแกไขปญหาไดอยางมีวิจารณญาณ
๕.๒.๖ สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของกําลังพล/ประชาชน/ชุมชน ใหมีบทบาทในการดูแลสราง
เสริมสุขภาพและตอบสนองตอความตองการของชุมชน/คายทหารอยางเหมาะสม
๕.๒.๗ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตร และสถิติทางการแพทยไดอยางเหมาะสม
๕.๒.๘ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน การนําเสนอ
และอวัจนภาษาหรือภาษาทาทาง (non-verbal communication) รวมทั้งสามารถอาน
ตํารา และวารสารภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ
๕.๒.๙ สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผูปวย รวมทั้งสรางความมั่นใจเรื่องการ
รักษาความลับของผูปวย
๕.๒.๑๐ สามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการประเมินขอมูล ดวยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก เวชศาสตรเชิงประจักษและ
เวชศาสตรทหาร
๓๗

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
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๕.๒.๑๑ มีทักษะในการรับขอมูลอยางมีวิจารณญาณ และแปลงขอมูลใหเปนสารสนเทศที่มีคุณภาพ
รวมทั้ง สามารถอาน วิเคราะห และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
๕.๒.๑๒ สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
๕.๒.๑๓ สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทยอยางเปนระบบ ถูกตอง และตอเนื่องโดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล
๕.๒.๑๔ ความรูค วามสามารถในดานเวชศาสตรทหาร และสามารถใหการบริการทางการแพทย
สนับสนุนการปฏิบัติงานทางทหาร
๕.๓ ชวงเวลา
๕.๓.๑ ชั้นปที่ ๓ ในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน รหัสรายวิชา วพมทช ๓๐๑
๕.๓.๒ ชั้นปที่ ๔ ในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน รหัสรายวิชา วพมทช ๔๐๑
๕.๓.๓ ชั้นปที่ ๕ ในรายวิชาเวชศาสตรครอบครัว รหัสรายวิชา วพมทช ๕๐๑
๕.๓.๔ ชั้นปที่ ๖ ในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน รหัสรายวิชา วพมทช ๖๐๑
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
ชั้นป
๓
๔
๕
๕

วิชา
เวชศาสตรชุมชน ๑
เวชศาสตรชุมชน ๒
เวชศาสตรทหาร ๑
เวชศาสตรครอบครัว

หนวยกิต
๔ (๓-๓-๗)
๔ (๑-๙-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๑-๖-๔)

๖

เวชศาสตรชุมชน ๓

๔ (๐-๑๒-๔)

การดําเนินงาน
เรียนภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้ง ๓ สัปดาห ออกชุมชน ๑ สัปดาห
เรียนภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้ง ๑ สัปดาห ออกชุมชน ๓ สัปดาห
เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติใน–นอกสถานที่ ๑ สัปดาห
เรียนภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้ง ๑ สัปดาห ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบาน
ในพื้นที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๒ สัปดาห
หมุนเวียนปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชน ๔ สัปดาห

๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยเปนรายกลุม
๕.๕.๒ อาจารยที่ปรึกษาชวยใหคําแนะนํา คําปรึกษาตั้งแตการเลือกหัวขอกระบวนการคนควา วิจัย
และประเมินผล
๕.๕.๓ นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยนําเสนอผลการศึกษาดวยวาจาตออาจารย เพื่อรับฟง
ขอเสนอแนะปรับปรุง กอนสงรายงาน
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ อาจารยแจง เกี่ยวกับการกําหนดหัวข อ และเกณฑ การประเมิ นผลตามรายละเอี ยดของ
รายวิชา ใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยทราบ
๕.๖.๒ อาจารยประเมินนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ประเมินอาจารยตามแบบฟอรม
๕.๖.๓ นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย นําเสนอผลงาน และรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารย
ประจํารายวิชาพรอมทั้งสงรายงานและสอบภาคทฤษฎี
๕.๖.๔ อาจารยประจํารายวิชา พิจารณาผลการประเมินและนําสงกองการศึกษาตอไป

๓๘
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ตารางที่ ๖ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. วิชายอด

๑.

๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๒. วินัยเยี่ยม มีความเปนผูนํา
และมีลักษณะทางทหาร
สามารถฏิบัติงานไดทุก
สถานการณ

กลยุทธ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดการเรียนการสอนทั้ง ภาคทฤษฎี และปฏิบัติโดยเฉพาะทักษะที่จําเปนตอ
วิชาชีพ รวมทั้ง ทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น โดยให
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ไดเรียนรูและฝกทักษะ ที่โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลรวมสอน
สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย มีค วามใฝรู
ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติงานไดทุกสถานการณ
จัดการเรียนการสอนใหเปนแบบบูร ณาการ (intergration) ทั้ง horizontal
และ vertical จัดรายวิชาใหมีการประยุกตความรูจากภาคทฤษฎี ใหนําไปสูการ
ปฏิบัติ เชน ประยุกตความรูเตรียมแพทยใหนําไปใชทางปรีคลินิกและคลินิก
ประยุกตความรูทางปรีคลินิกใหนําไปใชในคลินิก จัดใหมีการสอนที่อิงปญหา
ของผูปวยเปนฐาน แบบ early clinical exposure มากขึ้น ซึ่งจะชวยให
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย เรียนรูในการแกปญหาผูปวยไดดีขึ้น
จัดทรัพยากรสนับ สนุ นการเรี ยนรู ที่เ อื้อต อการเรี ยนการเรีย นการสอนให
เพียงพอและทันสมัย มีหองสมุดที่มีตําราทางวิชาการที่ทันสมัย มีฐานขอมูล ที่
สามารถใชคนควาเปดบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
มีระบบพี่สอนนอง และระบบอาจารยที่ปรึกษา ที่คอยชวยเหลือในดานการ
เรียน
มีการประกาศเกียรติคุณยกยองและใหรางวัลนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทยที่มีผลการเรียนดี เพื่อเปนการสรางแรงบันดาลใจใหเห็นคุณคาของการ
เรียน

๑. กิจกรรมในหลักสูตร
- การฝกวิชาทหาร การเรียนวิชาทักษะทางการแพทยในสนามรบ
- การเรียนวิชาเวชศาสตรทหาร และเวชปฏิบัติการยุทธ
- ฝกวินัย ตรงตอเวลาในการเขาเรียน การนัดหมายตางๆ
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- มีกองการปกครอง ทีค่ อยควบคุมกํากับดูแล
- มีระบบนักเรียนบังคับบัญชาทุกชั้นป
- การมีกิจกรรมรวมกับหนวยทหารเหลาอื่นๆ
๓. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีการทํางานเปนกลุม ทั้งในบทบาท
ของผูนําและสมาชิกของกลุม
๔. กิจกรรมเสริมหลักสูตรผานชมรมตางๆ และการสวนสนามในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตรของแพทยรุนพี่
๕. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทย ชวยใหนักศึกษาทํางานรวมกับผูอื่น

๓๙
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คุณลักษณะพิเศษ
๓. เปยมคุณธรรม มีทักษะใน
การดํารงชีวิตในสังคมอยาง
เปนปกติสุข และมีมุมมอง
เชิงบวก

๔. มีทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง

๕. เชี่ยวชาญงานวิจัย

๖. มีความเปนนานาชาติ

กลยุทธ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. มีการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาชั้นปรีคลินิก
และมีชั่วโมงการสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นคลินิก
๒. มีการสอนในดานของความเปนมนุษยและของความเปนแพทย เชน
การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาของตนเอง ความซื่อสัตยสุจริต ความ
รับผิดชอบตอหนาที่ ความตรงตอเวลา รวมทั้งการปลูกฝงใหมีจริยธรรม
ทางดานการแพทยอยางเปนรูปธรรม ตอผูปวย เพื่อนรวมวิชาชีพ และตอ
สังคม ในรายวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรที่มีการจัดการเรียนสอน
ในชั้นป ๒-๕
๓. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาให นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยกอนเขาสู
วิชาชีพแพทย (โครงการการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแพทย
ทหาร/นักศึกษาแพทย วพม. สูวิชาชีพแพทยในชั้นป ๓) ถายทอดโดยอาจารย
อาวุโส ที่เปนบุคคลตนแบบของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา เพื่อ
ปลูกฝงใหเขาใจ การให การเสียสละเพื่อผูอื่น การดูแลรักษาผูปวยและญาติ
การรูจักเพียงพอ และการทํางานรวมกับผูอื่นเห็นอกเห็นใจเขาใจเพื่อนมนุษย
ดวยกัน
๑. มอบหมายงาน/ โครงงาน ใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยไปคนควา
คิดวิเคราะห และนําเสนอผลงาน
๒. มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน และเนนการเรียนรูดวย
ตนเอง ไดแก การเรียนโดยใชปญหาของผูปวยเปนฐาน tutorial,
group discussion, individual report การฝกภาคสนาม การทําโครงการ
ตาง ๆ และการปฏิบัติงานบนหอผูปวย
๓. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชวยใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูดวย
ตนเองไดสะดวก
๔. สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการนอกหลักสูตร
๑. มีการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตองานวิจัย เนนใหเรียนรูเปนกลุม ใน
รายวิชาเวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตรครอบครัว ตั้งแตชั้นป ๓ จนถึง
ชั้นป ๕ อยางตอเนื่อง
๒. สงเสริมให นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย นําเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
๓. มีงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัย และงบประมาณในการไปนําเสนอ
ผลงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑. สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถไปเรียนรูเพิ่มเติมในตางประเทศ
๒. มีความรวมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในตางประเทศในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
๓. สงเสริมใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย เขารวมกิจกรรมในระดับ
นานาชาติ
๔. สนับสนุนงบประมาณใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ไปเสนอผลงาน
ที่ตางประเทศ
๕. มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในบางรายวิชาในชั้นคลินิกและ
ปรีคลินิก
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๗. มีพหุศักยภาพ

๑. มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาปรีคลินิกและคลินิก
เพื่อให นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย มีความรูความสามารถ
หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบวิชาชีพแพทย และ
สาธารณสุขในดานตางๆไดตอไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงใหมๆได
๒. มีการเรียนการสอนและกิจกรรมดานงานวิจัย ที่ใหความสําคัญตองานวิจัย
เนนใหเรียนรูเปนกลุม ในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตรครอบครัว
ตั้งแตชั้นป ๓ จนถึง ชั้นป ๕ อยางตอเนื่อง
๓. มีการจัดการเรียนการสอนดานเวชศาสตรทหารและจัดกิจกรรมในหลักสูตร
เพื่อใหมีลักษณะเปนผูนํา
- การฝกวิชาทหาร การเรียนวิชาทักษะทางการแพทยในสนามรบ
- การเรียนวิชาเวชศาสตรทหาร และเวชปฏิบัติการยุทธ
- ฝกวินัย ตรงตอเวลาในการเขาเรียน การนัดหมายตางๆ
๔. มีการสอนเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม สอดแทรกรายวิชาชั้นปรีคลินิก
และมีชั่วโมงการสอนเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมในชัน้ คลินิก
๕ สงเสริมการสอนใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ทั้งทางตรงและทางออม
๖. พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร
๗. สงเสริมการสอนใหคิดวิเคราะห เนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน
๒.๑ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ในภาพรวม
๒.๑.๑ คําอธิบายกลยุทธการสอน
ใชกลยุทธการสอนที่ส อดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (learning
centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู และการพัฒนาความสามารถที่
สําคัญและจําเปนตอการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต รวมทั้งมุงเนนใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
ทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง โดยใชรูปแบบการสอนและสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมและหลากหลาย บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และการประยุกตใชความรูในระดับวิเคราะห
(analysis) สัง เคราะห (synthesis) และประเมิน (evaluation) และใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง เปนตน สําหรับรูปแบบหรือวิธีการสอนตามกลยุทธดังกลาว ไดสรุปไวไน
ตารางที่ ๗

๔๑
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ตารางที่ ๗ กลยุทธการสอน
ลําดับ
วิธีสอน
๑ บรรยาย
๒

๓

๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐

๑๑
๑๒

ลักษณะกิจกรรม
อธิบายประเด็นหรือสาระตางๆ ระหวางนั้นอาจมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนแพทย
ทหาร/นักศึกษาแพทย เชน การซักถามหรือใหตอบคําถามสั้นๆ เพื่อทดสอบ
ความเขาใจของนักศึกษา
มอบหมายงานบุคคล
การใช เวลาชวงหนึ่ง ของการสอนหรื อนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึก ษาดว ย
(ตอบคําถาม
ตนเอง) ใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย แตละคนประยุกตความรูและ
แบบทดสอบ)
ประสบการณเ พื่อ วิเ คราะหป ญหาที่ เ ปน คํา ถาม หรื อแบบทดสอบที่ ได รั บ
มอบหมาย หรือสังเคราะหคําตอบ หรือเสนอแนวทางแกปญหานั้น
มอบหมายงานกลุม
การใช เวลาชวงหนึ่ง ของการสอนหรื อนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึก ษาดว ย
(คนควาขอมูล รายงาน
ตนเอง) ให นั ก เรี ย นแพทย ท หาร/นั ก ศึ กษาแพทย ค น ควา รวบรวม และ
โครงงาน)
ประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐาน เพื่อวิเคราะหปญหาที่เปนคําถาม หรือ
แบบทดสอบที่ไดรับมอบหมาย หรือสังเคราะหคําตอบ หรือเสนอแนวทาง
แกปญหานั้น และจัดทําเอกสาร/รายงาน
นําเสนอขอมูล
นําเสนอขอมูล/ ผลงานที่รวบรวมดวยวาจา
สาธิต/ ดูงาน
การจัดใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ไดเรียนรูขั้นตอน วิธีปฏิบัติ (ใน
และนอกสถานศึกษา)
ฝกการแสดงออกซึ่ง
ใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ได
พฤติกรรม
ตกลงกันไว เชน ความตรงตอเวลา การไมพูดคุยในชั้นเรียน
การแตงกายถูกระเบียบ เปนตน
การอภิปรายกลุม
กลุมนักศึกษาประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง เพื่อหา
(group discussion)
ขอสรุปสําหรับเรื่องที่อภิปรายกันนั้น
การเรียนรูโดยการกํากับ การใช เวลาชวงหนึ่ง ของการสอนหรื อนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึก ษาดว ย
ตนเอง
ตนเอง) ใหนั กเรีย นแพทย ทหาร/นั กศึ กษาแพทย คน คว ารวบรวม และ
(self-directed learning) ประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐาน และประชุมกลุมเพื่อหาขอสรุปสําหรับ
งานที่ไดรับมอบหมาย และ จัดทําเอกสาร/รายงาน
การฝกปฏิบัติทาง
ฝก ปฏิ บั ติ ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก าร เป น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจ
ภาคทฤษฎี และ/หรือใหทําหัตถการได
หองปฏิบัติการ
(laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย คนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อ
ตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในศาสตรที่เกี่ยวของซึ่ง
(project)
ครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวม และวิเคราะห
ขอมูล
การฝกปฏิบัติใน
ฝกแสดงพฤติกรรมตางๆ ในสถานการณที่จําลองใกลเคียงสถานการณจริง เพื่อ
สถานการณจําลอง
เสริมความรูความเขาใจภาคทฤษฎี และ/หรือใหทําหัตถการได
(simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย มีโอกาสเรียนรูวิธีแกปญหา/การปฏิบัติ
(clinical practice)
กับผูป วยด วยตนเองตามสาขาวิ ช าที่ ศึกษามาหรือด วยวิ ธีวิท ยาศาสตร ให
นักศึกษาคิดเปน ทําเปน แกปญหาได การที่นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทย สามารถแกปญหาไดนั้น นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ตอง
ศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห วินิจฉัย หรือตั้งสมมติฐาน
และวางแผนการรักษา
๔๒
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ลําดับ
วิธีสอน
๑๓ การสอนขางเตียง
(bedside teaching)

๑๔

๑๕
๑๖
๑๗

๑๘

ลักษณะกิจกรรม
ผูส อนเปนผูพิจ ารณาเลือกผูปวยเพื่อสอนขางเตียงโดยมีแนวปฏิบัติเชน ให
นัก ศึ ก ษานํ าเสนอประวั ติ ผู ป ว ย การตรวจร า งกายตา งๆผู ส อนจะเป น ผู ชี้
นําเสนอปญหาที่สําคัญ เพื่อใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย อภิปราย
หรื อตอบคํ า ถาม นั กเรี ยนแพทยท หาร/นัก ศึก ษาแพทย จะได เ รีย นรูแ ละ
วินิจฉัยจากผูปวยจริงรวมกับผูสอน มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ถามปญหาที่
สงสัย
การฝกประสบการณใน
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ไดพบกับสภาพที่เปนจริง
ได เ รี ยนรู จ ากผู ป ว ยและบุ ค ลากรประจํ า หนว ยบริ การนั้ น มี กิ จ กรรมทาง
ชุมชน (community
การศึกษาใหทํา เชน โครงการกลุม การรับผิดชอบดูแลติดตามครอบครัวผูปวย
experience)
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมรณรงคในชุมชน เปนตน
ผูสอนปฏิบัติตนเปน
ผูสอนเปนตัวอยางของการเปนแพทยที่ดีในขณะดําเนินการสอน
แบบอยาง (role model) เมื่ออยูตอหนาผูปวย/ขณะปฏิบัติงาน และในสถานการณอื่น
กิจกรรมสังเคราะหความรู กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย คิดวิเคราะห
(knowledge
สังเคราะหความรู โดยใชสื่อการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน การใช
synthesizing activity) โจทยผูปวย วีดิทัศน สื่อมัลติมีเดีย คอมพิวเตอรชวยสอน แบบฝกหัด
การเรียนแบบทีม
การเรียนที่เนนใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ทํางานเปนทีม ผูสอน
(team-based learning) มอบหมายให นักเรียนแพทยทหาร/นั กศึกษาแพทย ไดศึกษาบทเรียนดว ย
ตนเองกอนเขาหองเรียน ทดสอบรายบุคคล จากนั้นกระตุนใหเรียนรูรวมกัน
เปนทีมโดยทดสอบรายกลุม แลวฝกใหประยุกตใชความรูที่เรียนเพื่อแกปญหา
หองเรียนกลับดาน
กระบวนการเรียนการสอนที่เปลี่ยนชวงเวลาบรรยายเนื้อหาในหองเรียนเปน
(flipped classroom)
การทํากิจกรรมตางๆเพื่อฝกแกโจทยปญหา สวนการบรรยาย/บทเรียนจะอยู
ในชองทางอื่นๆ ซึ่งนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย สามารถเขาถึง ได
ตั้งแตกอนเขาหองเรียน ผูสอนกําหนดโจทยเพื่อการถามตอบในหองเรียน

๔๓

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑.๒ คําอธิบายกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ใชกลยุทธที่เนนการประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิช าชีพ การประเมินการ
ประยุกตใชความรูในวิชาชีพ การประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง และการ
ประเมินพัฒนาการเรียนรูและ/หรือประเมินเพื่อใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพื่อการพัฒนา สําหรับรูปแบบหรือ
วิธีการประเมินตามกลยุทธดังกลาว ไดสรุปไวในตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
ลําดับ
วิธีประเมิน
๑ บันทึกเขาเรียนและ การมีสวนรวม
๒

การสอบปรนัย

ลักษณะกิจกรรม
ผูสอนบันทึกรายชื่อผูเขาเรียน และการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน
ผูสอนประเมินผูเรียนโดยการใชขอสอบปรนัย

๓

การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

ผูสอนประเมินผูเรียนโดยการใชขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง

๔

การสอบปฏิบัติ

ผูสอนประเมินการปฏิบัติของผูเรียน

๕

การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น

๖

การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว

๗

การสอบปฏิบัติหลายสถานีทาง
คลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา

ผูสอนประเมินการปฏิบัติของผูเรียน โดยการจัดสอบปฏิบัติทางคลินิก
รายสั้น
ผูสอนประเมินการปฏิบัติของผูเรียน โดยการจัดสอบปฏิบัติทางคลินิก
รายยาว
ผูสอนประเมินการปฏิบัติของผูเรียน โดยการจัดสอบปฏิบัติหลาย
สถานีทางคลินิก (OSCE)
ผูสอนประเมินผูเรียนโดยใหตอบปากเปลา

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

การใชสมุดบันทึกเหตุการณ
(logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
หรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล
(เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม
(เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมิน
การปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง
(จากผูรวมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

ผูสอนประเมินผูเรียนโดยใชสมุดบันทึกเหตุการณ
ผูเรียนประเมินผลงานตนเองที่เปนเอกสาร/รายงาน/
การปฏิบัติ/พฤติกรรม
เพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงานประเมินผลงานที่เปนเอกสาร/รายงาน/
การปฏิบัต/ิ พฤติกรรมของผูเรียนเปนบุคคล
ผูสอนตรวจผลงานที่เปนเอกสาร/รายงานของผูเรียนซึ่งนําเสนอเปน
บุคคล
ผูสอนตรวจผลงานที่เปนเอกสาร/รายงานของผูเรียนซึ่งนําเสนอเปน
กลุม
ผูสอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงานของผูเรียน
ผูสอนสังเกตการทํางานกลุมและบันทึกขอมูล
การสังเกตจากผูรวมงาน
แฟมรวบรวมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู การลงมือปฏิบตั ิ การทํา
กิจกรรม และเขียนบรรยายเพื่อสะทอนประสบการณที่ไดเรียนรู
(reflection) อยางเปนกระบวนการ

๔๔

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ในแตละดาน
๒.๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมตอวิชาชีพแพทย
๒) มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และวิชาชีพเปนที่ไววางใจของผูปวยและ สังคม
๓) แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทยอันเปนที่นาเชื่อถือมีความอดทน อดกลั้น และ
ความมั่นคงทางอารมณ
๔) มีความตรงตอเวลา มีวินัย มีความรับผิดชอบตอผูปวย และงานที่ไดรับ
มอบหมาย
๕) มีความตระหนักในการดูแลผูปวยแบบองครวม โดยคํานึงถึงปจจัยหลายๆ ดาน
ทั้งดานกาย จิต ครอบครัว สังคม และสิง่ แวดลอมไมแบงแยกในบริบทของเชื้อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ อายุ และเศรษฐานะ
๖) เคารพในสิทธิของผูปวย โดยการใหความจริง รักษาความลับ และคํานึงถึง
ประโยชน และความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ
๗) มีความเขาใจและสามารถใหการบริบาลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง
๘) มีจิตอาสา พรอมจะเสียสละชวยเหลือผูอื่น โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
๒.๒.๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ตารางที่ ๙ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม












ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกุลม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต / ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
๔๕

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
๑๘

วิธีสอน
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

๒.๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ตารางที่ ๑๐ กลยุทธการประเมนผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม













ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

๒.๒.๒ ดานความรู
๒.๒.๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู มีความรูความเขาใจในดานตางๆ ตอไปนี้
๑) วิทยาศาสตรการแพทยระดับพื้นฐาน (ตามประกาศแพทยสภาที่ ๑๒/
๒๕๕๕เรื่ อ ง เกณฑ ค วามรู ค วามสามารถในการประเมิ น เพื่ อ รั บ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ ก.)
๒) วิ ช าชี พ และทั ก ษะทางคลิ นิ ก (ตามประกาศแพทยสภาที่ ๑๒/
๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑค วามรูค วามสามารถในการประเมิ น เพื่อรั บ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๒ ข.)
๓) การสรางเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ (ตามประกาศแพทย
สภาที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑความรูความสามารถในการประเมิน
เพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่
๓ ค.)

๔๖

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๔) เวชจริยศาสตร (ตามประกาศแพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ
ความรูความสามารถในการประเมิน เพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๔ ง.)
๕) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตามประกาศ
แพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑความรูค วามสามารถในการ
ประเมิน เพื่ อรับ ใบอนุญาตเป นผูป ระกอบวิ ช าชี พเวชกรรม พ.ศ.
๒๕๕๕ สวนที่ ๕ จ.)
๖) การใชยา ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีดานสุขภาพอยางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความคุมคาในเศรษฐศาสตรคลินิก
๗) หลักการดานวิทยาการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ และ
เวชศาสตรเชิงประจักษ
๘) หลักการดานสังคมศาสตร มนุษยวิทยา จิตวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตรที่จําเปน สําหรับสรางเสริมเจตคติ และสรางความเขาใจตอ
เพื่อนมนุษยและสังคม
๙) หลักการดานบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทย
ทหาร
๑๐) หลักการพื้นฐานดานระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผูปวย
๒.๒.๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ตารางที่ ๑๑ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกลุม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต / ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
๔๗

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘




ลําดับ
๑๗
๑๘

วิธีสอน
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

๒.๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลเรียนรูดานความรู
ตารางที่ ๑๒ กลยุทธการประเมินผลเรียนรูดานความรู















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา
๒.๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา มีความสามารถในดานตางๆ ดังนี้
๑) ตระหนักรูและเขาใจในศักยภาพ และขอควรพัฒนาของตน สามารถ
กําหนดความตองการในการเรียนรู และพัฒนาของตนเองไดอยาง
ครอบคลุม
๒) สามารถวางแผน และ แสวงหาวิธีการสราง และพัฒนาความรู ทักษะ
เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
๓) คิดวิเคราะหอยางเปนระบบโดยใชองคความรูทางวิชาชีพ และดาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔) สามารถนํ า ข อ มู ล และหลั ก ฐานทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
พื้นฐาน และทางคลินิกไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาไดอยางมี
วิจารณญาณ
๔๘

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๕) สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรูฝกทักษะทางการแพทย และ
เวชศาสตรทหาร รวมทั้งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
๖) เลือกใชวิธี การแกไขป ญหาไดอยา งมีประสิทธิ ภ าพ สอดคลองกั บ
สถานการณ และความตองการของกองทัพ และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
๗) เลือกใชวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงความคุมคาและเหมาะสม
๘) เขาใจบทบาท คุณประโยชน และแนวทางการบูรณาการการแพทย
แผนไทย และการแพทยทางเลือกเขากับระบบสุขภาพของประเทศ
เพื่อเลือกใชแนวทาง หรือสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม
๙) เขาใจความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติได
อย า งสม่ํ า เสมอและต อ เนื่ อ ง สามารถสร า งองค ค วามรู จ ากการ
ปฏิบัติงานประจําวัน และเขาใจในระบบบริหารจัดการความรู
๑๐) สามารถประยุกตใชค วามรูดานสุนทรียศาสตรชีวิต และความตาย
วัฒนธรรมสังคม กฎหมาย เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอมของชุมชน
เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ การบริ บ าลสุ ข ภาพอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
๒.๒.๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ตารางที่ ๑๓ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกลุม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต / ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
๔๙

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘




ลําดับ
๑๗
๑๘

วิธีสอน
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

๒.๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ตารางที่ ๑๔ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๒.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีในดานตางๆ ดังนี้
๑) สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย และมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ
ผูอื่น
๒) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกในทีมดูแลรักษา ทีม
สุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขหรือคายทหาร
ในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกัน
๓) มีค วามรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสัง คม และรั บผิดชอบในการพัฒนา
วิชาชีพองคกร และสังคม

๕๐

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๔) สามารถสง เสริมการมีสวนรวมของประชาชน/กําลัง พล/ชุมชนให มี
บทบาทในการดูแล สรางเสริมสุขภาพ และตอบสนองตอความตองการ
ของชุมชน/ของคายทหารอยางเหมาะสม
๒.๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที่ ๑๕ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ














ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกลุม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต / ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

๒.๒.๔.๓ กลยุทธการประเมินผลที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ตารางที่ ๑๖ กลยุทธการประเมินผลที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ


ลําดับ
๑
๒
๓

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
๕๑

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘








ลําดับ
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

๒.๒.๕ ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในดานตางๆ ดังนี้
๑) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตร และสถิติทางการแพทยได
อยางเหมาะสม
๒) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภ าพทั้ง การพูด การฟง การอาน
การเขียน การนําเสนอ และอวัจนภาษาหรือภาษาทาทาง (non-verbal
communication) รวมทั้ ง สามารถอ า นตํ า รา และวารสาร
ภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ
๓) สามารถขอความยินยอมในการรักษาพยาบาลจากผูปวย รวมทั้งสราง
ความมั่นใจเรื่องการรักษาความลับของผูปวย
๔) มีทักษะการสื่อสารในสถานการณเฉพาะ ไดแก การแจงขาวราย การ
จัดการเมื่อเกิดขอผิดพลาด โนมนาว ไกลเกลี่ย และเจรจาตอรอง
๕) มีทักษะในการรับฟงปญหา เขาใจถึงความรูสึกและความวิตกกังวลของ
ผูปวยและญาติ อี กทั้งสามารถตอบคําถาม อธิบายใหคําปรึกษา และ
คําแนะนํา โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมอยางเหมาะสม
๖) สามารถคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งวิจารณญาณในการประเมินขอมูล ดวยหลักการของวิทยาการ
ระบาดคลินิก เวชศาสตรเชิงประจักษและเวชศาสตรทหาร
๗) มีทักษะในการรับขอมูลอยางมีวิจารณญาณ และแปลงขอมูลใหเปน
สารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอาน วิเคราะห และถายทอด
ขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
๕๒

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๘) สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกับสถานการณ
๙) สามารถบันทึกเอกสารทางการแพทยอยางเปนระบบ ถูกตอง และ
ตอเนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล
๑๐) มีทักษะในการถายทอดความรู และประสบการณแกผูเกี่ยวของได
อยางเขาใจ
๒.๒.๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ ๑๗ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกุลม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต / ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

๕๓

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๒.๕.๓ กลยุท ธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ ๑๘ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

๒.๒.๖ ทักษะพิสัย
๒.๒.๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
๑) ความสามารถในการสั ง เกตอากัปกริย า ทา ทีข องผู ปว ยและญาติ
รวมทั้งสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม
๒) มีค วามสามารถในการซักประวัติ และตรวจรางกายผูปวยไดอยา ง
ครอบคลุมเหมาะสม และสามารถประมวลขอมูลเพื่อใชในการวินิจฉัย
รักษาผูปวยไดอยางถูกตอง
๓) มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพื้นฐาน และเลือกใช
การตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนได โดยคํานึงถึงความคุมคา และ
เหมาะสมมี ค วามสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่ อ งมื อ
พื้นฐาน และการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปนได โดยคํานึงถึง
ความคุมคาและเหมาะสม
๔) มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ตรวจวินิจฉัย และ บําบัดรักษาผูปวย
ไดอยางถูกตองเหมาะสมทันทวงที่ โดยใหการบริการสุขภาพผูปวย
๕๔

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบองครวม (Holistic Approach)โดยอาศัยเวชศาสตรเชิงประจักษ
(Evidence base medicine)
๕) มีทักษะในการใหการดูแลรักษา และทําหัตถการที่จําเปน
(ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ.
๒๕๕๕)
๒.๒.๖.๒ การสอนที่จะใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ตารางที่ ๑๙ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย















ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกุลม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต/ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

๒.๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ตารางที่ ๒๐ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย



ลําดับ
๑
๒
๓
๔

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
การสอบปฏิบัติ
๕๕

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘










ลําดับ
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)

๒.๒.๗ ดานการทหารและความมั่นคงของประเทศ
๒.๒.๗.๑ ผลการเรียนรูดานการทหารและความมั่นคงของประเทศ
๑) แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) มีคุณลักษณะผูนําทางทหารที่ดี มีวินัย กลาหาญ ปฏิบัติตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีในหมูคณะ
๓) มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาที่ของ
การรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ
๔) มีความรูความสามารถในดานเวชศาสตรทหาร สามารถใหการบริการ
ทางการแพทยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางทหาร
๒.๒.๗.๒ กลยุท ธการสอนที่ใ ชใ นการพัฒนาดานการทหารและความมั่นคงของ
ประเทศ
ตารางที่ ๒๑ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาดานการทหารและความมั่นคงของประเทศ





ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วิธีสอน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคําถาม แบบทดสอบ)
มอบหมายงานกลุม (คนควาขอมูล รายงานโครงงาน)
นําเสนอขอมูล
สาธิต / ดูงาน
ฝกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
๕๖

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘








ลําดับ
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

วิธีสอน
การอภิปรายกลุม (group discussion)
การเรียนรูโดยการกํากับตนเอง (self-directed learning)
การฝกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ (laboratory study)
การฝกทําโครงการ/วิจัย (project)
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง (simulated situation)
การฝกปฏิบัติกับผูปวย (clinical practice)
การสอนขางเตียง (bedside teaching)
การฝกประสบการณในชุมชน (community experience)
ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง (role model)
กิจกรรมสังเคราะหความรู (knowledge synthesizing activity)
การเรียนแบบทีม (team-based learning)
หองเรียนกลับดาน (flipped classroom)

(ค) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการทหารและความมั่นคงของประเทศ
ตารางที่ ๒๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการทหารและความมั่นคงของประเทศ













ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วิธีประเมิน
บันทึกเขาเรียนและการมีสวนรวม
ขอสอบปรนัย
ขอสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง
การสอบปฏิบัติ
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น
การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว
การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE)
การสอบปากเปลา
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
การประเมินตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน
การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
การประเมินผลงานกลุม (เอกสาร รายงาน)
การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน
การสังเกตการทํางานกลุม
การสังเกตในสถานการณจริง (จากผูร วมงาน)
แฟมสะสมงาน (portfolio)
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) (เอกสารแนบ)
๑.๑ หลักสูตรชั้นปที่ ๑ ใชขอบังคับ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอบังคับฯ ที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒ หลักสูตรชั้นปที่ ๒-๖ ใชระเบียบกรมแพทยทหารบก วาดวยการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบฯ ที่แกไขเพิ่มเติม
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
๒.๑.๑ คณะกรรมการรายวิชา ประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยพิจ ารณา
รูปแบบการประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน table of specification (ตารางวิเคราะหหลักสูตร) กําหนดเกณฑการตัดสินผล
การออกขอสอบ และกลั่นกรองขอสอบ ภายหลังการสอบมีระบบการวิเคราะหขอสอบเพื่อ
การปรับปรุงขอสอบ และรายงานผลผานคณะอนุกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒.๑.๒ นักศึกษาที่มีขอสงสัยในผลการประเมิน สามารถอุทธรณขอตรวจสอบผลการประเมินตอ
คณะกรรมการรายวิชานั้นๆได
๒.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังสําเร็จ
การศึกษาประเมินจาก
๒.๒.๑ การทวนสอบจากผูใชบัณฑิตโดยความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาให
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู ๗ ดาน
๒.๒.๒ การทวนสอบจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพโดยประเมินตนเองถึงความพรอมและความรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ๗ ดาน
๒.๒.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร กําหนดใหผูที่จะสําเร็จการศึกษาตองผานการประเมิน ดังนี้
๒.๒.๓.๑ การสอบประมวลความรอบรูระดับปรีคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท
Multiple choice question (MCQ) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
จัดสอบสําหรับผูที่ผานการศึกษาในระดับวิทยาศาสตร การแพทยพื้นฐานมาแลว
ไมนอยกวาสองปการศึกษา
๒.๒.๓.๒ การสอบประมวลความรอบรูระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท
Multiple choice question (MCQ) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
จัดสอบสําหรับผูที่ผานการศึกษาในระดับวิทยาศาสตร การแพทยคลินิกมาแลวไม
นอยกวาสองปการศึกษา
๒.๒.๓.๓ การสอบประมวลความรอบรูระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท modified
essay question (MEQ) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จัดสอบสําหรับผู
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ ๖ และไดผานการศึกษาในรายวิชาชั้นป ๖ อยางนอย
ครึ่งหนึ่งของหลักสูตรของชั้นปทื่ ๖
๒.๒.๓.๔ การสอบประมวลความรอบรูระดับคลินิก ภาคปฏิบัติ ประเภท objective structured
clinical examination (OSCE) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา จัดสอบ
สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ ๖
๒.๒.๓.๕ นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ตองไดรับการประเมิน portfolio
ในชั้นป ๓ ,ชั้นป ๔, ชั้นป ๕ และชั้นป ๖ ประเมินผลเปน S–U
(satisfactory-unsatisfactory)
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นอกจากนั้น ยังมีแหลงขอมูลเพื่อการทวนสอบระดับหลักสูตร ไดแก ผลการสอบเพื่อการประเมิน
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓ ของศูนย
ประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
๒.๓ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลัง นักศึก ษาสําเร็จ การศึกษาโดยเนนผลสัม ฤทธิ์ของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตร โดย
การประเมินผล ดังนี้
๒.๓.๑ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๒.๓.๒ รางวัลหรือคําชมเชยที่บัณฑิตไดรับในดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธร ะหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะพิสัย
๒.๔ ประเมินจากบัณฑิตในการนําความรูจากหลักสูตรไปใชในการประกอบวิชาชีพ
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ เปนผูมีความประพฤติดีเหมาะสมแกศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓.๓ สอบผานทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร
๓.๔ สอบผานประมวลความรอบรูรวมกับนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
๓.๕ ตองสอบผานการสอบประมวลความรอบรู (comprehensive examination) ดังนี้
๓.๕.๑ การสอบประมวลความรอบรูระดับปรีคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท multiple choice
question (MCQ)
๓.๕.๒ การสอบประมวลความรอบรูระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท multiple choice
question (MCQ)
๓.๕.๓ การสอบประมวลความรอบรูระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท modified essay
question (MEQ)
๓.๕.๔ การสอบประมวลความรอบรูระดับคลินิก ภาคปฏิบัติ ประเภท objective structured
clinical examination (OSCE)
๓.๖ ตองไดรับการประเมิน portfolio และไดผลการประเมินเปน S (satisfactory) ในชั้นป ๓ ชั้นป ๔
ชั้นป ๕ และชั้นป ๖
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ มีการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารยใหมทุกคนเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง
๑.๑.๑ บทบาทและหนาที่ของการเปนครูแพทย
๑.๑.๒ มีความรูและเขาใจองคกร นโยบายของสถาบัน กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของหนวยงาน
สิท ธิผ ลประโยชน ตา งๆ รวมทั้ง การบริห ารหลัก สูต รและการจั ดการเรี ยนการสอนใน
ภาควิชาของสถาบัน
๑.๒ มีระบบอาจารยพี่เลี้ยง (Mentor) สําหรับอาจารยใหม โดยมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่
เลี้ยงสําหรับอาจารยใหม โดยมีหนาที่
๑.๒.๑ ใหคําแนะนําการปรึกษาเพื่อเรียนรู และปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารย ในวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑.๒.๒ ใหคําแนะนํานิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนคูกับอาจารยอาวุโส
๑.๓ มีการสง เสริมใหอาจารย ใหมมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
งานวิจัยอยางตอเนื่องโดย
๑.๓.๑ สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
๑.๓.๒ ศึกษาอบรมดูงานในตางประเทศ
๑.๓.๓ สนับสนุนการทําวิจัยของแตละภาควิชา หรือรวมวิจัยกับนักวิจัยภายใน หรือ
ภายนอกสถาบัน และตีพิมพผลงาน
๑.๓.๔ เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
๑.๔ มีการประเมินและติดตามความกาวหนาของอาจารยใหม
มีการประเมินและติดตามความกาวหนาของอาจารยใหมทุกคน โดยอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อนรวมงาน และ
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวม ระหวางผูสอน
ผูบริหารและผูเรียน
๒.๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป โดยเนน
ที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิส าขาแพทย ตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของ
รายวิชา (course specification)
๒.๑.๓ จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย ทั้งในหองเรียนและ
ในคลินิกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑.๔ สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ ดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
๒.๑.๕ จัดอาจารยพี่เลี้ยง (mentor) ใหแกอาจารยใหม และพัฒนาระบบ clinical supervision
๒.๑.๖ พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation)
๒.๑.๗ พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับ สนุน ใหอ าจารย เขา รวมอบรม/ประชุมวิ ช าการ ทั้ง ภายในและภายนอกวิทยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒.๒.๒ สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษา ดูงาน อบรม ในตางประเทศ
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๒.๒.๓ สนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เขาเปน
สมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒.๒.๔ รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสภายในหรือภายนอกวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
และตีพิมพผลงาน
๒.๒.๕ สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๖ สนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒.๗ สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมพัฒนาจิตตปญญาศึกษา และทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
๒.๒.๘ สนับสนุนใหอาจารยพิเศษเขาถึงขอมูลความรูของหองสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
๒.๓.๑ สนับสนุนใหไดรับการอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาและการทํางานแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์
๒.๓.๒ ใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแกบุคลากรในดานที่จําเปนตอการพัฒนาการศึกษา
๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัย
๒.๓.๔ สงเสริมกระบวนการจัดการความรู (knowledge management) เชน การทําคลังขอสอบ
๒.๓.๕ สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีโอกาสเขารวมประชุมสัมมนาศึกษา
ดูงาน หรืออบรมทักษะเฉพาะดานอยางนอยปละครั้ง
๒.๓.๖ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนางานและสงผลงานเขาประกวดทั้งในระดับกองทัพและระดับชาติ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีระบบและการดําเนินงานดูแลและบริหารหลักสูตร ดังนี้
๑.๑ มีคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลดังนี้
๑.๑.๑ คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑.๑.๒ คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑.๑.๓ คณะอนุกรรมการประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑.๑.๔ คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑.๑.๕ คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดสอบและประมวลความรอบรู MCQ, MEQ, OSCE และ
จัดทําแฟมสะสมงาน (Portfolio)
๑.๑.๖ คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
๑.๑.๗ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา วพม.
๑.๑.๘ คณะกรรมการรายวิชา
๑.๒ คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทําหนาที่ วางแผน
บริหารจัดการ การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ควบคุมมาตราฐานหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนา พัฒนา
อาจารยดานแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัย
๑.๓ คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทําหนาที่
วางแผน กํากับดูแล ใหขอเสนอแนะ ดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหง ชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ดําเนินงาน พัฒนาปรับปรุง ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
๑.๔ คณะอนุกรรมการประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทําหนาที่ กําหนด
แนวทางเกณฑการประเมินผลใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค วางระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา การวัดและการประเมินผล การอุทธรณผลการศึกษา
๑.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา ทําหนาที่ จัดอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการ
สอน ความตองการเกี่ยวกับบทเรียน CAI โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการผลิตสื่อการ
สอน วางแผนและนํานวัตกรรมการศึกษามาใชในหลักสูตร รวมทั้ง และการเรียนการสอนแบบ Elearning
๑.๖ คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดสอบและประมวลความรอบรู MCQ, MEQ, OSCE และจัดทําแฟม
สะสมงาน (Portfolio) ทําหนาที่ ดําเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความรอบรูใหกับ นักเรียนแพทย
ทหาร กําหนดแผนการดําเนินงาน และ ติดตามการตรวจประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
๑.๗ คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ทําหนาที่ กําหนดแนวทาง
ดําเนินการวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งระดับรายวิชา ระดับชั้นป และ ระดับหลักสูตร
๑.๘ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา วพม. ทําหนาที่ พัฒนาองคความรูและ
ผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา พรอมทั้งสงเสริมการใชประโยชนวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ใหเปน
รูปธรรมทั้งดานการตีพิมพ
๑.๙ คณะกรรมการรายวิชา ซึ่งประกอบดวย อาจารยในภาควิช า เปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลใหเปนไปตามผลการเรียนรูที่กําหนด
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๑.๑๐หนวยแพทยศาสตรศึกษา และ กองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนหนวยงาน
ที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษาประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
โรงพยาบาลสมทบ เพื่อใหจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการสอน เปนไปตามแผนและ
นโยบายและมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ โดยมีผูอํานวยการกองการศึกษาเปนผู
กํากับดูแล
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดําเนินการบริหารงบประมาณโดยคณะกรรมการบริห าร
ทรัพยากร ใชงบประมาณเพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนจาก ๒ แหลงที่มา ไดแก
๒.๑.๑ เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายได จ ากงบประมาณประเภทนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา จะนํามาใช
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ-ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนพัฒนาผูเรียน ซึ่งเงินงบประมาณแผนดินที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดรับนั้น
จําแนกตามพันธกิจการรับนักเรียนไดดังนี้
๒.๑.๑.๑ เงินงบประมาณจากกองทัพบก
เปนเงินงบประมาณที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดรับจัดสรร เพื่อรองรับการผลิต
นักเรียนแพทยทหาร ตามแผนการรับนักศึกษา (ชาย) ปกติ ๒๐ นาย โดยกองทัพบกจะจัดสรรงบประมาณ
ในการดูแลนักเรียนแพทยทหารแบบองครวม เพื่อใหสถาบันดําเนินการจัดการศึกษาและเพื่อดูแลการดํารง
ชีพใหกับผูเรียน
๒.๑.๑.๒ เงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เปนเงินงบประมาณที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดรับจัดสรร เพื่อรองรับการผลิต
นักศึกษาแพทย ตามแผนการเรงรัดการผลิตแพทยเพิ่ม ใหเพียงพอตอความตองการของประเทศในโครงการ
ผลิตแพทยเพิ่ม ป พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๒ ซึ่งมีแผนการรับนักศึกษา ๘๐ นายตอป โดยจะไดรับเงินงบประมาณ
ดําเนินการ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.๑.๒ เงินรายรับสถานศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เปนเงินนอกงบประมาณที่มีรายไดมาจากคาบํารุงการศึกษา ที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุ ฎ เกล า เรี ย กเก็ บ ตามระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ว า ด ว ยเงิ น รายรั บ ของสถานศึ ก ษาของ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยรายไดจ ากเงินจํานวนนี้จ ะนํามาใชดํา เนินกิจ กรรมเสริ ม
หลักสูตรใหแกผูเรียน และกิจกรรมที่วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาเห็นวาเปนประโยชนตอนักเรียน
แพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ ดิม
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีทรัพยากร วัสดุ และครุภัณฑ ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม และเพียงพอ มีความพรอมดานหนังสือ ตําราทางวิชาการ ฐานขอมูล และ การสืบคน
ขอมูลผานฐานขอมูล โดยการใชทรัพยากรรวมกันกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และโรงพยาบาลสมทบ
๒.๒.๑ ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ ตําราวิชาการ โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูล)
๒.๒.๑.๑ หองสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา/กรมแพทยทหารบก มีเอกสาร
ประกอบการคนควา มีหองสมุดอิเ ลกทรอนิกส หองสมุดเวชศาสตรท หาร ทรัพยากรการเรียนรู (ตํารา)
วารสาร ทั้ง ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ โสตทัศ นวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกสของวิทยาลัยและหนวยงาน
ตา งๆ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ความเหมาะสมในการดํ า เนิ น งาน และการให บ ริ ก ารอย า งมี
ประสิทธิภ าพ เชน ฐานขอมูลตางๆ วารสารออนไลน และยัง มีค วามรวมมือระหวางหองสมุดในการใช
ทรั พ ยากรร ว มกั น โดยเฉพาะในกลุ ม สถาบัน แพทยศาสตร แห ง ประเทศไทย ห อ งสมุด สั ง กั ด กระทรวง
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สาธารณสุข โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล และตางประเทศ โดยใชการติดตอยืมผานเครือขาย Internet ใน
การยืมระหวางหองสมุด และตางประเทศติดตอที่ WHO, British Library และ SEAMIC (Southeast Asian
Medical Information Center) เปนไปตามเกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปจ จุบันไดปรับปรุง แลวเปนเกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินการหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางที่ ๒๓ ขอมูลหองสมุดวิทยาแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประเภท

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จํานวนรวม หนวยนับ
๓๕,๙๑๗
๑,๗๕๐
๓๗,๖๖๗
เลม
๒๗
๒๓๓
๒๖๐
เลม
๔๐
๑๓๕
๑๗๕
เลม
๓๖
๔๕๐
๔๘๖
เลม
๔๒๐
๓๗
๔๕๗ ชื่อเรื่อง
๒๘,๗๘๐
๒๘,๗๘๐
ชื่อ
๒๘,๓๕๕
๒๘,๓๕๕
ชื่อ
๓๕๐
๓๕๐
ชื่อ
๗๕
๗๕
ชื่อ
๔๒
๑๕
๕๗
ชื่อ
๑๓,๒๗๗
๒๔๐
๑๓,๕๑๗
เลม
๒๒
๒
๒๔ ฐานขอมูล
๙
๙ ฐานขอมูล
๑๑
๑๑ ฐานขอมูล

หนังสือ/ตํารา
วิทยานิพนธ
รายงานการวิจัย
รายงานประจําป
ซีด-ี รอม วิชาการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๗
วารสารฉบับพิมพ
๘
วารสารฉบับเย็บเลม
๙
ฐานขอมูลบรรณานุกรม
๑๐ ฐานขอมูลวารสาร
๑๑ ฐานขอมูล E-Book
ขอมูลวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมายเหตุ โรงพยาบาลรวมสอนสามารถใชฐานขอมูลที่หองสมุดวิทยาแพทยศาสตรมงกฎเกลาจัดทําและใหบริการทาง
อินเทอรเน็ตได
๒.๒.๑.๒ หองสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(๑) ทรัพยากรการเรียนรู (ตํารา)
- หนังสือชั้นทั่วไป ภาษาไทย
๓๖๙,๗๙๙
- หนังสือชั้นทั่วไป ภาษาตางประเทศ
๕๒๓,๗๗๗
- หนังสืออางอิง
๘๓,๖๕๑
- สิ่งพิมพพิเศษ ในคลังหนังสือ ไดแกปญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ ฉ.2 สิ่งพิมพ มก. ผลงานวิชาการ
และคลังหนังสือ
๑๕,๔๖๐
- Oversized Book
๑,๓๗๐
- วารสาร
๒,๑๕๐
- คลังหนังสือ
๑,๕๓๒
(๒) บริการอินเตอรเน็ต
๕๐
(๓) บริการคอมพิวเตอรพกพา
๓๐
(๔) บริการความรูคูบันเทิง
- บริการหองฝกภาษา
๒
- บริการหองเธียเตอร
๑
- บริการหองมินิเธียเตอร
๑
- บริการหองเคเบิ้ลทีวี
๑

เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เครื่อง
เครื่อง
หอง
หอง
หอง
หอง
๖๔
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- บริการ Video on Demand
๕๓,๕๓๐
ซีดี
- บริการ VCD/DVD Corner
๓๒,๗๒๐
ซีดี
(๕) ฐานขอมูล
๓๓
ฐานขอมูล
๒.๒.๑.๓ หองสมุดของโรงพยาบาลสมทบ
๒.๒.๑.๔ หองสมุด ของภาควิชา
๒.๓ ปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
๒.๓.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ หองประชุมระดับภาควิชา และ ระดับวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎ เกล า ได กํ า หนดและควบคุ ม การใช ห อ งเรี ย น หอ งประชุม ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
โสตทัศนูปกรณประกอบการเรียนการสอน ในแตละรูปแบบเปนไปตามเกณฑวาดวยการ
ขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๒.๓.๒ สื่อ และอุปกรณในหองเรียน หองประชุม เชน คอมพิวเตอร โสตทัศ นูปกรณ มีแผนก
หองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ อุปกรณ และสื่อการสอน ทั้งทางชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิกที่
เหมาะสมกับรูปแบบการสอนที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ ครอบคลุมตามเกณฑมาตรฐานผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนที่ ๑ ก.ความรูความสามารถทาง
วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
๒.๓.๓ ผูปวย มีผูปวยจํานวนมาก หลากหลายทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน
๒.๓.๔ หุนทําหัตถการ มีจํานวนหุนที่ใชฝกทักษะทําหัตถการตางๆอยางเพียงพอ
๒.๓.๕ หอพัก มีหอพักเพียงพอสําหรับนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
ตารางที่ ๒๔ อาคารและสถานที่
อาคาร
อาคารเจาฟาเพชรรัตน
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา

หองเรียน
หอง ตร.ม.
๓ ๑,๒๐๐
-

หองปฏิบัติการ
หอง
๓
-

ตร.ม.
๑,๒๙๐
-

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
หอง ตร.ม.
๑
๓๗๕
-

หองประชุม
หอง
๒
๖

ตร.ม.
๙๗๕
๑,๘๖๑

หมายเหตุ: หอง Digilabจํานวน ๒ หองๆ ละ ๖๐ ตารางเมตร รวมอยูในหองปฏิบัติการที่ชั้น ๒ และ ๓
๒.๔ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๔.๑ มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียน
การสอนของ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒.๔.๒ ใหอาจารยผูสอน และผูเรียน เสนอรายชื่อความตองการของสื่อการสอน และตําราในสาขา
ที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการฯ ผานทางคณะกรรมการรายวิชาและกองการศึกษาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๒.๔.๓ กองสนับสนุน เสนอความตองการ ผานคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
๒.๔.๔ คณะกรรมการฯ จัดสรรงบประมาณประจําป จัดซื้อตํารา และสื่อตางๆ
๒.๔.๕ ติดตามความตองการ และการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
๒.๔.๖ ใหมีหนังสือ และ สื่อนําออกเพียงพอในแหลงฝก เชน ชุมชน
๒.๔.๗ ภาควิชาปรีคลินิก และคลินิกจัดใหมี
๒.๔.๗.๑ หองสมุดยอยในภาควิชาเพื่อบริการหนังสือตําราเฉพาะทาง
๒.๔.๗.๒ จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ ๓ มิติ หองฝกทักษะทาง
คลินิก (skill lab)
๒.๔.๗.๓ การเรียนการสอนทางไกล (telemedicine)
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๒.๕ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๕.๑ กองสนับสนุน ประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจของทรัพยากรจากอาจารย และ
ผูเรียนทุกปการศึกษา
๒.๕.๒ คณะกรรมการรายวิชาประเมินความเพียงพอ และความพึงพอใจดานทรัพยากรจาก
อาจารยและผูเรียน ทุกปการศึกษา
๒.๕.๓ จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณของวิทยาลัยฯ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
๓.๑.๑ กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑขั้นต่ําของแพทยสภาในสาขาที่จําเปน
โดยคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา ตองเปนสาขาทางการแพทยมีประสบการณการปฏิบัติงานใน
สาขาที่ตองการ มีประสบการณการสอนในสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร มีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษการสื่อสาร และการใชสารสนเทศเปนอยางดี
๓.๑.๒ ประกาศหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
๓.๑.๓ สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมี
การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
๓.๑.๔ ทดสอบความรูความสามารถในสาขาวิชา การสอนและการใชสื่อการศึกษา
๓.๑.๕ เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของสถาบัน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
๓.๒.๑ อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปนวิชาปฏิบัติ
บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดวย
๓.๒.๒ อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
๓.๒.๓ อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวม และจัดทํารางการ
ปรับปรุงหลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
๓.๓.๑ การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ มี
อาจารยไมเพียงพอ
๓.๓.๒ การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตองเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
๓.๓.๓ ภาควิชา โดยหัวหนาภาควิชา เปนผูเสนอความตองการในการจางและสรรหาผูมีคุณสมบัติ
ตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓.๓.๔ การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๓.๓.๕ จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
๓.๓.๖ อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
๓.๓.๗ สําหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติใหภ าควิช าขอจางไดเฉพาะรายวิชาที่มีอัตราสวน
ผูเรียนตออาจารยเกินกวา ๘ : ๑ และจะจางไดไมเกิน ๑ ใน ๔ ของจํานวนอาจารยที่สอน
ในรายวิชานั้น
๓.๓.๘ คุณสมบัติของอาจารยพิเศษตองเปนไปตามเกณฑที่แพทยสภากําหนด
คณะกรรมการภาควิชาพิจารณาอาจารยภายนอกที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน โดยมีคุณวุฒิ
อยางนอยระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนอาจารยผูชํานาญการมีประสบการณในสาขาวิชานั้นๆอยางนอย ๕
ป เสนอตอผูอํานวยการกองการศึกษาพิจารณา และแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา สัดสวนอาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตรตอผูเรียนเทากับ ๑:๔
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๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของภาควิชาและนโยบาย
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
๔.๒.๑ จัดใหมีการทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงานปละ ๑ ครั้ง
๔.๒.๒ ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเอง โดยรวบรวมเปนแผนประจําปเพื่อให
วิทยาลัยศาสตรพระมงกุฏเกลา สนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
๔.๒.๓ สนับสนุนใหบุคลากรทุกตําแหนงเขารับการฝกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
จําเปนที่ตองใชในการปฏิบัติง าน เพื่อใหการบริการแกนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทยและอาจารยอยางมีประสิทธิภาพ
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให คํา ปรึ ก ษาแนะนํา ดา นวิช าการอื่ นๆ แก นัก เรีย นแพทย ทหาร/นัก ศึ กษาแพทย วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีระบบอาจารยประจําชั้น ตั้งแตชั้นปที่ ๒-๖ เพื่อดูแลนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทย ในดานการศึกษาแตละชั้นป และมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทั้งในภาควิชาปรีคลินิกและคลินิก เพื่อใหคําแนะนํา
ทั้งดานการศึกษาและดานสวนบุคคลสําหรับนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยทุกนาย
๕.๑.๑ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักเรียนแพทยทหาร/
นักศึกษาแพทย ทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
๕.๑.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา แตงตั้งอาจารยประจําชั้นทุกชั้นป
๕.๑.๓ ภาควิชาแตง ตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํารายวิชา เพื่อใหคําปรึกษาดานวิชาการและการ
เรียนใหแกนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
๕.๑.๔ มีแฟมบันทึกประวัตินักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยทุกคน เพื่อบันทึกคําปรึกษา
ขอแนะนํา และติดตามความกาวหนา ของนักเรียนผูขอรับคําปรึกษา
๕.๑.๕ มีคณะกรรมการพัฒนานักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย เปนที่ปรึกษาใหอาจารยและ
นักเรี ยนแพทยท หาร/นักศึ กษาแพทย ที่มีป ญหาเกินกวาความสามารถของอาจารย ที่
ปรึกษาและอาจารยประจําชั้นป
๕.๒ การให ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า มี ก ารให ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแกนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย
๕.๒.๑ รางวัลผูมีผลการศึกษายอดเยี่ยม รางวัลเรียนดีเดนตลอดหลักสูตรรางวัลผูที่สอบไดที่ ๑
ของทุกชั้นป รางวัลผูที่สอบไดคะแนนยอดเยี่ยมของภาควิชาตางๆ
๕.๒.๒ รางวัลนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๕ ที่สอบประเมินความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของ ศ.ร.ว.ไดคะแนนยอดเยี่ยม
๕.๒.๓ รางวัลผูที่สอบไดคะแนน การสอบประเมินและรับรองความรูความสามารถขั้นตอนที่ ๑ และ
๒ และ ๓ สูงสุด
๕.๒.๔ รางวัลแพทยดีเดนและโลเกียรติยศสําหรับแพทยดีเดน
๕.๒.๕ ทุนจากสมาคมผูปกครองเพื่อสนับสนุนการสงนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยผูสอบ
ผานตามขอกําหนดของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไปศึกษาดูงานประสบการณ
การเรียนรูทางการแพทยในสถาบันการศึกษาตางประเทศทุกป
๕.๒.๖ ทุนจากมูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ทุนโครงการตําราวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และทุนจากสมาคมผูปกครอง
สําหรับสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย และสนับสนุน
กิจกรรมชมรมนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย การสันทนาการ การกีฬาตางๆ
๖๗

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

นอกจากนี้วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทย ผูประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจําทุกป
๕.๓ การอุทธรณของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา มี
ระเบียบกรมแพทยทหารบก วาดวยการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับการอุทธรณของนักเรียนแพทยไว
ในคูมือนักเรียนแพทย (ตามเอกสารระเบียบกรมแพทยทหารบกฯ รายละเอียดในผนวกที่ ๒)
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๖.๑ ความตองการของผูที่จบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา คือ
การบรรจุเขารับราชการ โดยมีเปาหมายเพื่อปฏิบัติง านเปนแพทยในหนวยงานตางๆ ซึ่ง นักเรียนแพทยทหาร/
นักศึกษาแพทย ๑๐๐ นาย เมื่อจบการศึกษาจะมีแผนการบรรจุในหนวยงานดังตอไปนี้
๖.๑.๑ นักเรียนแพทยทหาร จํานวน ๒๐ นาย บรรจุในกองทัพบก
๖.๑.๒ นักศึกษาแพทยจํานวน ๘๐ นาย บรรจุในกระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ สถาบันพระบรมราชชนกกําหนด
๖.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลามีร ะบบติดตามบัณฑิต โดยประเมินความพึง พอใจของผูใช
บัณฑิตแพทยที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนประจําทุกป เริ่มปการศึกษา ๒๕๕๔
เปนตนมา โดยผูประเมินคือผูบังคับบัญชา แพทยอาวุโส แพทยผูรวมงานที่มีประสบการณการทํางานมากกวา ๕ ป
และพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลานําขอมูลที่ไดจ ากการประเมินมาใชกําหนดและวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตแพทยในปตอไป โดยดําเนินการดังตอไปนี้
๖.๒.๑ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนแพทยทหารป ๖ ในเรื่องของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนทรัพยากรที่ส นับสนุนการเรียนรู ในพิธีปจฉิมนิเทศกอนการปฏิบัติง านเปน
แพทยเพิ่มพูนทักษะ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอน ในขณะปฏิบัติงานเปนแพทยเพิ่มพูนทักษะ
๖.๒.๒ กองการศึกษาฯ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในภาพรวมปละ ๑ ครั้ง

๖๘

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตารางที่ ๒๕ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๗.๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตรทุกปการศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

๗.๒ มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

√

√

√

√

√

√

√

๗.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๓ และ
มคอ. ๔ อยางนอยกอนเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ครบทุกรายวิชาหลัก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๗.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน ครบทุก
รายวิชา
๗.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

๗.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ปการศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

๗.๗ มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรูจาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗
ปที่ผานมา

√

√

√

√

√

√

√

๗.๘ อาจารยประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยหรือ
สัดสวนของอาจารยประจํา ตองเปนไปตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

๗.๙ อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ หรือ แนะนํา
ดานการเปนอาจารยภายในระยะเวลา ๑ ป และผาน
การอบรมแพทยศาสตรศึกษา ภายใน ๓ ป หลังจาก
เริ่มปฏิบัติหนาที่ตําแหนงอาจารย

√

√

√

√

√

√

√

๖๙

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๗.๑๐ อาจารยประจําหลักสูตร ทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ / หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง
ตอปการศึกษา

√

√

๗.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
ตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคน ในแตละปไมนอยกวา
๔๐ ชั่วโมงตอปการศึกษา

√

√

ปการศึกษา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๗.๑๒ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นแพทย ป สุ ด ท า ย
(บัณฑิตใหม) ตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

√

๗.๑๓ ระดับความพึง พอใจของผูใชบัณฑิต ตอ บัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๗.๑๔ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นแพทย ท หาร/
นักศึ กษาแพทย ต อ คุ ณภาพการสอนของอาจารย
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

√

√

√

√

√

√

√

๗.๑๕ ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นแพทย ท หาร/
นักศึกษาแพทย ตอ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

√

√

√

√

√

√

√

๗๐

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินผลกลยุทธการสอน
๑.๑.๑ มีการประเมินกลยุทธการสอน ประเมินแผนการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตล ะ
รายวิชา โดยคณะกรรมการรายวิชา จะนําผลการประเมินมาพิจารณา วิเคราะห เพื่อปรับกล
ยุทธการสอนใหเหมาะสมของแตละรายวิชา
๑.๑.๒ มีการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย โดยการสอบ การ
ปฏิบัติงานกลุม และฝกปฏิบัติ
๑.๑.๓ มีการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ในการเรียนรูของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย โดย
อาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนของอาจารย
๑.๑.๔ มีการประเมินกลยุทธการสอนของอาจารย โดยนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย และนํา
ผลการประเมินมาพัฒนากลยุทธการสอน
๑.๑.๕ มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยอาจารยเพื่อปรับปรุงกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
๑.๒.๑ นัก เรี ยนแพทย ทหาร/นั กศึ กษาแพทย ประเมิน การสอนของอาจารยทุ กด านเมื่ อสิ้ นสุ ด
รายวิชา ทั้งทางดานทักษะการสอน และการใชสื่อการสอน และสงผลการประเมินโดยตรงตอ
อาจารย และคณะกรรมการรายวิชาโดยใชแบบประเมินการสอนตามที่กําหนด
๑.๒.๒ ผลการประเมินสงตรงตออาจารยและหัวหนาภาควิชาเพื่อปรับปรุงตอไป
๑.๒.๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา รวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอน และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการ
สอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณของสถาบัน
๑.๒.๔ นําผลประเมินทักษะการสอนของอาจารย ไปใชในการขอตําแหนงวิชาการ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย และบัณฑิตแพทย
๒.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาควิชา
๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ ขอ ๒.๑.๑ ทําหนาที่ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
มีการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษา
แพทยปจจุบันทุกชั้นป และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
๒.๑.๓ นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิช า และ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
๒.๑.๔ การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยผูสําเร็จการศึกษา กองการศึกษา วิทยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย ทุกชั้นปไดประเมิน
ภาพรวมของหลักสูตร ทุกปลายภาคการศึกษาและสิ้นปการศึกษา และใหบัณฑิตแพทยขณะที่
เปนแพทยเพิ่มพูนทักษะ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมและในหัวขอของการนําความรูที่ไดไปใช
ในการทํางานขณะเปนแพทยใชทุน
๒.๒ โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รวบรวมขอมูลจากผลสํารวจของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
๒.๓ โดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากผูอํานวยการโรงพยาบาล แพทยอาวุโส แพทยผูรวมงาน แพทย
พี่เลี้ยงหรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ
๗๑

มคอ. ๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางที่ ๒๖ แสดงการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ผูประเมิน
๑. นักเรียนแพทย

๒. อาจารย
๓. บัณฑิตแพทยจบใหม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ประเด็นที่ประเมิน

- การประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดทุก
รายวิชา
- การประเมินหลักสูตรของแตละชั้นปเมื่อ
สิ้นสุดปการศึกษา
- สิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาของ
แตละปการศึกษา
- การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในปจฉิมนิเทศ

- การจัดการเรียนการสอน
- การประเมินผล
- สื่อการสอน

๔. ผูใชบัณฑิต

- ขณะบัณฑิตปฏิบัติงานใชทุนปที่ ๑
- ขณะบัณฑิตปฏิบัติงานเปนแพทยใชทุน

๕. ผูรวมงานทุกระดับ

- ขณะบัณฑิตปฏิบัติงานเปนแพทยใชทุน

- ปญหาและอุปสรรคในการ
เรียนการสอน
- ความพึงพอใจตอ
หลักสูตรในภาพรวม
- ความสัมพันธระหวาง
หลักสูตรกับการทํางาน
- ความพึงพอใจตอบัณฑิตใน
ดานความรู ทักษะ เจตคติ
และภาวะผูนํา
- ความพึงพอใจตอบัณฑิต
ในภาพรวม

เครื่องมือ
ที่ใชประเมิน
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การสัมภาษณ
แบบสอบถาม

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินฯ ผลการดําเนินงาน (คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน) จํานวนอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน ตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งระบุไวในหมวด ๗ ขอที่ ๗
๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการรายวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
จะนําประเด็นที่ไดจ ากการเรียนการสอนและขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของนักเรียนแพทยทหาร/
นักศึกษาแพทย อาจารย บัณฑิต ผูใชบัณฑิต เพื่อพิจาณาในคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรและคณะกรรมการ
หลักสูตร เพื่อวางแนวทางในการแกไขและพัฒนาปรับปรุงตอไป
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาจะปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมทั้งหมด จะดําเนินการทุกๆ๕ ป
เพื่อใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และตามความกาวหนาทางวิชาชีพแพทย

๗๒

ชั้นทีป่ ี 1

รายวิชา

355114
403119
403112
387101
420181
424114
459111
355115
417152
403123
403222
422112
424151
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเอง และวิชาชีพฯ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทย์อนั เป็นที่น่าเชื่อถือฯ
มีความตรงต่อเวลา มีวนิ ัย รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่รับมอบหมาย
มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมฯ
เคารพในสิทธิของผู้ป่วยฯ
มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
มีจติ อาสา พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฯ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
เวชจริยศาสตร์
กฎหมายที่เกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพอย่างเหมาะสมฯ
หลักการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ ฯ
หลักการสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาฯ
หลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทย์ทหาร
หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพฯ
ตระหนักในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนฯ
วางแผนแสวงหาวิธกี ารสร้าง พัฒนาความรู้ฯ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฯ
นาข้อมูลฯ ไปใช้อา้ งอิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เลือกใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
เลือกใช้วธิ กี ารตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน ฯ โดยคุ้มค่าและเหมาะสม
บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เข้าใจพัฒนาคุณภาพ เข้าใจในระบบบริหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ฯ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย์และ ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อื่น
ทางานเป็นทีม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความยินยอม รักษาความลับของผู้ป่วย
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ทักษะในการรับฟังปัญหา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
บันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สามารถสังเกตอากัปกริยา ท่าทีของผู้ป่วย
ความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ความสามารถในการตรวจและแปลผล
วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจวินิจฉัย
ทักษะในการให้การดูแลรักษา หัตถการที่จาเป็น
ความจงรักภักดี
ลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร
ความรู้ดา้ นเวชศาสตร์ทหาร

๓.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘
l ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

০
০

l
l
l
l

০

০

l

০
০
০

l l

০

l
l

০
০

l
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ทักษะพิสัย

ด้านการทหาร
และความ
มั่นคงของ
ประเทศ

ชั้นทีป่ ี 2

รายวิชา

วพมปค 201
วพมปค 202
วพมกศ 201
วพมกศ 202
วพมกศ 203
วพมจป 201
วพมบก 201
วพมบก 202
วพมบก 203
วพมบก 204
วพมบก 205
วพมบก 206
วพมบก 207
วพมบก 208
วพมบก 209
วพมบก 210
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเอง และวิชาชีพฯ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทย์อนั เป็นที่น่าเชื่อถือฯ
มีความตรงต่อเวลา มีวนิ ัย รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่รับมอบหมาย
มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมฯ
เคารพในสิทธิของผู้ป่วยฯ
มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
มีจติ อาสา พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฯ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
เวชจริยศาสตร์
กฎหมายที่เกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพอย่างเหมาะสมฯ
หลักการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ ฯ
หลักการสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาฯ
หลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทย์ทหาร
หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพฯ
ตระหนักในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนฯ
วางแผนแสวงหาวิธกี ารสร้าง พัฒนาความรู้ฯ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฯ
นาข้อมูลฯ ไปใช้อา้ งอิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เลือกใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
เลือกใช้วธิ กี ารตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน ฯ โดยคุ้มค่าและเหมาะสม
บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เข้าใจพัฒนาคุณภาพ เข้าใจในระบบบริหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ฯ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย์และ ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อื่น
ทางานเป็นทีม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความยินยอม รักษาความลับของผู้ป่วย
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ทักษะในการรับฟังปัญหา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
บันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สามารถสังเกตอากัปกริยา ท่าทีของผู้ป่วย
ความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ความสามารถในการตรวจและแปลผล
วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจวินิจฉัย
ทักษะในการให้การดูแลรักษา หัตถการที่จาเป็น
ความจงรักภักดี
ลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร
ความรู้ดา้ นเวชศาสตร์ทหาร

๓.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘
l ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ด้านความรู้

ทักษะทางปัญญา
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้านการทหาร
และความ
มั่นคงของ
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ชั้นทีป่ ี 3

รายวิชา

วพมปค 301
วพมกศ 301
วพมกศ 302
วพมกศ 303
วพมกม 301
วพมจป 301
วพมบก 301
วพมบก 302
วพมบก 303
วพมบก 304
วพมบก 305
วพมบก 306
วพมบก 307
วพมบก 308
วพมบก 309
วพมทช 301
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเอง และวิชาชีพฯ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทย์อนั เป็นที่น่าเชื่อถือฯ
มีความตรงต่อเวลา มีวนิ ัย รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่รับมอบหมาย
มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมฯ
เคารพในสิทธิของผู้ป่วยฯ
มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
มีจติ อาสา พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฯ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
เวชจริยศาสตร์
กฎหมายที่เกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพอย่างเหมาะสมฯ
หลักการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ ฯ
หลักการสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาฯ
หลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทย์ทหาร
หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพฯ
ตระหนักในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนฯ
วางแผนแสวงหาวิธกี ารสร้าง พัฒนาความรู้ฯ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฯ
นาข้อมูลฯ ไปใช้อา้ งอิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เลือกใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
เลือกใช้วธิ กี ารตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน ฯ โดยคุ้มค่าและเหมาะสม
บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เข้าใจพัฒนาคุณภาพ เข้าใจในระบบบริหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ฯ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย์และ ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อื่น
ทางานเป็นทีม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความยินยอม รักษาความลับของผู้ป่วย
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ทักษะในการรับฟังปัญหา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
บันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สามารถสังเกตอากัปกริยา ท่าทีของผู้ป่วย
ความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ความสามารถในการตรวจและแปลผล
วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจวินิจฉัย
ทักษะในการให้การดูแลรักษา หัตถการที่จาเป็น
ความจงรักภักดี
ลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร
ความรู้ดา้ นเวชศาสตร์ทหาร

๓.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘
l ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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০ ความรับผิดชอบรอง
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ชั้นทีป่ ี 4

รายวิชา
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเอง และวิชาชีพฯ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทย์อนั เป็นที่น่าเชื่อถือฯ
มีความตรงต่อเวลา มีวนิ ัย รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่รับมอบหมาย
มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมฯ
เคารพในสิทธิของผู้ป่วยฯ
มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
มีจติ อาสา พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฯ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
เวชจริยศาสตร์
กฎหมายที่เกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพอย่างเหมาะสมฯ
หลักการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ ฯ
หลักการสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาฯ
หลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทย์ทหาร
หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพฯ
ตระหนักในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนฯ
วางแผนแสวงหาวิธกี ารสร้าง พัฒนาความรู้ฯ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฯ
นาข้อมูลฯ ไปใช้อา้ งอิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เลือกใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
เลือกใช้วธิ กี ารตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน ฯ โดยคุ้มค่าและเหมาะสม
บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เข้าใจพัฒนาคุณภาพ เข้าใจในระบบบริหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ฯ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย์และ ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อื่น
ทางานเป็นทีม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความยินยอม รักษาความลับของผู้ป่วย
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ทักษะในการรับฟังปัญหา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
บันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สามารถสังเกตอากัปกริยา ท่าทีของผู้ป่วย
ความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ความสามารถในการตรวจและแปลผล
วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจวินิจฉัย
ทักษะในการให้การดูแลรักษา หัตถการที่จาเป็น
ความจงรักภักดี
ลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร
ความรู้ดา้ นเวชศาสตร์ทหาร

๓.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘
l ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

วพมกศ 401 ০ l ০ l
วพมกศ 402 l l ০ ০ l l ০
วพมจป 401 l l l l l l l
০ ০ ০
วพมทช 401
วพมทช 402
l l l l
วพมอย 401 l l
l
l l
วพมอย 402 l l
l
l l
วพมศศ 401 ০ ০ ০ l l l l
วพมศศ 402 ০ ০ ০ l l l l
วพมสน 401 l l ০ l ০ ০ ০
วพมสน 402 l l ০ l ০ ০ ০
วพมกม 401 l l l l l l l

ด้านความรู้

০
l

০
০
০
০
l
l

০

০ ০ l l l

০
০
০
০
০
০
l

l

l

l

l

l
০ l

০

০ l l l l ০ ০ l l

l l

l l
l

০ l ০ ০ ০
০ l ০ ০ ০
০ ০
০ ০
০ ০
০ ০
০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০
০ l

০

০ ০

l ০

l

০ ০ ০
০ ০ ০

০ ০ ০
০ ০ ০
l

০ ความรับผิดชอบรอง

ทักษะทางปัญญา

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

l ০ l ০ l ০ ০

০ ০ ০ ০
০ ০ ০ l ০ l l
l l
০ ০ ০ ০
০ ০
০ ০ l ০ ০
০ l l l l ০ ০
০
০
l l ০
l l ০
l
l
০
০ ০
০
০ l ০
l
l l ০
l
l l l
০ l l
০ ০ l l ০ l l ০ ০ l l ০ l ০ ০ l ০ ০ ০ l ০ ০ l ০
০ ০ l l ০ l l ০ ০ l l ০ l ০ ০ l ০ ০ ০ l ০ ০ l ০
০
০ l ০ ০ l
০
০ l l
০ ০ ০ ০ ০ l ০ ০ l ০
০
০ l ০ ০ l
০
০ l l
০ ০ ০ ০ ০ l ০ ০ l ০
০
০
l
l
l
l
l
l
l l ০ ০ l ০ l l ০
০ ০
০
০
l l
l l
l l ০ ০ l ০ l l ০
০ ০ l l
l ০

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

০ ০ ০ l

l

l l l

০

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

l

l

ทักษะพิสัย

০

০ ০

l l

l ০ ০ l l ০ l l ০ l l ০ ০ l

০ l
০ l
০ l
০ l
l l
l l
l
l
l
l
l
l
l
l

ด้านการทหาร
และความ
มั่นคงของ
ประเทศ

l
l l l l l

০ ০

০
০ l
০ l

l l l

l
l
l
l

০
০ ০ ০

ชั้นทีป่ ี 5

รายวิชา
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเอง และวิชาชีพฯ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทย์อนั เป็นที่น่าเชื่อถือฯ
มีความตรงต่อเวลา มีวนิ ัย รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่รับมอบหมาย
มีความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมฯ
เคารพในสิทธิของผู้ป่วยฯ
มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
มีจติ อาสา พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นฯ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
เวชจริยศาสตร์
กฎหมายที่เกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพอย่างเหมาะสมฯ
หลักการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ ฯ
หลักการสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาฯ
หลักการบริหารงานขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข และการแพทย์ทหาร
หลักการพื้นฐานด้านระบบคุณภาพฯ
ตระหนักในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนฯ
วางแผนแสวงหาวิธกี ารสร้าง พัฒนาความรู้ฯ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฯ
นาข้อมูลฯ ไปใช้อา้ งอิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เลือกใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
เลือกใช้วธิ กี ารตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน ฯ โดยคุ้มค่าและเหมาะสม
บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เข้าใจพัฒนาคุณภาพ เข้าใจในระบบบริหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ฯ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย์และ ปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อื่น
ทางานเป็นทีม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความยินยอม รักษาความลับของผู้ป่วย
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ทักษะในการรับฟังปัญหา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
บันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สามารถสังเกตอากัปกริยา ท่าทีของผู้ป่วย
ความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ความสามารถในการตรวจและแปลผล
วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจวินิจฉัย
ทักษะในการให้การดูแลรักษา หัตถการที่จาเป็น
ความจงรักภักดี
ลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร
ความรู้ดา้ นเวชศาสตร์ทหาร

๓.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘
l ความรับผิดชอบหลัก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

วพมกศ 501 l l l l
l
l
วพมอย 501 l l
l l l l
วพมอย 502 l l l l l l l l
วพมศศ 501 ০ ০ ০ l l l l ০
วพมกม 501 l l l l l l l ০
วพมศศ 502 l l l l l l l l
วพมศธ 501 ০ l l ০ ০ ০ ০ ০
วพมรส 501 l l l l l l l l
วพมจว 501 l l l l l l l l
วพมสล 501 l l l l l l l l
วพมวฟ 501 l l l l l l l ০
วพมทช 501
l l l l l
วพมพธ 501 l l l l l l l l

ด้านความรู้

০
০ ০ ০ ০
০ l ০ ০
০ ০ ০
০ ০ ০
০ l ০ l l ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০
০ l ০ ০
০ ০

০ l l l ০ ০

০ ০
l l

০ l ০ ০ ০

০ ความรับผิดชอบรอง

ทักษะทางปัญญา

০ l ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০
০ ০ ০ l ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ l
০ l
০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০
০ l ০ ০
০ ০ ০
০ ০ ০ ০
০ l ০ ০
০ ০ ০
০ ০ ০ ০
০ l l ০
০ ০ ০
০ ০ ০ ০
l ০ l ০ l ০ ০

০ ০ l l
০ ০ ০ ০ l ০ l l ০ ০ l ০
l
l
l
l
l
l

০
০
০
০
০
০

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

০ ০
০ l ০ l l ০ ০ l l ০
l l l l l
l l
০
০ l ০ ০ l
০
০ l
০
০
০
০
০
০

০
০
০
০
০
০ ০ ০
l
l
l
l
l

l l ০
l
l
l
l
l

০
০

l

০
০
০

l
l
l
l
l
l

l l

০

০
০
০
০
০
০
০

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

০

l
০
l ০ ০ l ০ ০
l
l ০ ০
l
০ ০ ০ ০

০
০
০
০
০
০

০ ০ ০
০ ০ ০
l
০
০ ০ ০
০ ০ ০
০
l ০ l l l
০ l l l l
০ l ০ ০ ০ l ০ ০ l ০ ০ l

l ০ ০ l l ০ l l ০ l l ০ ০ l
l
l
l
l
l
l

০
০ l ০ ০ l ০
l ০ l
০
০ l ০ ০ l ০
l
l
l
l
l
l

ทักษะพิสัย

০ ০ ০ ০ ০
০ l
০ l

l l l l l
০ l l l l

০ ০ l ০ ০ l
০ l
০ ০ ০ ০ ০ l ০ ০ ০
l l
০ ০ l ০ l l
০ ০ l ০ ০ l
০ l
০ ০ l ০ ০ l
০ l
০ ০ l ০ ০ l
০ l
০ l

l l

ด้านการทหาร
และความ
มั่นคงของ
ประเทศ

০
০
০

০
০
০
০
০
০
০

০

ชัน้ ที่ปี 6

รายวิชา

วพมอย 601
วพมอย 602
วพมอย 603
วพมศศ 601
วพมศศ 602
วพมศธ 601
วพมศธ 602
วพมกม 601
วพมกม 602
วพมสน 601
วพมสน 602
วพมทช 601
วพมทช 602
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และวิชาชีพฯ
แสดงออกถึงบุคลิกภาพของแพทย์อนั เป็นที่น่าเชื่อถือฯ
มีความตรงต่อเวลา มีวนิ ัย รับผิดชอบต่อผู้ปว่ ยและงานที่รับมอบหมาย
มีความตระหนักในการดูแลผู้ปว่ ยแบบองค์รวมฯ
เคารพในสิทธิของผู้ปว่ ยฯ
มีความเข้าใจและสามารถให้การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
มีจติ อาสา พร้อมจะเสียสละช่วยเหลือผู้อนื่ ฯ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน
วิชาชีพและทักษะทางคลินิก
การสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ
เวชจริยศาสตร์
กฎหมายที่เกียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมฯ
หลักการระบาดเชิงคลินิก ชีวสถิติ เวชสารสนเทศ ฯ
หลักการสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาฯ
หลักการบริหารงานขัน้ พืน้ ฐานทางสาธารณสุข และการแพทย์ทหาร
หลักการพืน้ ฐานด้านระบบคุณภาพฯ
ตระหนักในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตนฯ
วางแผนแสวงหาวิธกี ารสร้าง พัฒนาความรู้ฯ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฯ
นาข้อมูลฯ ไปใช้อา้ งอิงอย่างมีวจิ ารณญาณ
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้ฯ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เลือกใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพฯ
เลือกใช้วธิ กี ารตรวจโดยเครื่องมือพืน้ ฐาน ฯ โดยคุ้มค่าและเหมาะสม
บูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
เข้าใจพัฒนาคุณภาพ เข้าใจในระบบบริหาร
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ฯ
สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพแพทย์และ ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผู้อนื่
ทางานเป็นทีม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความยินยอม รักษาความลับของผู้ปว่ ย
ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ทักษะในการรับฟังปัญหา
ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวจิ ารณญาณ
เลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ
บันทึกเอกสารทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
สามารถสังเกตอากัปกริยา ท่าทีของผู้ปว่ ย
ความสามารถในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ความสามารถในการตรวจและแปลผล
วิจารณญาณในการตัดสินใจตรวจวินิจฉัย
ทักษะในการให้การดูแลรักษา หัตถการที่จาเป็น
ความจงรักภักดี
ลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร
ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทหาร

๓.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๘
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คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

คําอธิบายรายวิชา (Course Descriptions)
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Course)
๑.๑ กลุมวิชาสังคมศาสตร (Sociology)
รหัส

คําอธิบายรายวิชา

๔๕๙๑๑๑
459111
วิชาบังคับกอน:

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ไมมี
พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของอินทรียในรูปของการรับรู บุคลิกภาพ
อารมณ การจูงใจ สติปญญา การเรียนรูและความสามารถตางๆ
Human’s behavior and its natural basis, methods of psychological study, human growth
and development, genetic and environmental influences, human behaviors in form of perception,
personality, emotion, motivation, intelligence, learning ability, and competency
วพมกศ ๒๐๑
PCMAA 201
วิชาบังคับกอน:

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๑
Social and Behavioral Sciences 1
ไมมี
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สถานการณปจจุบันของประเทศไทย ประวัติศาสตร
ไทย วัฒนธรรมและประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย มารยาทในสังคม จริยธรรมทางการแพทย กฎหมาย และศาสตรอื่นๆ
Royal duties and current situations in Thailand, Thai history, culture, tradition as well as
Thai arts, social deportment, medical law, medical ethics, and other sciences
วพมกศ ๓๐๑
PCMAA 301
วิชาบังคับกอน:

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๒
Social and Behavioral Sciences 2
ไมมี
เวชจริยศาสตร ศาสนา แบบธรรมเนียมและวัฒนธรรมตางชาติ รัฐกับการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันและศาสตรอื่นๆ
Medical ethics, religion, norm, and foreign cultures, government and its supports provided
to vulnerable groups, economy for life, and other sciences
วพมกศ ๔๐๑
PCMAA 401
วิชาบังคับกอน:

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๓
Social and Behavioral Sciences 3
ไมมี
ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติตนตอเพื่อนรวมวิช าชีพ ผูปวย และญาติผูปวยอยางเหมาะสม การให
คําแนะนําผูปวย ศาสตรใหมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพแพทย และกฎหมายการแพทย
Communication skills and suitably behave among medical colleagues, patients and family,
counseling, other new medical sciences, and medical law

๘๑

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมกศ ๕๐๑
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๔
PCMAA 501
Social and Behavioral Sciences 4
วิชาบังคับกอน: ไมมี
จริยธรรมทางการแพทย การแจงขาวราย และการขอความเห็นชอบในการผาตัดชิ้นเนื้อ การรับสิ่งตอบ
แทน สิทธิผูปวย ศาสตรใหมที่เกี่ยวของกับวิชาชีพแพทย
Medical ethics, informing bad news, asking for an approval about biopsy, emolument,
patient’s right, and modern medical sciences

๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร (Anthropology)
๓๘๗๑๐๑
387121
วิชาบังคับกอน :

ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
The Art of Living with Others
ไมมี
ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่นดวยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เกี่ยวกับมรรยาทในสังคมการรูจัก
ตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ
The art of living well with others, Thai and international etiquette, self-cognition for selfimprovement, training in mental development

๑.๓ กลุมวิชาภาษา (Linguistics)
๓๕๕๑๑๔
355114
วิชาบังคับกอน:

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๑
English for Pre-Medical Students 1
ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกัน ทั้ง ๔ ทักษะ และ ฝก
อานบทความดานวิทยาศาสตรการแพทยจากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสารตลอดจนสิ่งตีพิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยเทคนิค
การอานที่สอดคลองกับลักษณะของขอความนั้นๆ ฝกเขียนตลอดจนสรุปสาระสําคัญของบทความ
Exposed to significant structures of the English as the basis of developing language skills
integration: Practice reading journals, text books, academic documents, magazines and printed materials in
regard to medical sciences, reading technique, finding the related meaning, writing, and summarizing of
articles
๓๕๕๑๑๕
355115
วิชาบังคับกอน:
วิชาการตางๆ

ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๒
English for Pre-Medical Students 2
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย ๑ (English for Pre-Medical Students 1)
ฝกฝนทักษะการอานเพื่อใหนิสิตไดคุนเคยกับศัพทในตําราเรียน วารสาร และสิ่ง ตีพิมพอื่นๆ เกี่ยวกับ

Reading skills to get familiar with medical terms and vocabulary in textbooks, journals and
academic printed materials skills integration with emphasis on communicative competence at a more
complex level

๘๒

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมกศ ๓๐๓
ภาษาอังกฤษวิชาการ (การแพทย)
PCMAA 303
Technical English (Medicine)
วิชาบังคับกอน: สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
การฝ ก ทั ก ษะเชิ ง บู ร ณาการด า นการพู ด การฟ ง การอ า น และการเขี ย นจากหั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตรการแพทย
Practicing integrated skills on speaking, listening, reading and writing the topics related to
medical sciences
วพมกศ ๒๐๓
PCMAA 203
วิชาบังคับกอน:
เพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใชภาษา ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย

Thai language for communication includes human thought and applied language,
language and society, Thai language skills development for communication

๑.๔ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Science and Mathematics)
๔๐๓๑๑๙
403119
วิชาบังคับกอน:

เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
General Chemistry for Medical Sciences
ไมมี
โครงสร า งอะตอม พั น ธะเคมี ปริ ม าณสั ม พั น ธ แก ส ของแข็ ง สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร เ คมี
จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี นิยามกรดเบส สมดุลไอออน และ เคมีไฟฟา
Atomic structure, chemical bonding, stoichiometry, gas, solid, solution, thermochemistry,
chemical kinetics, chemical equilibrium, definition of acid and bases, ion equilibrium and electrochemistry
๔๐๓๑๑๒
403112
วิชาบังคับกอน:

เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ
General in Chemistry Laboratory
๔๐๓๑๑๙ เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
(General Chemistry for Medical Sciences)
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีทั่วไป
General chemistry laboratory

๔๑๗๑๕๒
417152
วิชาบังคับกอน:

แคลคูลัสพื้นฐาน
Basic Calculus
ไมมี
ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและปริพันธ สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน
Limits, continuity, differentiation and integration, elementary differential equations

๘๓

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๒๒๑๑๒
ชีวสถิติเบื้องตน
422112
Introduction to Biostatistics
วิชาบังคับกอน: ไมมี
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปนเบื้องตน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข สําหรับการตรวจคัดกรองโรค ตัว
แปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงของตัวแปรสุม คาคาดหวัง คาความแปรปรวน การแจกแจงตัวอยาง การ
ประมาณและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห ความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบ
งาย สถิติชีพ
Descriptive statistics, introduction to probability, conditional probability, probability for
screening diagnosis, discrete and continuous random variables, distributions of random variables, expected
values, variances, sampling distribution, estimations, testing hypotheses, analysis of variance, multiple
comparisons, simple linear regression analysis, vital statistics

๒. หมวดวิชาเฉพาะ (Core Course)
๒.๑ กลุมวิชาพื้นฐานทางการแพทย (Medical Basic Course)
รหัส
๔๐๓๑๒๓
403123
วิชาบังคับกอน :

คําอธิบายรายวิชา
เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Organic Chemistry for Medical Sciences
๔๐๓๑๑๙ เคมีทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย (General Chemistry for Medical Sciences)

ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย การจําแนกประเภทของสารอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี
เคมีของสารอลิแฟติกไฮโดรคารบอน แอลคิลแฮไลด แอโรมาติกไฮโดรคารบอน การกําหนดสูตรโครงสรางของสารอินทรียโดยวิธี
ทางสเปกโทรสโกป สมบัติและปฎิกิริยาของแอลกอฮอล อีเทอร สารประกอบ ฟนอล แอลดีไฮด คีโตน กรดอินทรีย อนุพันธกรด
อินทรีย และอะมีน
Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical reactions and
mechanisms, stereochemistry, chemistry of aliphatic hydrocarbons, alkyl halides, aromatic hydrocarbons,
structural determination of organic compounds by spectroscopic methods, properties and reactions of
alcohols, ethers, phenolic compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids, derivatives of carboxylic acids,
and amines
๔๐๓๒๒๒
403222
วิชาบังคับกอน :

เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ
Laboratory in Organic Chemistry
๔๐๓๑๒๓ เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
(Organic Chemistry for Medical Sciences)
ปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย
Laboratory work emphasizing basic organic chemistry

๔๒๐๑๘๑
420181
วิชาบังคับกอน :

ฟสิกสพื้นฐานในการแพทย
Basic Physics in Medicine
ไมมี
กลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่น ฟสิกสยุคใหม การนําไปประยุกตทางการแพทย
ปฎิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสพื้นฐานในการแพทย
๘๔

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
Mechanics, thermodynamics, electricity, and magnetism, waves, modern physics;
application in medicine, and laboratory for basic physics in Medicine
๔๒๔๑๑๔
424114
วิชาบังคับกอน :

ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biology for Medical Sciences
ไมมี
วิวัฒนาการ หมวดหมูของสิ่งมีชีวิต เซลล องคประกอบของเซลลและหนาที่กระบวนการเมตาโบลิซึม
อวัยวะและระบบการทํางานในสัตวชั้นสูง การเจริญของสิ่งมีชีวิต หลักพันธุศาสตรและพันธุศาสตรระดับโมเลกุล และระบบ
ภูมิคุมกัน
Evolution of living organisms, cell structure and function, organs and system in higher
vertebrates, developments, principles of genetics and molecular genetics, immune system
๔๒๔๑๕๑
424151
วิชาบังคับกอน :

ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
Cell Biology for Medical Sciences
ไมมี
โครงสรางและหนาที่ของเซลล กิจกรรมตางๆ ในระดับโมเลกุล รวมทั้งการประยุกตใชทางคลินิกการ
ทําลายเซลลและการตายของเซลล
Structure and function of cells, cells activities in a molecular level including clinical
applications, cells injury, and cells death
วพมกศ ๒๐๒
PCMAA 202
วิชาบังคับกอน :

การศึกษาวิชาแพทยและวิชาชีพแพทย
Medical Study and Medical Profession
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
หลักการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและแนวทางการจัดการศึกษาวิชาแพทย ทักษะการศึกษาพื้นฐานทางดาน
จิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยาการเรียนรู วิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการคนควาและประเมินคุณคาขอมูลความรู ความหมาย
และปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย บทบาทของวิชาชีพแพทย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดทําฐานขอมูลการสืบคนขอมูลทางการแพทย ระบบเครือขายคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร งานบริการของหองสมุด ทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุดและวิธีการสืบคนขอมูล
Basic principles in education and medical education; medical education management;
study skills; basic psychological and behavioral sciences; psychology of learning; learning how to learn;
medical education skills in searching and evaluating essential value of knowledge; definition and related
factors in health care system; history and evaluation in medicine; roles in medical profession, Information
technology, applied program for database system, searching medical database, computer networks, law of
computer, library service such as information technology resources and database searching method
วพมบก ๒๐๑
PCMIT 201
วิชาบังคับกอน :

วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา
Introduction to Medical Sciences
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
เซลลวิทยา เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท ตอมตาง ๆ ผิวหนัง ตลอดจน
การเจริญพัฒนาของตัวออน ระบบประสาท และระบบหอหุมรางกาย สวนประกอบของรางกาย กลไกและการรักษาภาวะธํารง
ดุล ของเหลวในรางกาย การขนสงสารผานเยื่อหุมเซลลชีวอิเลคตริกส
๘๕

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
Cytology, epithelium, muscle, neuron tissues, glands, , development of embryo, neuron
system, integument, body composition, homeostasis, body fluid, membrane transportation, and bioelectric
วพมบก ๒๐๒
PCMIT 202
วิชาบังคับกอน :

ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Biochemistry and Molecular Biology
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
กระบวนการสรางพลังงานในรางกาย โครงสรางและวิถีที่สําคัญของการสรางและการสลายสารชีวโมเลกุล
คารโ บฮั ยเดรต ไขมัน และกรดอะมิ โ น ความสั มพั นธ ของการสร างและการสลายสารอาหารชนิ ดต าง ๆ ภายในรา งกาย
ความสําคัญของสารอาหารในรางกายและแหลง อาหารที่สําคัญทั้งมหโภชนะ และจุล โภชนะ ดุล พลัง งาน การประเมินภาวะ
โภชนาการ สวนประกอบทางเคมีของเลือดทั้ง โปรตีน และที่ไมใชโ ปรตีน และไลโปโปรตีน กลไกการแข็งเปนลิ่มของเลือด
โครงสราง กระบวนการสรางและการสลายของกรดนิวคลิอิก โครงสรางของยีนมนุษย การสังเคราะหโปรตีน และการควบคุม
กระบวนการถายทอดรหัสพันธุกรรม
Energy metabolism, structure and metabolism of biomolecules. i.e. carbohydrate, lipid
and amino acids, nutrients and their functions, food sources of macronutrients and micronutrients, energy
balance, nutrient assessment, blood chemistry: proteins, non-proteins and lipoproteins, mechanism of blood
coagulation, structure and metabolism of nucleic acids, structure of gene, protein synthesis, and regulation
of gene expression
วพมบก ๒๐๓
PCMIT 203
วิชาบังคับกอน :

ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๑
Musculoskeletal systems 1
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ลักษณะโครงสรางระดับมหกายวิภาค, จุลกายวิภาคของกลามเนื้อกระดูก การเจริญพัฒนาและกลไกการ
ทํางานระบบประสาทของกลามเนื้อ รวมทั้งอวัยวะบริเวณอกและคอ
Structures in gross anatomy light and electron microscope embryology and mechanism of
musculoskeletal system and nervous system of pectoral region head, neck, and clinical correlation studying
วพมบก ๒๐๔
PCMIT 204
วิชาบังคับกอน :

ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ
Cardiovascular & Respiratory Systems
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
โครงสรางทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค การเจริญเติบโตและพัฒนา ของอวัยวะในระบบหัวใจหลอดเลือด
และระบบทางเดินหายใจ การทํางานของอวัยวะในระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ความสัมพันธของการ
ทํางานของอวัยวะกับอาการของโรคในระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ที่พบบอย
Anatomical structure, light microscope, growth and development of cardiovascular and
respiratory system, correlation between function and symptoms of common cardiovascular and respiratory
diseases

วพมบก ๒๐๕
PCMIT 205

ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ
Gastrointestinal System and Nutrition
๘๖

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน : สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง โครงสรางทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภ าคของระบบทางเดิน
อาหาร หนาที่การทํางาน การเคลื่อนไหวและการคัดหลั่งสารของระบบทางเดินอาหาร การยอยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
ตับและหนาที่ของตับ
Growth and changes, gross anatomy and microscopic anatomy, structure and function,
movement and secretion of gastrointestinal system, digestion and absorption, liver and liver function
วพมบก ๒๐๖
PCMIT 206
วิชาบังคับกอน :

ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๒
Musculoskeletal systems 2
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ลั ก ษณะโครงสร า งหน า ที่ แ ละกลไกการทํ า งานของระบบกล า มเนื้ อ กระดู ก และระบบประสาท
ของแขนและขาพรอมทั้งการตรวจสอบความผิดปกติและพยาธิสภาพเบื้องตน
Structures, function and mechanism of nervous and musculoskeletal system of upper and
lower extremity including testing for abnormal and basic pathogenesis
วพมบก ๒๐๗
PCMIT 207
วิชาบังคับกอน :

ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ
Urogenital system
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
โครงสรางทางจุลกายวิภาค การเจริญพัฒนา ชีวเคมีและสรีรวิทยาการทํางานของระบบทางเดินปสสาวะ
หลักการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของไต ปสสาวะ และนิ่วในทางเดินปสสาวะ
โครงสรางทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค การเจริญพัฒนา หนาที่และระบบการทํางานของระบบสืบพันธุ
Histology, embryology, biochemistry and physiology of urinary system. Concepts of
laboratory investigations for diagnosing disorders of kidneys, urine and calculi in the urinary tract.
Gross anatomy, Histology Embryology and Physiology of the reproductive system
วพมบก ๒๐๘
PCMIT 208
วิชาบังคับกอน :

ระบบประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๑
Medical neuroscience 1
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ลักษณะโครงสรางระดับ มหกายวิภาค จุลกายวิภาค กลไกทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และหนาที่ของระบบ
ประสาทสวนกลาง อวัยวะรับความรูสึกชนิดพิเศษของมนุษย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีพยาธิสภาพ
Gross anatomy, histology, physiology, biochemical and function of central nervous system
and special sensory organs of human in both normal and pathological conditions
วพมบก ๒๐๙
PCMIT 209
วิชาบังคับกอน :

ระบบประสาทวิทยาศาสตรการแพทย ๒
Medical neuroscience 2
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
อวัยวะรับความรูสึกพิเศษและสมองของมนุษยแบบบูรณาการประกอบดวยโครงสรางระดับ มหกายวิภาค
ศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร การเจริญพัฒนาและสรีรวิทยาในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพเบื้องตน
Integration of gross anatomy, histology, embryology and physiology of special sense and
human brain in normal, and basic pathogenesis
วพมบก ๒๑๐
PCMIT 210

ระบบตอมไรทอ
Endocrine system
๘๗

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน : สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
โครงสรางทางจุลกายวิภ าคของตอมไรทอ ชีวเคมีของฮอรโมน กระบวนการสรางและการควบคุมการ
ทํางาน การออกฤทธิ์และผลขอลฮอรโมนตางๆตอการทํางานของอวัยวะเปาหมาย
Histology of endocrine gland, biochemistry of hormone, hormone synthesiis, regulation of
hormones, actions of hormone at target organs
วพมบก ๓๐๑
PCMIT 301
วิชาบังคับกอน :

หลักการทางเภสัชวิทยา
Principle of Pharmacology
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
หลักสามัญทางเภสัชจลนศาสตร และเภสัชพลศาสตร พิษวิทยาของยากลุมสําคัญ การพัฒนายาใหม ยา
สมุนไพร บัญชียาหลักแหงชาติ และเภสัชพันธุศาสตร
Principle of pharmacokinetics and pharmacodynamics, toxicology of essential drugs, drug
discovery and development, herbal medicine, national list of essential medicine, and pharmacogenetics

วพมบก ๓๐๒
PCMIT 302
วิชาบังคับกอน :

โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑
Diseases of Infectious and Immunology 1
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย พยาธิวิทยาของระบบภูมิคุมกัน พันธุศาสตรภูมิคุมกัน และเภสัชวิทยาของยา
ปรับภูมิคุมกัน โครงสรางและวงจรชีวิตของเชื้อไวรัส พยาธิกําเนิด และพยาธิสภาพของการติดเชื้อไวรัส ระบาดวิทยา การปองกัน
และการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสที่เปนปญหาในประเทศไทย ไวรัสอุบัติใหม การตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับการวินิจฉัยโรคติด
เชื้อไวรัส และเภสัชวิทยาของยาตานเชื้อไวรัส พยาธิวิทยาทั่วไป ไดแก การปรับตัวของเซลล การบาดเจ็บและการตายของเซลล
การอักเสบและการหายของแผล ความผิดปกติของการไหลเวียน และบทนําเกี่ยวกับเนื้องอก
Immune system, immunopathology, immunogenetics and pharmacology of
immunomodulators; viral morphology and life cycle, pathogenesis and pathology of viral infection,
epidemiology, protection and prevention in viral infections with impact on health in Thailand, emerging
viruses, laboratory techniques to investigate and diagnosis of virus infection and pharmacology of antiviral
drugs; general pathology such as cellular adaptation, cell injury and death, inflammatory response and
wound healing and repair, hemodynamic disturbance and introduction to neoplasia
วพมบก ๓๐๓
PCMIT 303
วิชาบังคับกอน :

โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๒
Diseases of Infectious and Immunology 2
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
สัณฐานวิทยา กลไกการกอโรคและการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่กอใหเกิด
โรคติดเชื้อในคนที่พบไดบอยในประเทศไทย พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพ ที่สัมพันธกับการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา เภสัช
วิทยาของยาตานจุลชีพที่ใชในการรักษา การปองกันควบคุมโรคติดเชื้อทั้งสวนบุคคลและชุมชนอยางเปนองครวม และทักษะ
เบื้องตนทางหองปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
Morphology, pathogenic mechanism and laboratory diagnosis of bacteria and fungi
commonly found in Thailand; pathogenesis and pathology related to bacterial and fungal
infection; pharmacology of therapeutic antimicrobial agents; holistic control and prevention of infectious
diseases both individual and community, and basic laboratory skills for diagnosis of infectious diseases.
วพมบก ๓๐๔
โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๓
PCMIT 304
Diseases of Infectious and Immunology 3
๘๘

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน : สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
โรคปรสิตที่พบบอยในประเทศไทยที่เกิดจากโปรตัวซัว พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน สัตวขาปลอง ที่เปน
ปรสิตนอก ปรสิตใน หรือเปนพาหะนําโรคที่สําคัญทางการแพทย ความรูแบบองครวมในดานระบาดวิทยา สัณฐานวิทยา
วัฏจักรชีวิต ความสัมพันธระหวางโฮสตกับปรสิต พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพ วิทยาภูมิคุมกัน อาการและ
อาการแสดง ทักษะพื้นฐานการวินิจฉัยทางปฏิบัติการปรสิต การรักษาและเภสัชวิทยาของยารักษาโรค รวมถึงการควบคุม
ปองกันโรคปรสิตทั้งสวนบุคคลและชุมชน
Common parasitic diseases in Thailand caused by protozoa, round worms, flat worms and
arthropods (external and internal parasites or carriers). Holistic knowledge on epidemiology, morphology, life
cycle, host-parasite relationship, pathogenesis, pathophysiology and pathology, immunology, symptoms and
signs, basic skills in laboratory techniques for parasitological diagnosis, treatment and pharmacology of
antiparasitic drugs, parasite control for both individuals and communities
วพมบก ๓๐๕
PCMIT 305
วิชาบังคับกอน :

พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
Clinical Pathology Hematology and Oncology
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๒
เลือดและสวนประกอบของเลือด คุณสมบัติทางกายภาพและหนาที่ของเลือด การสรางฮีโมโกลบิน ระบบ
ควบคุมการสรา งเม็ดเลือด แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือ ดและแอนติบอดี ของหมู เลือดระบบตา งๆ การตรวจวิ เคราะหยีนและ
โครโมโซม ภาวะซีด การวินิจฉัยและรักษาโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบอย ไดแก โลหิตจางจากการสรางนอยลง โลหิตจางจากการ
ถูกทําลายมาก โรคธาลัสซีเมีย โรคความผิดปกติของยีนเดี่ยว การเกิดมะเร็งและสารกอมะเร็ง มะเร็งโลหิตวิทยา (มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งตอมน้ําเหลือง) หลักการแข็งตัวของเลือดและภาวะเลือดออกผิดปกติ เภสัชวิทยาของยาที่ใชในการรักษาโรคทาง
โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา การซักประวัติและตรวจรางกายผูปวย ฝกทักษะในการเจาะเลือดจากหุนแขน ตรวจความสมบูรณ
ของเม็ดเลือดและการทดสอบการแข็งตัวของเลือด การเก็บสิ่งสงตรวจ การตรวจวิเคราะหและแปลผลทางหองปฏิบัติการทางการ
แพทยจากสิ่งสงตรวจไดแก เลือด ปสสาวะ สารคัดหลั่งในรางกาย (น้ําไขสันหลัง น้ําในชองเยื่อหุมปอดและน้ําไขขอ) การตรวจ
การทํางานของตับ การทํางานของไต ตรวจสารบงชี้มะเร็ง การตรวจประเมินภาวะโรคหัวใจ อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือด
แดง การตรวจโปรตีนที่ตอบสนองในระยะอักเสบเฉียบพลัน การตรวจหาเลือดในอุจจาระ
Blood and its components, physical properties and functions of blood, hemoglobin
synthesis, hematopoiesis, antigen-antibody interaction of blood group system. Analysis of gene and
chromosome, anemia and common hematologic diseases such as hypoproliferative anemia, thalassemia,
hemolytic anemia, single gene disease, oncogenesis and carcinogens. Hematologic malignancies (leukemia
and lymphoma), principle of blood coagulation and bleeding disorders. Pharmacology of drugs for
hematologic and oncologic diseases. Physical history taking and examination, practice in venipuncture from
arm simulator, blood test for complete blood count (CBC) and hemostatic tests. Specimen collection and
laboratory analysis of blood, urine, body fluid (CSF, pleural fluid, synovial fluid), liver function test, renal
function test, tumor markers, cardiac markers, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP),
and stool occult blood.

วพมบก ๓๐๖
PCMIT 306

โรคของระบบโครงรางกลามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท
Diseases of Musculoskeletal, Integumentary and Neurological systems
๘๙

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๒
วพมบก ๒๐๓ ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ๑ และ วพมบก ๒๐๖ ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ๒
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคในระบบโครงรางกลามเนื้อ ระบบผิวหนัง อวัยวะรับ
ความรูสึกพิเศษ โรคที่เกิดในระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนปลาย รวมถึงความผิดปกติของระบบประสาทและ
กลามเนื้อที่ถายทอดทางพันธุกรรม เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ยาคลาย
กลามเนื้อ ยาตานการอักเสบ ยารักษาโรคเกาท ยารักษาโรคผิวหนัง การใชยารักษาภาวะติดยาและการใชยาในทางที่ผิด การ
เลือกใชยาใหเหมาะสมกับผูปวยในแตละกรณี
Pathogenesis, pathophysiology and pathology of diseases in musculoskeletal, integument,
special sensory organs, diseases of central and peripheral nervous systems including genetic diseases in
neuromuscular system, pharmacology of drugs used in central and autonomic nervous systems, muscle
relaxants, anti-inflammatory drugs, drugs used in gout and dermatoses, pharmacological treatment in drug
addiction and drug abuse and rational use of drugs in each condition.
วพมบก ๓๐๗
PCMIT 307
วิชาบังคับกอน

โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินปสสาวะ
Diseases of Respiratory, Cardiovascular and Urinary systems
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๒
รายวิชา วพมบก ๒๐๔ ระบบหัวใจหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ

พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพของโรคที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด และระบบทางเดินปสสาวะ ความสัมพันธของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค วิธีและ
หลักการตรวจทางหอ งปฏิบั ติการเพื่อ วินิจ ฉั ยความผิดปกติ เภสัช วิทยาของยาที่ใ ชรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคระบบทางเดินปสสาวะ และการเลือกใชยาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละกรณี
Pathogenesis, pathophysiology and pathology of common diseases in respiratory,
cardiovascular and urinary systems; relationship between symptoms and signs and pathology of the
diseases; methods and principles of laboratory investigations for clinical diagnosis; pharmacology of
drugs used in respiratory, cardiovascular and urinary systems; rational use of drugs in each condition.
วพมบก ๓๐๘
PCMIT 308
วิชาบังคับกอน

โรคของระบบยอยอาหารและโภชนาการ
Diseases of Digestive System and Nutrition
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๒ รายวิชาวพมบก ๒๐๕ ระบบทางเดินอาหาร
พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพที่พบบอยในระบบทางเดินอาหาร ไดแก ความผิดปกติแตกําเนิด การอักเสบ
การติดเชื้อ และเนื้องอก ของชองปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ทวารหนัก ตับ ทางเดินน้ําดี และตับ
ออน พยาธิวิทยาทางโภชนาการและโรคความผิดปกติทางเมตาบอลิซึ่ม เภสัชวิทยาของยาที่ใชในการรักษาโรคของระบบทางเดิน
อาหาร และหลักในการเขียนใบสั่งยาใหถูกตอง
Pathogenesis and common pathology in the gastrointestinal system such as congenital
abnormality, inflammation, infection and neoplasm in oral cavity, esophagus, stomach, small and large
intestine, anus, liver, biliary tract and pancreas, nutritional pathology and metabolic diseases, pharmacology
of drugs used in digestive system diseases and principle of the prescription writing

วพมบก ๓๐๙
PCMIT 309

โรคของระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ
Diseases of Endocrine and Reproductive Systems
๙๐

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๒
วพมบก ๒๐๗ ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และ วพมบก ๒๑๐ ระบบตอมไรทอ
สาเหตุ พยาธิกําเนิดและพยาธิสภาพของโรคที่พบบอยในระบบตอมไรทอ อวัยวะสืบพันธุ และเตานมความ
พิการแตกําเนิด โรคที่เกิดจากการอักเสบ จากการติดเชื้อ จากความบกพรองของภูมิคุมกัน และเนื้องอก โดยนําความรูพื้นฐาน
จากพยาธิวิทยาทั่วไปมาประยุกตใชอธิบายพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในระบบตอมไรทอ อวัยวะสืบพันธุ และเตานม และเชื่อมโยงกับ
อาการและอาการแสดงทางคลินิก และผลแทรกซอน การตรวจทางหองปฏิบัติการ เซลลพยาธิวิทยา ระบาดวิทยาของโรคระบบ
อวัยวะสืบพันธุ การวินิจฉัยกอนคลอด พันธุศาสตรของพัฒนาการตัวออนและความพิการแตกําเนิด โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของโครโมโซม เภสัชวิทยาของกลุมยาที่ใชบอยในการรักษาโรคของระบบตอมไรทอและอวัยวะสืบพันธุ
Etiology, pathogenesis and pathology of common diseases in endocrine and reproductive
system and breast, congenital malformation, diseases caused by inflammation, infection, impairment of
immune system and neoplasm; using the basic pathology knowledge to describe the correlation among
pathology, symptoms and clinical signs occurring in these two systems and breast, and the complication,
laboratory investigations, cytopathology, epidemiology of reproductive system diseases, prenatal diagnosis,
developmental genetics and birth defects, chromosome disease and pharmacology of drugs used in
endocrine and reproductive system
วพมกศ ๓๐๒
PCMAA 302
วิชาบังคับกอน :

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
Problem Based Learning in Medical Profession
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๒
เรียนรูเกี่ยวกับอาการวิทยาเบื้องตน การซักประวัติ การตรวจรางกายและจิตใจ การเขียนบันทึกรายงาน
วิธีการหาขอมูล นําความรูขอมูลและภาพถายทางรังสีมาประยุกตใช การแนะนําการทําหัตถการทางการแพทยพื้นฐาน ซึ่งความรู
เหลานี้จะนํามาใชประมวลในการแกปญหาทางการแพทย การสอนเกี่ยวกับสิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธ และพื้นฐานเวช
จริยศาสตร เพื่อใหนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย มีการวิเคราะหปญหาอยางมีประสิทธิภาพ มีการทํางานเปนทีม การสื่อ
ความหมายกับผูรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการสอดแทรกกระบวนการการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียน
ตั้งสมมติฐานหาสาเหตุและกลไกการเกิดปญหานั้น คนควาหาความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับปญหา เพื่อจะนําไปสูการแกปญหา
ตอไป
Introduction to symptomatology, history taking, physical and mental examination, writing
report or recording, method of data collection, applying data and radiography and medical procedures;
integration and application knowledge to solve medical problems; patient’s right, human interpersonal
relationships and medical ethics for the effectiveness of problems analysis; effective communications,
problem-based learning process to encourage their thinking about problem mechanism, searching
knowledge base for problem solving

๒.๒ กลุมวิชาแพทย (Medical Course)
วพมกศ ๔๐๒
PCMAA 402
วิชาบังคับกอน :

หลักการเรียนรูทางคลินิก
Principles of Clinical Learning
วพมกศ ๓๐๒ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
(Problem Based Learning in Medical Profession)
เตรียมความพรอมของนักเรียนแพทย/นักศึกษาแพทยกอนเริ่มการเรียนตามภาควิชาตางๆ หลักในการเรียนรูที่
หอผูปวย คลินิกผูปวยนอก หองผาตัด และหองฉุกเฉิน ทักษะในการซักประวัติ และการตรวจรางกายผูปวย การวิเคราะหขอมูล
ทางการแพทย และการวางแผนการดูแลรักษาผูปวย หลักการนําเสนอรายงาน และอภิปรายทางการแพทย การเขียนบันทึกรายงาน
ทางการแพทยโดยใชปญหาเปนหลัก การดูแลรักษาผูปวยโดยใชวิจารณญาณ และอิงหลักฐานทางการแพทย ทักษะในการสื่อสาร
๙๑

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
การใหสุขศึกษา และการสงเสริมสุขภาพ การคนหาขอมูลทางการแพทยจากตํารา วารสารทางการแพทย และอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษทางคลินิก และทักษะในการอานบทความทางการแพทยที่เปนภาษาอังกฤษ
Essential skills for medical practice: medical history taking, physical examination,
communication skills, patient education and health promotion, learning skills in medical settings: in patient and
out patient department, operating room and emergency room, analysis of medical data and synthesis the plan for
patient management, effective medical presentation and discussion, writing problem oriented medical record,
searching medical data: textbooks, journals and internet, Medical English: terminology, prefixes, suffixes, reading
skills in medical literatures, common errors in taking medical note and common errors in medical English
pronunciation
วพมกม ๔๐๑
PCMPD 401
วิชาบังคับกอน:

กุมารเวชศาสตร ๑
Pediatrics 1
สอบผานชั้นปที่ ๓
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยรุน การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การฟนฟูสมรรถภาพ การวินิจฉัย หลักการแกไขปญหาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ ฝกทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับปญหาและโรค
ที่พบบอยในประเทศไทย (โรคติดเชื้อ โรคในทารกแรกเกิด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเลือด โรคไต ภาวะปญญาออน
ปญหาของวัยรุน) การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน การทําหัตถการพื้นฐาน การบันทึกรายงาน
ผูปวยแบบใชปญหาเปนหลัก ฝกทักษะการติดตอสื่อสาร
Child growth and development from fertilization to adolescent period, health promotion,
disease prevention, rehabilitation, diagnosis, principles for physical and mental health problem solving,
clinical skill regarding medical problems and common diseases in Thailand (infectious disease, newborn
disease, respiratory disease, hematologic disease, renal disease, mental retardation, problems of
adolescence), radiological examination, primary laboratory, basic medical procedure, medical record by
using problem based in medicine, and training for communication skills
วพมกม ๕๐๑
PCMPD 501
วิชาบังคับกอน:

กุมารเวชศาสตร ๒
Pediatrics 2
วพมกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร ๑ (Pediatrics 1)
หลักการดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวมของทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุน ฝกทักษะทางคลินิกสําหรับปญหาเด็กที่
พบบอยในประเทศไทย (โรคระบบประสาท โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบตอมไรทอและเมตาบอลิซึ่ม โรคภูมิแพ โรค
ทางพันธุกรรม) การดูแลรักษาผูปวยเด็กในคลินิกผูปวยนอก การวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทางหองปฏิบัติการ การใชยาในเด็ก
และการดูแลผูปวยเด็กฉุกเฉิน
Principle of holistic care for pediatric patients from newborn to adolescent, clinical skills
for pediatric problems which commonly found in Thailand (diseases of nervous system, cardiovascular
system, endocrine system, metabolic and allergic diseases including genetic diseases), training for pediatric
care at the Pediatric OPD, radiological diagnosis, laboratory, drug administration, and emergency childcare

วพมกม ๖๐๑
PCMPD 601

ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
Clinical Experience in Pediatrics
๙๒

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน: วพมกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร ๒ (Pediatrics 2)
การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ทักษะ และหัตถการในการ
ดูแลรักษาผูปวยเด็ก ที่หองตรวจโรคเด็ก และหอผูปวยในภายใตความดูแลของอาจารยในโรงพยาบาล
Clinical practice in pediatric patients in affiliated hospitals to enhance more knowledge,
experience, skills and procedure at out-patient and in-patient units, to cure and care patients under
supervision of staffs in the hospital
วพมกม ๖๐๒
PCMPD 602
วิชาบังคับกอน:

ปฏิบัติกุมารเวชศาสตร
Practices in Pediatrics
วพมกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร ๒ (Pediatrics 2)
การฝกทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก ฝกฝนความชํานาญทางฝมือ เพื่อใหความสามารถใน
การดูแลรักษาผูปวยเด็กเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดตามหนวยพยาบาล มีการฝกปฏิบัติงาน ที่โอพีดี, หอผูปวยใน และหอผูปวยเด็ก
อาการหนัก มีการสอนแสดง สอนขางเตียง อภิปรายและฝกการทํางานเปนกลุมรวมกับแพทยประจําบานและอาจารย มีการจัด
เวรประจําเพื่อแกปญหา และรักษาผูปวยฉุกเฉิน
Training for pediatric diagnosis and treatment skills at in-patient and out-patient unit,
holistic childcare, emergency care, giving advice and counseling about childcare and teenager, drug used in
pediatric patients, self-competency assessment for childcare, teamwork, patient referrals for advanced
treatment or subspecialty consultation
วพมจป ๒๐๑
PCMPC 201
วิชาบังคับกอน:

จิตวิทยา
Psychology
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางรางกาย จิตใจและสังคม และพฤติกรรมทางสังคมตอการสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ ความเกี่ยวของของสมองและพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจ หนาที่ของจิตใจและกลไกในการ
ปรับตัวทางจิตใจ พัฒนาการทางจิตใจและจริยธรรมของมนุษยตั้งแตภาวะของทารกในครรภมารดา วัยทารก วัยเขาโรงเรียน
วัยรุน วัยผูใหญ จนกระทั่งวัยชรา พัฒนาการทางครอบครัว สุขภาพจิตและการปรับตัว ขบวนการปรับตัวตอความเครียดใน
ระดับปกติและการแกปญหา กลวิธีลดความเครียด
Correlation among physical, mental, emotional and social factors to communication and
human relations, involvement of human brain and behavior which causes mental disorders, mental function
and defense mechanism, psychological and moral development at all life span: fetus, newborn, school-age
children, teenager, adult and old age period, family development, mental health and self adaptation,
process of stress management at normal level, problem solving skill and stress-reduction
วพมจป ๓๐๑
PCMPC 301
วิชาบังคับกอน:

จิตเวชศาสตรเบื้องตน
Basic Psychiatry
วพมจป ๒๐๑ จิตวิทยา (Psychology)
ครอบคลุมถึง ภาพรวมของจิตเวชศาสตร ตั้งแตค วามเปนมา โดยมุงเนนทางดานของความผิดปกติทั้ง
อาการและอาการแสดงของโรคตางๆ ทางจิตเวช การจําแนกโรค วิธีการและทักษะในการตรวจสภาพจิตผูปวย บทนําสูจิตเวช
เด็ก และวัยรุน จิตเวชผูสูงอายุ จิตเวชทหาร นิติจิตเวช จิตเวชศาสตรปองกันและจรรยาบรรณทางจิตเวช
The whole aspect about psychiatry, background of psychiatry emphasizes on abnormal
signs and symptoms of each psychiatric disorders, differential diagnosis, mental status examination,
introduction to child and adolescent, geriatric psychiatry, military psychiatry, forensic psychiatry, preventive
psychiatry and ethics in psychiatry
๙๓

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมจป ๔๐๑
PCMPC 401
วิชาบังคับกอน:

จิตเวชศาสตรทางคลินิก
Clinical Psychiatry
สอบผานชั้นปที่ ๓
วพมจป ๓๐๑ จิตเวชศาสตรเบื้องตน (Basic Psychiatry)
การวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษาโรคทางจิ ต เวชศาสตร ได แ ก โรคที่ สัม พั น ธ กั บ การใชส ารเสพติ ด cognitive
disorders โรคจิตเวชชนิดตางๆ ปญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับปญหาทางกาย โรคทางอารมณ ปญหาการปรับตัว โรควิตก
กัง วล (somatoform disorders) การควบคุมตนเองผิดปกติ บุค ลิกภาพผิดปกติ การรักษาทางจิตเวช การทดสอบทาง
จิตวิทยา การใหคําปรึกษา และ จิตเวชศาสตรทหาร
Diagnosis and treatment of psychiatric disorders such as substance-related disorders,
cognitive disorders, schizophrenia and other psychotic disorders, behavioral syndromes associated with
psychological dysfunction and physical factors, mood disorders, adjustment disorders, somatoform
disorders, personality disorders, treatment in psychiatry, psychological test, counseling technique, and
military psychiatry
วพมจว ๕๐๑
PCMPC 501
วิชาบังคับกอน:

จักษุวิทยา
Ophthalmology
วพมกศ ๓๐๒ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
(Problem Based Learning in Medical Profession)
ศึกษาและฝกปฏิบัติงานโรคของตา คํานิยาม อุบัติการณ สมุฎฐาน พยาธิส ภาพ ลักษณะทางคลินิก
การวินิจฉัยแยกโรค โรคแทรกซอน การบําบัดรักษาผูปวย การปองกัน การพยากรณโรค ตลอดจนการวินิจฉัยอาการทางตา
และอาการที่เกิดจากระบบอื่นๆ การซักประวัติ และการทําการตรวจตาทางกายภาพ การใชอุปกรณทางการแพทยที่งายๆ เชน
การวัดความดันตา การตรวจดวยกลองสองตรวจในตา ฯลฯ การแปลผลเพื่อนําไปสูการวินิจฉัยและการรักษา การรับผูปวยไว
ในความดูแลที่หอผูปวยใน และการตรวจผูปวยที่แผนกตรวจโรคผูปวยนอก สังเกตการณวิธีการผาตัด การวินิจฉัย การปองกัน
และใหการรักษาเบื้องตนในผูปวยโรคตาที่พบบอย การตัดสินใจในกรณีผูปวยฉุกเฉิน
Studying and training about ophthalmological diseases; definition, incidence, etiology,
pathogenesis, clinical signs, differential diagnosis, complication, treatment, prevention, prognosis, and
ophthalmological signs and symptoms of systemic diseases, history taking and physical examination of the
eye, methods of using simple medical instruments such as measurement of ocular pressure,
ophthalmoscope etc: interpret medical data for diagnosis and treatment; a case study of eye patients; to
perform eye-examination at OPD, observe ophthalmological surgical procedures; focus on diagnosis,
prevention and primary care for common eye disease; decision making for emergency case
วพมทช ๓๐๑
PCMMC 301
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรชุมชน ๑
Community Medicine 1
๔๒๒๑๑๒ ชีวสถิติเบื้องตน (Introduction to Biostatistics)
สวนที่ 1 ระบาดวิทยาและชีวสถิติขั้นตน การวัดทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาเชิง-พรรณนา ระบาด
วิทยาเชิงวิเคราะห การสุมตัวอยาง คาความเชื่อมั่น การคํานวณขนาดตัวอยาง อคติ confounding factors, interaction,
multivariate analysis, clinical trial efficacy and risk of drug therapy, screening and diagnostic test rate
adjustment ชนิดของขอมูล การอธิบายขอมูล ความนาจะเปน ความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางและประชากร การกระจาย
ของขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การประมาณคา simple linear regression and correlation สถิติชีพ
สวนที่ 2 ลักษณะของความเปนชุมชน บทบาททางดานสังคม หนวยองคประกอบของชุมชน ปจจัย
เกื้อหนุนของความเขมแข็งของชุมชน บรรทัดฐาน คานิยมทางดานวัฒนธรรม ศาสนา และเศรษฐกิจ การเก็บขอมูลจากการ
สํารวจทางดานประชากรและสุขภาพอนามัยในชุมชน การคนหาเพิ่มเติมจากการดําเนินการในรูปแบบเชิงลึกอื่นๆทางดาน
สังคมศาสตร การจัดลําดับความสําคัญของปญหา แนวคิดและฝกการวางแผน การปฏิบัติในการแกปญหาสาธารณสุขในชุมชน
๙๔

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
แบบยั่งยืน การปองกันและฟนฟูสภาพ อนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ
การดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ดัชนีอนามัย การวัดการปวย การตาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมชุมชน
การสอนสุขศึกษาในชุมชน การฝกภาคสนาม วิจัยชุมชน
Part 1: introduction to epidemiology and biostatistics, epidemiology measurement,
descriptive epidemiology, analytical epidemiology, random sampling, reliability, calculating for sample size,
bias, confounding factors, interaction, multivariate analysis, clinical trial efficacy and risk of drug therapy,
screening and diagnostic test, rate adjustment, type of data, data explanation, probability, association
between samples and population, data distribution, hypothesis testing, estimation, simple linear regression
and correlation and vital statistics
Part 2: type of community, social role, community components, supporting factors of
community strength, norm, culture, religious and economic values, data collection relating to population
and community health, advanced searching from deeply social implementation, priory setting concepts for
sustainably problem solving in a community, prevention and rehabilitation, maternal and child health,
school health, family planning, reproductive health, primary health care in Thailand, health index,
measurement for morbidity and mortality rate, environmental sanitation, community health education, field
training, and community research
วพมทช ๔๐๑
PCMMC 401
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรชุมชน ๒ (วิจัยชุมชนทางการแพทย)
Community Medicine 2 (Research on Community Medicine)
สอบผานชั้นปที่ ๓
วพมทช ๓๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๑ (Community Medicine 1)
งานวิจัยปญหาดานสาธารณสุขในชุมชน หลักการ และวิธีการในการทําวิจัย การตั้ง คําถามงานวิจัย
รูปแบบการวิจัย การวัดคาความเสี่ยง และการเปรียบเทียบมาตรฐาน ความสัมพันธและสาเหตุ ประชากรและการสุมตัวอยาง
การคํานวณขนาดตัวอยางและสถิติ การเขียนโครงรางวิจัย หลักการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรทางการแพทย ฝกปฏิบัติการ
นําเสนอโครงรางการวิจัยตอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงรางการวิจัยกรมแพทยทหารบก ฝกงานวิจัยภาคสนาม วิเคราะห
แปลผล และนําเสนองานวิจัย
Research on community medicine, research methodology, research problem, research
design, risk measurement, standard comparison, relation and cause, population and sample, calculation for
a sample size and statistics, writing research proposal, principle of medical economics, training on research
presentation to the Institutional Review Board of the Royal Thai Army Medical Department, training for field
research, analysis, interpretation, and presentation
วพมทช ๖๐๑
PCMMC 601
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรชุมชน ๓
Community Medicine 3
วพมทช ๔๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๒ (Community Medicine 2)
ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน
ในประเทศไทย การบริหารดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การตรวจเยี่ยม
ผูปวยและครอบครัวหลังใหการรักษา การสงตอผูปวย การชันสูตรศพผูปวยเสียชีวิต
การบริหารองคการ การจัดกิจกรรมบริการดานสุขภาพใหแกประชาชนในกลุมอายุตางๆ กลุมโรคที่เปน
ปญหาของชุมชน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร แผนงานตางๆ การประเมินผลองคการหรือกิจกรรม การวิเคราะห
ปญหาสาธารณสุขดานการบริการทางการแพทย การบริหารจัดการ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ระบบการบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ แนวทางในการแกไขปญหาแบบองครวม คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพแพทย
Community hospital and public health centers training, healthcare system in Thailand,
management of health promotion, disease prevention, care and cure, rehabilitation, home visit, health care
follow up, patient referrals and autopsy demonstration
๙๕

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
Organizational management, providing healthcare activities for people in all age groups,
community disease, management of budget, human resource and health plan, organizational and activity
evaluation, problem analysis on health problems, medical services and management, health promotion,
disease prevention, management system, budget allocation, etc., holistic approach for problem solving,
moral, and ethics for medical profession
วพมทช ๔๐๒
PCMMC 502

เวชศาสตรทหาร ๑ (เวชกรรมปองกันทางทหาร สรีรวิทยาประยุกตทางทหาร และอาชีวเวชศาสตร)
Military Medicine 1 (Military Preventive Medicine, Applied Physiology in Military
Medicine and Occupational Medicine)
วิชาบังคับกอน: สอบผานชั้นปที่ ๓
การใหเวชกรรมปองกันแกกําลังพล ทั้งในยามสงบและยามสงคราม งานเวชกรรมเชิงรุก งานสุขาภิบาล
สนาม และในที่ตั้งปกติ การใหขอมูลขาวสารทางการแพทยแกผูบังคับบัญชา เพื่อการดูแลทางดานสุขภาพแกกําลังพล
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทั้งภายในและภายนอกรางกายของทหารในสภาวะแวดลอมตางๆ ขณะ
ปฏิบัติหนาที่ภาคพื้นดิน ปฏิบัติการใตน้ํา ปฏิบัติการทางอากาศ สงครามนิวเคลียร ชีวะ เคมี โดยผสมผสานความรูพื้นฐาน
ความรูทางคลินิกและสภาพแวดลอมทางทหาร อันตรายจากความรอน และความเย็น อันตรายจากฟาผา และไฟช็อต พิษ
จากแมลง และสัตวกัดตอย สามารถใหการวินิจฉัย การดูแลและบําบัดรักษา รวมทั้งการปองกันโรคและการฟนฟูสมรรถภาพ
ของทหาร
หลักการของอาชีวอนามัย หลักการและสิทธิของผูใชแรงงานในการประกอบอาชีพตางๆ เชน การปองกัน
และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ ปญหาและแนวทางในการแกไขโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และอาชีพทหาร
อันตรายและการปองกันรักษาดวงตา อันตรายจากเสียง โรคของการควบคุมการทรงตัว โรคผิวหนัง และ โรคของเทาในทหาร
เปนตน
Providing preventive medicine for soldiers and their families both in peace and war time,
proactive preventive medicine, field and home-base sanitation, providing medical information to a
commander and providing healthcare for all soldiers
Physiological changes both inside and outside human body in various environments during
an operation of air-land battle or marine operation, nuclear biological chemical warfare, integrate basic
sciences, clinical sciences and military environment to provide effective cares about heat and cold injuries,
injuries caused by lighting, electricity, and toxicity of arthropods or insect bite, to provide diagnosis and
perform curative, preventive and rehabilitative care for soldiers
Principles of occupational health, principles and right of laborers in various occupations,
protection and prevention for occupational health, problems and solutions of occupational health and
health of professional soldiers, hazard and eye prevention, noise disturbance, skin homeostatic diseases,
foot injuries among soldiers
วพมทช ๖๐๒ เวชศาสตรทหาร ๒ (เวชปฏิบัติการยุทธ)
PCMMC 602 Military Medicine 2
วิชาบังคับกอน: วพมปค ๒๐๑ และ ๒๐๒ การฝกพื้นฐานทางการทหาร๑ และ ๒ (Basic Military Training 1 and 2)
วพมปค ๓๐๑ ทักษะทางการแพทยในสนามรบ (Combat Medical Skills)
การปฐมพยาบาล และชวยชีวิตผูบาดเจ็บจากการรบ อุบัติภัย ภารกิจการจัดของหนวยกําลังรบ เชน ทหาร
ราบ ทหารมา ทหารปนใหญ ทหารชาง ทหารสื่อสารในระดับกองพล การรบตามแบบสงครามพิเศษ การตอสูเบ็ดเสร็จ สาย
แพทยกับงานฝายอํานวยการดานตางๆ ที่เกี่ยวของในสนามรบ กฎหมายทหารและสนธิสัญญาในสนามรบ ลักษณะผูนํา การ
ปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ วิชาเสนารักษสนาม การใหการบริการทาง
การแพทย ระดับหนวย ระดับกองพล ระดับกองทัพ ระดับเขตหลัง (เขตภายใน) การบริการแพทยในยุทธวิธี การวางแผนทาง
การแพทย การสงกําลังสายแพทย บริการทางการแพทย และขอพิจารณาทั่วไป การบริการทางการแพทยอื่นๆ ในการสนับสนุน
การรบ และการปองกันประเทศในสถานการณตางๆ การจัดตั้งที่พยาบาลกองพัน (ที่ปฐมพยาบาล) การจัดตั้งที่พยาบาลกองพล (ที่
๙๖

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาพยาบาล) การใชรถยนตพยาบาล การเวชกรรมปองกัน สุขาภิบาลในสนาม การใชเฮลิคอปเตอรและรถสายพานลําเลียงพลใน
การสงกลับผูบาดเจ็บ โดยการฝกปฏิบัติการบนแผนที่ ฝกปฏิบัติการในภูมิประเทศจําลอง ฝกปฏิบัติการภายใตสถานการณการรบ
จําลองและสถานการณนิวเคลียร ชีวะ เคมี การฝกใหการรักษาดูแลผูปวยเจ็บหรือบาดแผลของทหารในสถานการณรบ และการ
รักษาในกรณีที่มีกําลังพลบาดเจ็บจํานวนมาก
First aid and advanced trauma management for combat casualties, disaster, mission and
organization of combat force such as infantry, cavalry, artillery, engineer and signals at division level, regular
combat, special force operation, total struggle, medical service and staffs in the battle field, military law and
rules of engagement in battle field, military leaderships, homeland defense, homeland peace keeping,
national development, medical field training, medical services at unit, division, corps, army and the rear area
(Communication zone), medical services in operations, medical planning, medical logistics, general medical
services and staff study, medical services in Combat Service Support and homeland defense in different
situations, management of Company Aid Post, Battalion aid station, Clearing station, the use of military
ambulance, preventive medicine, field sanitation, using helicopters and Armored Personnel Carrier (APC) for
patient evacuation, Command Post Exercise, Map exercise and training on terrain model, training under the
combat-setting model and under the nuclear-biological-chemical situation, training for casualty care and
wound care in combat situation, management for mass casualties
วพมทช ๕๐๑
PCMMC 501
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรครอบครัว
Family Medicine
สอบผานชั้นปที่ ๓
หลักวิช าเวชศาสตรค รอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว ทักษะการสื่อสารกับผูปวยและประชาชน การ
ประเมินงานวิจัยเวชศาสตรครอบครัว การสรางเสริมสุขภาพ การเขาถึงครอบครัว การบริการสุขภาพทั้งสวนบุคคล ครอบครัว
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม การดูแลผูสูงอายุที่บาน การดูแลผูปวยระยะสุดทายที่บาน เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
หลักอาชีวอนามัย จริยธรรมในแพทยเวชศาสตรครอบครัว การพัฒนาระบบสาธารณสุข การตรวจรางกายประจําป เวช
สารสนเทศ การฝกทักษะในการตรวจวินิจฉัยรักษาผูปวยทั่วไปในศูนยเวชศาสตรครอบครัวและสถานีอนามัย การเยี่ยมบาน
ผูปวย การวิจัยดานเวชศาสตรครอบครัว และทักษะการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
Principle of family medicine, family life cycle and communication skills performed to
patients and general people, evaluation on research of family medicine, health promotion, family approach,
healthcare service provided to both individual and family covering physical, mental, and social conditions;
home healthcare for elder and end-stage people, public economy, principle of occupational health, ethics
of family medicine, development of public health system, annually physical examination, information
technology medicine, skills on medical diagnosis performed in family medicine centers and public health
centers, home visit, research on family medicine, and skills on community health education
วพมพธ ๕๐๑
PCMPA 501
วิชาบังคับกอน:

นิติเวชวิทยา
Forensic Medicine
สอบผานชั้นปที่ ๓
นิติเวชศาสตรเปนวิชาทางการแพทยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประยุกตใชความรูในระดับกอนคลินิกและระดับ
คลินิกสําหรับกรณีทางกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา ซึ่งประกอบดวย พื้นฐานของการสืบสวนทางนิติเวชในสถานที่เกิดเหตุ
นิติพยาธิวิทยา (กลาวรวมถึงเวลาที่เสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงของรางกายภายหลังการเสียชีวิต รอยฟกช้ํา แผลถลอก แผลฉีกขาด
บาดแผลจากของมีคม อันตรายจากกระแสไฟฟา บาดแผลจากการถูกแทง การบาดเจ็บจากอาวุธปน การถูกสัตวทําราย การ
บาดเจ็บจากการขนสง การอุดกั้นทางเดินหายใจจากสิ่ง แปลกปลอม การแขวนคอ การรัดคอ การจมน้ํา อัคคีภัย และ กาซ
คารบอนมอนอกไซด) การชันสูตรศพทางนิติเวช การพิสูจนเอกลักษณบุคคลทางนิติเวช การกระทําผิดทางเพศ/การขมขืน;นิติซี
โรโลยี นิติพิษวิทยา (กลาวรวมถึงแอลกอฮอล ยา และ สารพิษ) นิติจิตเวช และ กฎหมายและจริยธรรมที่สัมพันธกับเวชปฏิบัติ
๙๗

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั่วไป (กลาวรวมถึงพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และ ขอบังคับของแพทยสภาแหงประเทศไทย สิทธิของผูปวย กฎหมายทาง
การแพทย หนาที่ของแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในทางนิติเวช ใบรับรองแพทย ใบรายงานทางนิติเวช และ หลักปฏิบัติของแพทยใน
ศาลอาญาและศาลทหาร)
Forensic Medicine is the medical subject that is associated with the application of preclinical and clinical knowledge for civil and criminal law cases, i.e. the basis of forensic investigations into the
crime scene; forensic pathology (including time of death, post-mortem changes, bruise, abrasion, laceration,
incised wound, electrocution, stab wounds, firearm injuries, animal attack, transportation injuries, foreign
body airway obstruction, hanging, strangulation, drowning, fire, and carbon monoxide); forensic (medicolegal)
autopsy; forensic identification; sexual offences/rape; forensic serology; forensic toxicology (including
alcohol, drugs, and poisoning); forensic psychiatry; and laws and ethics in relation to general medical
practice (including the act, rules, and regulations of The Medical Council of Thailand, patients’ rights,
medical jurisprudence, forensic medicine in Thai justice system, the medicolegal duties of general
practitioner, medical certificates, medicolegal reports, and conduct of doctor in the criminal and military
courts)
วพมรส ๕๐๑
PCMRD 501
วิชาบังคับกอน:

รังสีวิทยาคลินิก
Clinical Radiology
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
ฝกปฏิบัติการกลุมยอยเกี่ยวกับการเขียนใบขอตรวจทางรังสีวิทยาของอวัยวะตางๆ ขอบงชี้ ขอหาม
ขอจํากัด การเตรียมผูปวย และภาวะแทรกซอนของการตรวจชนิดตางๆ ทางรังสีวิทยา หลักการอานภาพถายทางรังสีที่ปกติและ
ผิดปกติในโรคระบบตางๆ ที่พบบอย ของ ระบบกระดูกและขอ ระบบทางเดินหายใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุของสตรี และระบบประสาท ดวยรังสีเอกซ เอกซเรยคอมพิวเตอร คลื่น
แมเหล็กไฟฟา และคลื่นเสียงความถี่สูง หลักการเลือกการตรวจตางๆใหเหมาะสมกับผูปวยแตละโรคโดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย
หลักพื้นฐานในการใชรังสีรักษา ไดแก ขอบงชี้ วัตถุประสงคในการรักษา การปองกันและการรักษาผลแทรกซอนจากการใชรังสี
รักษา ขอบงชี้ และขอหามในการตรวจอวัยวะตางๆ ดวยสารเภสัชรังสี และผลแทรกซอนของการรักษาดวยสารเภสัชรังสี การ
แปลผลรายงานการตรวจทางรังสีวิทยา
Small groups to practice and learn about how to fill X-ray request forms, indication,
contraindication, limitation, patient preparation, complication of each X-ray investigation, basic interpretation
skill to interpret normal films and abnormal films in common diseases of musculoskeletal system,
respiratory system, cardiovascular system, digestive system, urinary system, reproductive system and
neurologic system; principle of selection of suitable X-ray investigation in each patient, patient’s right
concern, basic knowledge of radiation therapy such as indication, objectives of treatment, prevention and
treatment of complications from radiotherapy, indication, contraindication and complication of investigation
using radioisotope, how to interpret X-ray report

วพมวฟ ๕๐๑
PCMRM 501
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรฟนฟู
Rehabilitation Medicine
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
การประเมิน และการดูแลรักษาผูปวยทางเวชศาสตรฟนฟูโดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการปวดและผูปวยทางระบบประสาท
การบริห ารการหายใจและการเคาะปอด ประโยชนที่ผูปวยจะไดจากการฟนฟู และภาวะแทรกซอนที่เกิดกับผูปวยที่ขาดการ
เคลื่อนไหว แนวทางการดูแลผูปวยแบบองครวม การออกกําลังกายเพื่อฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ และ การทดสอบสมรรถภาพ
๙๘

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
Evaluation and treatment for rehabilitative patients especially pain and neurological
patients, chest therapy and chest percussion, advantages of rehabilitation, complication of immobilization,
holistic care, exercise for health promotion, and physical fitness
วพมศศ ๔๐๑
PCMSU 401
วิชาบังคับกอน:

ศัลยศาสตร ๑
Surgery 1
สอบผานชั้นปที่ ๓
วพมกศ ๓๐๒ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
(Problem Based Learning in Medical Profession)
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยที่มีปญหาหรือโรคทางศัลยกรรมที่มีความสําคัญและพบไดบอยในประเทศไทย
เนนการประเมินทางดานสุขภาพ (การซักประวัติ) การตรวจรางกาย การตรวจพิเศษ การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การ
วางแผนการรักษา หลักของหัตถการที่ใชในการรักษา ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรค หรือหัตถการ สังเกตการณการทําหัตถการ
ตางๆ และฝกหัตถการเบื้องตน ในผูปวยศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบลําไสใหญและทวารหนัก ศึกษาความรูพื้นฐานทาง
ศัล ยกรรม สภาวการณเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อไดรับบาดเจ็บ หรือตองการผาตัดรักษา การดูแลรักษาบาดแผล การ
เตรียมการผาตัด การดูแลรักษาหลังผาตัด
The study and practice in patients with significant and common surgical disease in
Thailand; emphasis on health assessment ( history taking), physical examination, special examination (lab
investigation), diagnosis, differential diagnosis, plan of management, principle of therapeutic procedure,
complication of disease and procedure together with the study and observation of various surgical
procedures and practicing of basic surgical procedure of general surgery, colo-rectal surgery, basic knowledge
in surgery, physical changes when having injuries or operation, wound care, preparation for operative, pre
and post operative care
วพมศศ ๔๐๒
PCMSU 402
วิชาบังคับกอน:

ศัลยศาสตร ๒
Surgery 2
สอบผานชั้นปที่ ๓
วพมกศ ๓๐๒ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
(Problem Based Learning in Medical Profession)
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยที่มีปญหาหรือโรคทางศัลยกรรมที่มีความสําคัญและพบไดบอยในประเทศไทย
เนนการประเมินทางดานสุขภาพ (การซักประวัติ) การตรวจรางกาย การตรวจพิเศษ การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การ
วางแผนการรักษา หลักของหัตถการที่ใชในการรักษา ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรค หรือหัตถการ สังเกตการณการทําหัตถการ
ตางๆ และฝกหัตถการเบื้องตน ในผูปวยศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ ศัลยกรรมตกแตง
The study and practice in patients with significant and common surgical diseases in
Thailand; emphasis on health assessment (history taking) , physical examination, special examination (lab
investigation), diagnosis, differential diagnosis, plan of management, principle of therapeutic procedure,
complication of disease and procedure together with the study and observation of various surgical
procedures and practicing of basic surgical procedure of pediatric surgery, urological surgery, plastic surgery.
วพมศศ ๕๐๑
ศัลยศาสตร ๓
PCMSU 501
Surgery 3
วิชาบังคับกอน: วพมศศ๔๐๑ และวพมศศ๔๐๒ ศัลยศาสตร ๑ และ ๒ ( Surgery1 and 2 )
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยที่มีปญหาหรือโรคทางศัลยกรรมที่มีความสําคัญและพบไดบอย เชนเดียวกับ
รายวิชา วพมศศ ๔๐๑ แตเนนปญหาหรือโรคที่ยาก และสลับซับซอนมากขึ้น การดูแลรักษาบาดแผล การเตรียมการผาตัด การ
ดูแลรักษาหลังผาตัด และการใชความรูความสามารถและทักษะในระดับที่สูงขึ้นในผูปวยศัลยกรรมทั่วไป ศึกษาและฝกปฏิบัติ
๙๙

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
กับผูปวยที่มีปญหาหรือโรคทางศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด , ศัลยกรรมระบบประสาท, การบาดเจ็บที่ศีรษะและไข
สันหลัง การบาดเจ็บของระบบประสาทสวนปลาย เนื้องอกของสมองและไขสันหลัง ความผิดปกติของระบบประสาทแตกําเนิด
การติดเชื้อของระบบประสาทสวนกลาง
The study and practice in patients with significant and common surgical diseases as in
PMKSU 401 ;emphasizing on more complicated diseases, wound care, preparation for operative, pre and
post operative care together with the use more advanced knowledge and skill level of general surgery ,
study and observation of various surgical procedures and practicing of basic surgical procedure of
cardiothoracic surgery, neurosurgery, , head and spinal cord injuries, trauma of peripheral nervous system,
brain tumor and tumor of spinal cord, congenital neurological anomalies, infection of the central nervous
system.
วพมศศ ๖๐๑
PCMSU 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
Clinical Experience in Surgery
สอบผานชั้นปที่ ๕
วพมศศ ๕๐๑ ศัลยศาสตร ๓(Surgery 3)
การฝกปฏิบัติง านในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม; เนน
ทักษะและหัตถการในการดูแล รักษา ผูปวยทางศัลยกรรมตางๆ โรคฉุกเฉินทางศัลยกรรม และโรคทางอุบัติเหตุตางๆ ภายใตการ
ดูแล แนะนําและกํากับโดยแพทยประจําบาน และอาจารยแพทยในโรงพยาบาลนั้นๆ
Clinical practice in hospital affiliated to the Ministry of Public Health, Ministry of Defense;
emphasizing on skills and surgical procedure , surgical emergency conditions , and care for traumatic
diseases under supervision of medical staffs and residents in the hospital
วพมศศ ๖๐๒
PCMSU 602
วิชาบังคับกอน:
และหัตถการ

ปฏิบัติศัลยศาสตร
Practices in Surgery
สอบผานชั้นปที่ ๕
วพมศศ ๕๐๑ ศัลยศาสตร ๓(Surgery 3)
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยทางศัลยศาสตร เนนความรับผิดชอบ และทักษะในการวินิจฉัย การรักษา

The study and practice in surgical patients; emphasizing on the responsibility and skills in
surgical disease, treatment and surgical procedures
วพมศศ ๕๐๒
PCMSU 502
วิชาบังคับกอน:

วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยทางศัลยกรรม ผูปวยทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ผูปวยทางออรโธปดิกส
ที่จะไดรับการผาตัด เนนการปฏิบัติงานหัตถการของนักเรียนแพทยและภาคทฤษฎีทางวิสัญญีวิทยา การดูแลผูปวยกอนและหลัง
การผาตัด การดูแลผูปวยวิกฤต และการใหยาระงับความเจ็บปวดในระหวางและหลังการผาตัด
Studying and training with surgical patients, obstetrics-gynecological patients, orthopedics
patients, focusing on medical task procedures and theory of anesthesiology, giving patients care during pre
and post operation, case for critical patients, administration of analgesic drugs during and after surgery

วพมศธ ๕๐๑
PCMOS 501
วิชาบังคับกอน:

ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Orthopedics Surgery
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
๑๐๐

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ความรูเบื้องตน รูขอบงชี้ขอหาม การใหการดูแลรักษาผูปวยทางออรโธปดิกสในกรณีฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
การซักประวัติ และตรวจรางกายทางออรโธปดิกสที่ดีจะนําไปสูการใหคําวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ถูกตอง รูจักหัตถการตางๆ
ทางออรโธปดิกสโดยมีเจตคติแหงวิชาชีพแพทยที่ดี
Introduction to orthopedics surgery, indications/contraindications; correctly provide
treatment for orthopedic patients in case of emergency, orthopedics history taking and physical examination
for effective diagnosis and treatment; understand orthopedics procedures with good attitudes towards
medical profession
วพมศธ ๖๐๑
PCMOS 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Experiences in Orthopedics Surgery
วพมศธ ๕๐๑ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส (Orthopedics Surgery)
การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ทักษะและหัตถการในการดูแลรักษาผูปวยทาง
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส โรคฉุกเฉินทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส และโรคทางอุบัติเหตุตางๆ ภายใตการดูแล แนะนําและกํากับ
โดยแพทยประจําบาน และอาจารยแพทยในโรงพยาบาลนั้น
Clinical practice in hospitals Ministry of Defence, skills and procedure about orthopedics
surgery, emergency of orthopedics surgery, care for accidents under supervision of medical staffs and
residents in the hospital

วพมศธ ๖๐๒
PCMOS 602
วิชาบังคับกอน:

ปฏิบัติศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Practices in Orthopedics Surgery
วพมศธ ๕๐๑ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส (Orthopedics Surgery)
การดูแลผูปวยทางออรโธปดิกส การเรียนรูโดยปฏิบัติงานตามสาย รับผูปวยและเขียนรายงาน เพื่อทราบ
ความกาวหนาในการรักษา ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดูแลผูปวยจะนําไปสืบคนในชั่วโมงภายในหองเรียน และนํากลับมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปวยตอไป
Care and treatment for orthopedics patients, learning and practice with orthopedics cases,
patient admission, writing progressive report to identify problem and solution solving, textbook reading and
discussion about the orthopedics-assigned case for the purpose of patients’ benefits

วพมสน ๔๐๑
PCMOG 401
วิชาบังคับกอน:

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑
Obstetrics and Gynecology 1
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning) สอบผานชั้นป ๓
ภาวะปกติ ภาวะผิดปกติ ทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา การสงเสริมสุขภาพ หลักการในการดูแลรักษา การ
ปองกัน การฟนฟูสุขภาพ แบบองครวม ทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัยแยกโรคและวินิจฉัยโรค การแปลผลทาง
หองปฏิบัติการ ทักษะในการสื่อสาร ทราบหลักการและภาวะแทรกซอนของหัตถการทางสูติศ าสตรนรีเวชวิทยา ชวยทํา
หัตถการตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานแพทยสภา
Knowledge of normal and abnormal conditions in Obstetrics and Gynecology. Health
promotion, prevention and rehabilitation on holistric basis. Diagnostic and communication skills,
interpretation of laboratory results. Principles and complications of operations in Obstetrics and
Gynecology field. Assistant in operations

วพมสน ๔๐๒
PCMOG 402
วิชาบังคับกอน:

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๒
Obstetrics and Gynecology 2
วพมสน ๔๐๑ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑ (Obstetrics and Gynecology 1)
และสอบผานชั้นป๓
๑๐๑

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาวะผิดปกติที่ซับซอน ภาวะฉุกเฉิน ทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา เพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ทักษะในการ
สื่อสาร สามารถใหการวินิจฉัยและทราบหลักการรักษาโรค ใหคําแนะนํา การปองกัน การฟนฟูสุขภาพ แบบองครวมแกผูปวย
การดูแลผูเจ็บครรภคลอดในหองคลอด หลักการและภาวะแทรกซอนของหัตถการทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา ปฎิบัติหัตถการ
ตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานแพทยสภาภายใตการกํากับดูแล
Learn emergency and complicated conditions in Obstetrics and Gynecology. Extend
clinical and communication skills. Principles of treatment. Provide counseling regarding prevention,
rehabilitation on holistic basis. Management of obstetrical patients in the labor and delivery suite. Perform
procedure under supervision with knowledge of principles and complications that might occur
วพมสน ๖๐๑
PCMOG 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology
วพมสน ๔๐๑ และ วพมสน ๔๐๒ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑ และ ๒
(Obstetrics and Gynecology 1 and 2)
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ ๔ สัปดาห ฝกทักษะในการวินิจฉัยแยกโรคและวินิจฉัยโรค การแปลผล
ทางหองปฏิบัติการ การรักษาดวยตนเองและสงตออยางเหมาะสม ที่หองตรวจโรคผูปวยนอกและผูปวยใน หองรอคลอด หอง
คลอด หองผาตัด ทราบหลักการและภาวะแทรกซอนของหัตถการทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา ปฏิบัติหัตถการตามที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานแพทยสภาดวยตนเองภายใตการกํากับดูแล ชวยทําหัตถการที่ซับซอน ดูแลผูปวยแบบองครวม ฝกการทํางาน
รวมกับผูอื่น
Rotate to affiliated hospital for 4 weeks. Practice to gain more clinical and procedural
skills in management of Obstetrical and Gynecological patients as well as appropriate referral on holistic
basis for out-patient, in-patient, labor room, delivery suite and operating theatre as member of the house
staff team. Perform more sophisticated procedure under supervision with knowledge of principles, and
complications that might occur
วพมสน ๖๐๒
PCMOG 601
วิชาบังคับกอน:

ปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Practice in Obstetrics and Gynecology
วพมสน ๔๐๑ และ วพมสน ๔๐๒ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑ และ ๒
(Obstetrics and Gynecology 1 and 2)
ศึ ก ษาต อ เนื่ อ งด ว ยตนเอง นํ า ความรู เ ชิ ง ประจั ก ษ ม าประยุ ก ต ใ ช กั บ การดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย เพิ่ ม พู น
ประสบการณในการดูแลรักษาผูปวยทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา และสงตออยางเหมาะสม ที่หองตรวจโรคผูปวยนอกและ
ผูปวยใน หองรอคลอด หองคลอด หองผาตัด ทราบหลักการและภาวะแทรกซอนของหัตถการทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
ปฏิบัติหัตถการตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานแพทยสภาดวยตนเองภายใตการกํากับดูแล ชวยทําหัตถการที่ซับซอน ดูแลผูปวย
แบบองครวม ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น
Self-directed learning, decision upon evidence-based informations on holistic basis.
Practice to expand further clinical and procedural skills in management of Obstetrical and Gynecological
patients as well as appropriate referral for out-patient, in-patient, labor room, delivery suite and operating
theatre as member of the house staff team. Perform more sophisticated procedure under supervision with
knowledge of principles and complications that might occur

วพมสล ๕๐๑
PCMOT 501
วิชาบังคับกอน:

โสต นาสิก ลาริงซวิทยา
Oto Rhino Laryngology
วพมกศ ๓๐๒ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
๑๐๒

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
(Problem Based Learning in Medical Profession)
โรคของจมูก จมูกอุดตัน เยื่อจมูกอักเสบและโพรงจมูกอักเสบ ภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูก สิ่งแปลกปลอม
ในทางเดินหายใจและหลอดอาหาร ตรวจรางกายทางหู คอ จมูก โรคภูมิแพ รังสีวิทยาในหู คอจมูก ทางเดินหายใจสวนบนอุด
ตัน โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติของการพูด การติดเชื้อของคออยางรุนแรง การเจาะคอ กอนที่คอ การกลืนลําบาก เสียง
แหบ เจ็บคอ การตกเลือดกําเดา หูชั้นกลางอักเสบ การสูญเสียการไดยิน อาการรูสึกหมุน อัมพาตใบหนาครึ่งซีก โรคของ
ตอมน้ําลาย โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก การบาดเจ็บที่คอ
Disease of nose, nasal blockage, rhinitis, emergency in ENT, foreign bodies in aerodigestive
tract, physical examination in ENT, allergy, radiology in ENT, upper airway obstruction, basic audiology, deep
neck infection, tracheostomy, neck mass, dysphagia, hoarseness, sore throat, epistaxis, otitis media, hearing
loss, vertigo, facial paralysis, disease of salivary glands, nasopharyngeal carcinoma, neck injury
วพมอย ๔๐๑
PCMMD 401
วิชาบังคับกอน:

อายุรศาสตร ๑
Medicine 1
สอบผานชั้นปที่ ๓
วพมกศ ๓๐๒ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักในวิชาชีพแพทย
(Problem Based Learning in Medical Profession)
ความรูพื้นฐาน พยาธิกําเนิด พยาธิส รีร วิทยา อาการวิทยา การดําเนินโรค การคนควาหาสาเหตุ
วิเคราะห และวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การใหเหตุผลทางคลินิก หลักการรักษา การใชยาอยางสมเหตุสมผล เนน
สุขภาพ และปญหาเกี่ยวกับโรค และกลุมอาการที่พบบอยในชวงอายุมากกวา ๑๕ ปขึ้นไป โดยคํานึงถึงปญหาจากชุมชน
และการแกปญหาแบบองคร วม การวิเคราะห และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ หลักการใหคําแนะนํา และ
คําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว ตลอดจนการปองกัน การสงเสริมและธํารงสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ
Medical pathogenesis, pathophysiology, symptomatology, natural history of disease,
etiology, investigation, differential, clinical discussion, principle of treatment, rational use of drug: emphasis
on health and problem of common diseases among age older than 15 years, community problem, holistic
problem solving, analysis, decision making in relation to ethics, principle of counseling for patients and their
families, health promotion, disease prevention, and rehabilitation
วพมอย ๔๐๒
PCMMD 402
วิชาบังคับกอน:

อายุรศาสตร ๒
Medicine 2
วพมอย ๔๐๑ อายุรศาสตร ๑ (Medicine 1)
ทักษะการซักประวัติและการตรวจรางกายบุค คลหรือผูปวยในชวงอายุมากกวา ๑๕ ป การตรวจทาง
หองปฏิบัติการพื้นฐานที่จําเปนและการแปลผล ขอบงชี้และขอหาม ขั้นตอนและภาวะแทรกซอนของหัตถการพื้นฐาน และการฝก
ทักษะ การแปลผลภาพรัง สี การบันทึกรายงานทางการแพทย การอภิปรายปญหาผูปวย การสื่อสารกับผูปวยและครอบครัว
ทักษะการใหคําปรึกษา
Skills for history taking and physical examination in patients aged older than 15 years,
basic laboratory for investigation, indication, contraindications, steps and complication of basic medicine
procedures, practice radiological interpretation, writing medical record, case-base discussion, communication
with patients and their families, and counseling skills
วพมอย ๕๐๑
PCMMD 501
วิชาบังคับกอน:

อายุรศาสตร ๓
Medicine 3
วพมอย ๔๐๑ และ วพมอย ๔๐๒ อายุรศาสตร ๑ และ ๒ (Medicine 1 and 2)
๑๐๓

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
การแกปญหา การอภิปรายเหตุผลทางคลินิก การวางแผนการรักษา การเลือกใชยาอยางสมเหตุสมผลใน
การรักษาโรค การพยากรณโรค และการดําเนินของโรค เนนสุขภาพและปญหาเกี่ยวกับโรคและกลุมอาการที่พบบอยในชวงอายุ
มากกวา 15 ปขึ้นไป แกปญหาในสถานการณฉุกเฉิน การวิเคราะหและตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ หลักการให
คําปรึกษาแกผูปวยและครอบครัว การสงเสริมและธํารงสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ
Clinical problem solving, clinical discussion, treatment planning, rationale use of drug in
the management of diseases, prognosis and progression of disease, emphasis on health and problem for
common diseases among people aged older than 15 years, problem solving for emergency condition,
analysis, decision making in relation to ethics, principles of counseling for patients and their families, health
promotion and maintenance, disease prevention and rehabilitation
วพมอย ๖๐๑
PCMMD 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
Clinical Experiences in Medicine
วพมอย ๕๐๑ อายุรศาสตร ๓ (Medicine 3)
การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ ทักษะ และ
หัตถการในการดูแลรักษาผูปวยทางอายุรศาสตร ตลอดจนการติดตาม ดูแล และรักษาผูปวยที่รับไวรักษาในหอผูปวย ภายใตความ
ดูแลของแพทยประจําบานและอาจารย
Clinical practice in hospitals Ministry of Defence to enhance more knowledge, experience, skills
and medical procedure, trained to cure and care patients who have medical diseases, to follow up and to admit
patients under supervision of medical staffs and residents in the hospital.
วพมอย ๖๐๒
PCMMD 602
วิชาบังคับกอน:

ปฏิบัติอายุรศาสตร
Practices in Medicine
วพมอย ๕๐๑ อายุรศาสตร ๓ (Medicine 3)
การฝกปฏิบัติงานที่หอผูปวยในและแผนกผูปวยนอก เพื่อเพิ่มทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก
การตรวจวินิจฉัย การเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จําเปน การใหการดูแลรักษา การฝกทักษะและหัตถการทาง
อายุรกรรม การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูปวยและญาติ การทํางานเปนทีม การสงตอผูปวยเพื่อรักษาตอหรือปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนการปองกัน การสงเสริมและธํารงสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ
In-patient and out-patient services practice to increase skills in clinical data collection,
diagnosis and examination, necessary laboratory, medical treatment, procedures in medicine, providing
counseling for the patient and family, teamwork, patient referral for advanced treatment, consulting with
specialty services to coordinate care promote general health maintenance and prevention of disease,
rehabilitation and procedures of medicine

วพมอย ๕๐๒
PCMMD 502
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรฉุกเฉิน ๑
Emergency Medicine 1
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
การบรรยาย การอภิปรายกลุม การฝกการแกปญหาเปนกลุมในหัวขอโรคหรืออาการของผูปวยฉุกเฉิน
การฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยฉุกเฉินภายใตการควบคุมของอาจารยขณะอยูเวรหองฉุกเฉิน การทํารายงานผูปวย บันทึกการทํา
หัตถการตางๆ
Small group discussion of cases in a problem-based format, discussion is focused on signs
and symptoms of diseases with two faculty-facilitators in each group, practice medical records and write
procedures
๑๐๔

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมอย ๖๐๓
PCMMD 603
วิชาบังคับกอน:

เวชศาสตรฉุกเฉิน ๒
Emergency Medicine 2
วพมอย ๕๐๒ เวชศาสตรฉุกเฉิน ๑ (Emergency Medicine 1)
ความรูทางทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ รวมทั้งการฝกการทําหัตถการที่จําเปนในการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะ
ฉุก เฉิ น โดยเน น ขั้ น ตอนต า งๆ ตั้ ง แต ก ารซั ก ประวั ติ การตรวจร า งกาย การให ก ารรั ก ษาเบื้อ งต น การส ง ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การสงตรวจทางรังสีวิทยา การบันทึกเวชระเบียน การติดตอสื่อสารทําความเขาใจกับผูปวยและญาติ การ
ปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสงตอผูปวย วิธีปฏิบัติตอผูปวยคดี การดูแลผูปวย การทําหัตถการภายใตการควบคุม
ของอาจารย การอภิปรายในหัวขอที่กําหนด การสอนขางเตียง การออกตรวจ และการชันสูตรศพผูปวยคดีที่หองตรวจนิติเวช
รวมกับอาจารยทางนิติเวชศาสตร
Knowledge about theory and practice including necessary procedures for patient care in
emergency situation, process of history taking, physical examination, primary care and first aid, laboratory
test, radiology, medical records, communication with patients and their relatives, consultation and referral;
management for criminal lawsuit patients, patient care and treatment as well as performing procedure
under the supervision of medical staffs, case-based discussion, bed-side teaching, examination on criminal
case and autopsy demonstration at forensic medicine room under the advice of the staffs of forensic
medicine

๒.๓ กลุมวิชาเสริมพื้นฐาน (Basic Course)
วพมปค ๒๐๑
PCMSA 201
วิชาบังคับกอน:

การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑
Basic Military Training 1
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
หลักการ ความรูพื้นฐานดานการทหาร แบบธรรมเนียม การแตงกาย ศัพททางทหาร ภาษาอังกฤษ
ทางการทหาร นโยบายกองทัพบก การนําเยี่ยมชมหนวยและ/หรือการแสดง การสาธิต งานดานตางๆ ไดแก ภารกิจ การจัด
และผลการปฏิบัติงานของหนวยทหารตั้งแตระดับกองทัพภาค กองพล กรม กองพัน กองรอย และระดับหมวด การพัฒนา
หนวยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรทางการทหาร โครงการตามพระราชดําริ
และกิจกรรมตางๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
Principles, introduction to military, military regulations, military uniform, military
terminology, and English for military, the army policy, presentation and demonstration about military unit,
presentation about mission, organization, and tasks of military unit at the levels of army region, battalion,
company and section, unit development and improvement for quality of life, art and cultural maintenance,
military history, the Royal projects and the Royal activities
วพมปค ๒๐๒
PCMSA 202
วิชาบังคับกอน:

การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
Basic Military Training 2
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
การฝกบุคคลทามือเปลา ทาอาวุธ ทากระบี่ อาวุธประจํากาย อาวุธศึกษา การใชแผนที่และเข็มทิศ
การติดตอสื่อสาร ครูทหาร การปฐมพยาบาล วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร อุดมการณทางการเมือง ยุทธศาสตรและการ
พัฒนาความมั่นคง และการตอสูเบ็ดเสร็จ การฝกในที่ตั้งและการฝกภาคสนาม
Hand to hand combat training, drill with weapons, drill with sword, individual arms,
weapon study, map reading and compass using, signals, military instructor, first aid, discipline and military
regulation, political intent, strategy for security development, total struggle, training on base and field
training
วพมปค ๓๐๑
PCMSA 301

ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
Combat Medical Skills
๑๐๕

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน: วพมปค ๒๐๑ และ วพมปค ๒๐๒ (การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑ และ ๒)
ฝกและทบทวนการฝกในที่ตั้งในเรื่องบุคคลทามือเปลาและแถวชิด ทบทวนการฝกบุคคลทากระบี่ ทาอาวุธ
และการใชอาวุธ อาวุธศึกษา ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ ปนเล็กยาว ๑๑ ปนพก ๘๖ การใชแผนที่เข็มทิศ การติดตอสื่อสาร ครูทหาร
การปฐมพยาบาล วินัย และการฝกอบรมแบบธรรมเนียมทหาร อุดมการณทางการเมือง ยุทธศาสตรการพัฒนา ความมั่นคง
และการตอสูเบ็ดเสร็จ
ฝกและทบทวนการฝกนอกที่ตั้งในเรื่องการยิง การปรับปน การยิงในเวลากลางคืน การเดินทางโดยแผนที่เข็มทิศในเวลากลางวันและกลางคืน การลาดตระเวน การเล็ดลอดหลีกหนี การทดสอบกําลังใจ ไตหนาผา โดดหอสูง ๓๔ ฟุต
ระเบิดมาตรฐานและระเบิดแสวงเครื่อง การปดลอม และการตรวจคน
การดูแลผูปวยเจ็บในสถานการณรบ ภารกิจและการปฏิบัติหนาที่ของนายสิบพยาบาลกองรอย (นายสิบ
พยาบาล) ฝกการคัดแยก ปฐมพยาบาล เคลื่อนยายผูปวย ฝกลักษณะการเปนผูนําหนวยขนาดเล็ก การปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี
ภายใตสถานการณรบ สถานการณทางดานนิวเคลียร ชีวะ เคมี
Drills without weapon, formations, individual drill with weapons, weapon study, rifle M16
and HK11, pistol 86, map reading and compass using, communication, military instructor, first aid, discipline
and army regulations training, political intent, strategy for development security and total struggle
Field exercise in topics such as fires, fire adjustment, fire at night road marching, map
reading and compass-using both at day time and night time, patrolling, escaping, testing for endurance and
willpower, cliff climbing, 34-feet repelling and inclined rope-jumping, explosive, improvised explosive,
encirclement, and investigation
Medical service support in combat, mission and function of medical NCOs (the medicalcompany sergeant), training of triage, first aid, evacuation, leaderships of a small unit, operational mission
under combat situation, and nuclear-biological-chemical warfare

๓. หมวดวิชาเลือก (Electives)
วพมกศ ๒๐๓
PCMAA 203
วิชาบังคับกอน:

ดนตรีไทยปริทรรศน
Perspective in Thai Music
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ศึกษาดนตรีไทยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย ประเภทของเครื่องดนตรี การประสมวง จังหวะและ
ทํานองเพลง ความเชื่อ เทพสังคีตาจารย และความสัมพันธกับพุทธธรรม
A study of traditional Thai music both in theory and practice including type of musical
instruments, ensemble, rhythm and melody, knowledge about beliefs in Thai music deity, as well as
relationship between Thai music and Buddhism
วพมปค ๒๐๓
PCMSA 203
วิชาบังคับกอน:

กิจกรรมกีฬา (เทนนิส วายน้ํา)
Sports Activities (Tennis, Swimming)
สอบผานเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑
ประวั ติ เทคนิ ค และทั กษะพื้น ฐานการเลน การแข ง ขั น ความปลอดภั ย การเก็บ รั กษาอุ ปกรณ
มารยาท และน้ําใจนักกีฬาในการเลน และการแขงขันกีฬา ซึ่งเปดสอนเฉพาะประเภท เทนนิส หรือ วายน้ํา
Background, technique, and fundamental skills, sport meets and safety, maintenance of
sport apparatus, manner and friendships, and sport games: tennis or swimming
วพมปค ๒๐๔
PCMSA 204

สงทางอากาศ
Airborne
๑๐๖

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วิชาบังคับกอน: วพมปค ๒๐๑ และ ๒๐๒ การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑ และ ๒
(Basic Military Training 1 and 2)
พื้นฐานในการกระโดดรมจากอากาศยานลําเลียง คุณลักษณะของอากาศยานลําเลียง การสงกําลังทาง
อากาศ และมีความสามารถเปนผูนําหนวยทหารขนาดเล็กใน การปฏิบัติ การเปนอิสระ การฝกในเรื่องความอดทน
Basic parachute jumping from air craft, characteristic of air craft, logistic by air
transportation, medical platoon leader ability, testing for endurance
วพมกว ๓๐๑
PCMAN 301
วิชาบังคับกอน:
ลําตัว แขน และขา)

เรื่องคัดสรรในกายวิภาคศาสตร
Selected Topics in Anatomy
สอบผานชั้นปที่ ๒
วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา (Introduction to Medical Sciences)
การวิจัยหรือทํารายงานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรพื้นฐานที่เปนหัวขอเฉพาะที่ นพท./นศพ. เลือก (ศีรษะ คอ

Research or report on a selected topic in anatomy chosen by students (upper extremity,
thorax, lower extremity)

วพมทช ๓๐๒
PCMMC 302
วิชาบังคับกอน:

วิชาเลือกเวชศาสตรครอบครัว
Family Medicine
วพมทช ๓๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๑ (Community Medicine 1)
หลักวิช าเวชศาสตรครอบครัว บทบาทของแพทยครอบครัวเครื่องมือของแพทยเวชศาสตรครอบครัว
ทักษะการวิเคราะหองคการ การเขาถึงปญหาผูปวยเด็กในโอพีดี การเขาถึงปญหาโรคที่พบบอยในโอพีดี ทักษะการตรวจโรค
ผูปวยนอก การฝกทักษะในการตรวจวินิจฉัยในหนวยตรวจโรค การเยี่ยมบานผูปวย ทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ทักษะการใช
สารสนเทศในเวชปฏิบัติครอบครัว
Concept of family medicine, role of family doctor, tools in family medicine, SWOT analysis
skill, pediatrics approach at OPD, approach to common problems, physical examination skills at OPD, skills
at primary care unit (PCU), home visit, health promotion skills, information mastery in family practice
วพมสว ๓๐๑
PCMMI 301
วิชาบังคับกอน:

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Exercise physiology
วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา ((Introduction to Medical Sciences)
การตอบสนองและการปรับตัวของระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจ และหลอด
เลือด ระบบตมไรทอ และสารเคมีตางๆ ระบบขับถาย ปสสาวะตอการออกกําลังกาย รวมทั้งการประยุกตใชสรีรวิทยาของการ
ออกกําลังกายในการปองกันโรค และกกระบวนการเสื่อมและชราภาพ
Physiology responses of neuromuscular, cardiovascular, respiratory, endocrine and renal
systems related to exercise and application of exercise physiology in disease prevention and aging

วพมสว ๓๐๒
PCMMI 302
วิชาบังคับกอน:

ดุลยภาพบําบัดเบื้องตน
Basic Equilibropathy
วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา (Introduction to Medical Sciences)
การประยุกตใชในการปองกัน รักษา ฟนฟูโรคตางๆ และการสงเสริมสุขภาพ ตามหลักการดุลยภาพบําบัด
7 E (E1) การใหความรูผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถนําไปใช (E2) หลักการโครงสรางที่เสียสมดุลกับอาการที่หลากหลาย (E3)
การบริหารรางกายเพื่อปรับสมดุล ผลกระทบจากอารมณตอการเจ็บปวย (E4) การปรับอารมณการทําสมาธิแบบประยุกต (E5)
๑๐๗

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักโภชนาการและหลักการรับประทานอาหาร (E6) หลักการขับถายอยางถูกตอง (E7) การปรับสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอ
โครงสรางรางกาย การสอนทางทฤษฎี ฝกปฏิบัติ การสอนขางเตียง การอภิปรายกลุม กรณีผูปวยศึกษา การรวมดูแลผูปวย
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยแพทย
Application for prevention, treatment, rehabilitation, and health promotion by 7 E in
Equilibropathy concept (E1) Education (E2) Equilibrium (E3) Exercise (E4) Emotion (E5) Eating (E6)Excretion (E7)
Environment. Applying theory, practice, bedside learning, case discussion into real patients undersupervision
of medical staff.
วพมภว ๓๐๑
PCMMI 301
วิชาบังคับกอน:

เภสัชวิทยาประยุกต
Applied pharmacology
วพมบก ๓๐๑ หลักการทางเภสัชวิทยา (Principle of Pharmacology)
การใชยาอยางสมเหตุสมผลกับผูปวยแตละกรณี ประเมินประสิทธิผลของยา การเลือกใชยา ความปลอดภัย
และความคุมคาของยา ไดอยางถูกตองเหมาะสม
Rational use of drugs in each condition; appropriate prescription concerning drug
effectiveness, drug safety and cost-effectiveness

วพมจช ๓๐๓
PCMMI 303
วิชาบังคับกอน:

เทคนิคเชิงปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
Laboratory Techniques in Clinical Microbiology
วพมบก ๓๐๒, วพมบก ๓๐๓ และ วพมบก ๓๐๔ โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑, ๒ และ ๓
(Diseases of Infectious and Immunology 1, 2 and 3)
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อดวยวิธีการทางหองปฏิบัติการดวยวิธีการมาตรฐานและวิธีการ ที่ทันสมัย ขั้นตอน
และวิธีดําเนินการ การบริหารจัดการหองปฏิบัติการชันสูตรโรคทางดานจุลชีววิทยา
Standard and advanced laboratory procedures for diagnosis of infectious diseases, the
administration and management of diagnostic microbiology laboratory

วพมจช ๓๐๔
PCMMI 304
วิชาบังคับกอน:

โครงงานจุลชีววิทยาคลินิก
Project in Clinical Microbiology
วพมบก ๓๐๒, วพมบก ๓๐๓ และ วพมบก ๓๐๔ (โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑, ๒ และ ๓)
(Diseases of Infectious and Immunology 1, 2, and 3)
กระบวนการวิจัยทางจุลชีววิทยาคลินิกใชสถานการณโรคเอดสเปนตนแบบ การดําเนินการวิจัย และการ
จัดทํารายงานการวิจัย
Research methodology in clinical microbiology by using AIDS situation as a model,
research procedure and reporting
วพมจว ๓๐๑
PCMOP 301
วิชาบังคับกอน:

จักษุวิทยาสําหรับปรีคลินิก
Preclinical Experiences in Ophthalmology
วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา (Introduction to Medical Sciences)
๑๐๘

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ศึกษาและดูการปฏิบัติงานทางจักษุวิทยาเปนระยะเวลา ๓ สัปดาห: ฝกทักษะในการตรวจรางกายทางจักษุ
ทักษะและหัตถการในการดูแลรักษาผูปวยทางจักษุวิทยา ตลอดจนการติดตาม ดูแล และรักษาผูปวยที่รับไวรักษาในหอผูปวย
ภายใตความดูแลของแพทยประจําบานและอาจารย
Preclinical experiences in ophthalmology for a 3-week period: history taking; eye
examination; skills and procedure of ophthalmological patients; care and treatment for ophthalmological inpatients under supervision of house-staffs
วพมชค ๓๐๑
PCMBC 301
วิชาบังคับกอน:

เทคนิคขั้นสูงในวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล
Advanced Techniques in Molecular Biology
วพมบก ๒๐๒ ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล (Biochemistry and Molecular Biology)
หลักการ การฝกปฏิบัติ ประโยชนและการประยุกตใชของเทคนิคทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุล
Principles, training and application of advanced techniques in molecular biology

วพมปส ๓๐๒
PCMPR 302
วิชาบังคับกอน:

ปาราสิตวิทยาขั้นสูง
Advanced Parasitology
วพมบก ๓๐๒, วพมบก ๓๐๓ และ วพมบก ๓๐๔ โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑, ๒ และ ๓
(Diseases of Infectious and Immunology 1,2 and 3)
วิจัยเกี่ยวกับโรคปาราสิตที่สําคัญทางการแพทยในประเทศไทย เสริมสรางความสามารถในการคนควา การ
อานและวิจารณวารสารที่เกี่ยวของ โดยเลือกหัวขอที่ส นใจเกี่ยวกับวิทยาการระบาด ชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล การ
ทดสอบยา วิธีวินิจฉัยโรค
Research on parasitological diseases, often encountered in Thailand, search research
articles, practice reading, presentation skills and criticize related journals on one of these topics;
epidemiology, biology, molecular biology, drug testing, diagnosis
วพมปส ๓๐๓
PCMPR 303
วิชาบังคับกอน:

เทคนิคเชิงปฏิบัติการปาราสิตวิทยา
Laboratory Techniques in Parasitology
วพมบก ๓๐๒, วพมบก ๓๐๓ และ วพมบก ๓๐๔ โรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา ๑, ๒ และ ๓
(Diseases of Infectious and Immunology 1,2 and 3)
ฝกทักษะการวินิจ ฉัยโรคติดเชื้อทางปาราสิตจากสิ่ง สงตรวจตางๆ ดวยวิธีการทางหองปฏิบัติการที่เปน
มาตรฐาน การยอมสีพิเศษและการประยุกตใชเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปาราสิต
Laboratory skill practice to diagnose parasitological diseases using standard laboratory
techniques, special stains and polymerase chain reaction (PCR)
วพมพธ ๓๐๔
PCMPA 304
วิชาบังคับกอน:

คําศัพทสามัญทางพยาธิวิทยา
Common Terminology in Pathology
วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา
(Introduction to Medical Sciences)
คําศัพทพื้นฐานทางพยาธิวิทยา การอธิบายความหมายของคําศัพทที่ใชในวิชาพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิด
โรคและกลไกการเกิดโรค อาการ และอาการแสดงของโรค การปองกันและรักษา ทักษะในการอานใบรายงานผลชิ้นเนื้อทาง
พยาธิวิทยา การอานตํารา และวารสารทางการแพทยจากตางประเทศ
Common terminology in basic pathology, definition of pathologic terminology, etiology
and pathogenesis, symptoms and signs of diseases, prevention and treatment, reading skill in pathological
reports, text-books and international medical journals, medical knowledge searching from website
๑๐๙

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมพธ ๓๐๕
พยาธิวิทยาประยุกต
PCMPA 305
Applied Pathology
วิชาบังคับกอน: วพมบก ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา
(Introduction to Medical Sciences)
ประยุกตความรูพยาธิวิทยาพื้นฐานไปสูการวินิจฉัย และหาสาเหตุการตายโดยการฝกทักษะ ผาศพ
และการตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรม และการใชความรูพยาธิสรีรวิทยา เพื่ออธิบายความผิดปกติของอวัยวะตางๆ กับอาการ และ
อาการแสดงของผูปวย
Application of basic pathology into pathological diagnosis, identifying cause of death
through autopsy and surgical pathology, correlation between pathological findings, pathophysiology and
clinical findings of patient
วพมพธ ๓๐๖
PCMPA 306
วิชาบังคับกอน:

ปฏิบัติการโลหิตวิทยาและการตรวจเพื่อการปลูกถายอวัยวะ
Practice in Hematology and Testing for Transplantation
วพมบก ๓๐๕ โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา (Hematology and Oncology)
การตรวจทางหองปฏิบัติการหาความสัมพันธระหวางผลการตรวจทางหองปฏิบัติการกับอาการแสดงของ
ผูปวยทางโลหิตวิทยา และผูปวยที่รอการปลูกถายอวัยวะ
Training for laboratory skills and investigating relationships between the testing results and
patients’ signs and symptoms of hematologic patients who are waiting for organ transplants
วพมพธ ๓๐๗
PCMPA 307
วิชาบังคับกอน:

วิชาความสัมพันธทางคลินิกกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยาประยุกต
Applied Clinical Correlation and Laboratory Results in Hematology
วพมบก ๓๐๕ โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา (Hematology and Oncology)
โรคทางโลหิตวิทยาที่พบบอยในเด็ก ทั้งในแงของอาการ และ อาการแสดงทางคลินิก โดยเชื่อมโยงเขากับ
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ประกอบไปดวยการตรวจวินิจฉัย การจําแนกลักษณะของเซลลที่มีความผิดปกติทางโลหิตวิทยา
และการทดสอบยืนยันการวินิจฉัยโรคดังกลาว
Clinical signs and symptoms of the hematologic disease in pediatrics and relate these to
the laboratory results which consist of screening test, cell morphology and confirmation test for diagnosis
วพมศธ ๓๐๑
PCMOS 301
วิชาบังคับกอน:

ภาวะการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสสําหรับระดับปรีคลินิก
Traumatic Orthopedics for Preclinical Program
วพมบก ๒๐๓ และ วพมบก ๒๐๖ ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ ๑ และ ๒
(Musculoskeletal system 1 and 2)
การใหความรู ทักษะ ประสบการณทางปรีคลินิก เพื่อใหรูจักและสามารถบอกโรคและภาวะการบาดเจ็บ
ทางออรโธปดิกส โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะที่พบบอย แยกภาวะที่รีบดวนและไมรีบดวน ทราบหลักการและแนวทางการประเมิน
สภาวะของผูปวย หลักการชวยชีวิตและรักษากระดูกหักขอเคลื่อน ทราบภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวเนื่องตลอดจนแนวทางการ
ปองกัน และรักษาภาวะแทรกซอนจากการบาดเจ็บทางออรโธปดิกส
Knowledge, skills, experience of pre-clinic so that students can explain about disease and
its causation, orthopedic injuries and trauma, especially complication commonly encountered in traumatic
orthopedics, triage, protocol of health assessment, technique for professional resuscitation, advanced
traumatic life support, fracture-dislocation and complications, prevention and treatment of complications in
traumatic orthopedics
วพมพธ ๕๐๒
PCMPA 502
วิชาบังคับกอน:

เรื่องคัดสรรทางพยาธิวิทยา
Selected Topics in Pathology
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
๑๑๐

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มพูนความรู ประสบการณและหัตถการดานการเก็บและสงตัวอยางสิ่งสงตรวจ การปฏิบัติงานทาง
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยา การสั่งตรวจและการตรวจพิเศษสิ่งสงตรวจ การวินิจฉัยชิ้นเนื้อและผลที่ไดจากเข็มดูดเจาะ
Knowledge, experience and skill in specimen collecting and handling, routine working in
pathological laboratory, ordering routine and special test for pathologic diagnosis and fine needle aspiration,
FNA technique and diagnosis
วพมทช ๔๐๓
PCMMC 403
วิชาบังคับกอน:

วิจัยแบบทดลองทางคลินิก
Clinical trial Research
วพมทช ๔๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๒ (Community Medicine 2)
การออกแบบการวิจัยแบบทดลองทางคลินิก ระยะที่ ๑ – ๔ รูปแบบการวิจัยชนิด cross-over และ
factorial internal and external validity randomization การปกปด หลักการวิเคราะหขอมูล การติดตามการเก็บขอมูล
การรายงานผลเสียที่เกิดจากการวิจัย
Clinical trial design, including phase I-IV, cross-over, and factorial; internal and external
validity; randomization, and masking; data analysis principles; monitoring of accumulating safety and efficacy
data; and adverse event reporting
วพมอย ๕๐๓
PCMMD 503
วิชาบังคับกอน:

อายุรศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Medicine
วพมอย ๔๐๑ และ วพมอย ๔๐๒ อายุรศาสตร ๑ และ ๒ (Medicine 1 and 2)
การฝกปฏิบัติง านทางอายุรกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึ่งในอายุรศาสตรโ ดยเลือกปฏิบัติงานใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง ไดแก หัวใจและหลอดเลือด ปอด ตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร โลหิตวิทยา โรคติดเชื้อ และวักกะ
วิทยา
Practice in one of any medical subspecialties such as: cardiology, pulmonology, endocrinology,
gastroenterology, hematology, infectious disease, and nephrology

วพมศศ ๕๐๓
PCMSU 503
วิชาบังคับกอน:

ศัลยศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Surgery
วพมศศ ๔๐๑ และ ศศ๔๐๒ ศัลยศาสตร ๑ และ ๒ (Surgery 1 and 2)
การฝกปฏิบัติงานทางศัลยกรรมที่เกี่ยวของกับศัลยศาสตร โดยเลือกปฏิบัติงานในแขนงใดแขนงหนึ่ง โดย
ปฏิบัติง านรวมกับแพทยประจําบานและผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ไดแก ศัลยศาสตรลําไสและทวารหนัก กุมารศัลยศาสตร
ศัลยศาสตรตกแตง ศัลยศาสตรระบบหัวใจและทรวงอก ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ หรือประสาทศัลยศาสตร
Practice in one of any surgical subspecialties such as: proctosurgery, pediatric surgery,
plastic surgery, cardiovascular-thoracic surgery, urological surgery or neurosurgery
วพมสน ๕๐๓
PCMOG 503
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology
วพมกศ ๔๐๒ หลักการเรียนรูทางคลินิก (Principles of Clinical Learning)
ขอบงชี้ ขอบงหาม การใหการแนะนํา การปองกันภาวะแทรกซอน ขั้นตอน ทักษะในการชวยผาตัด และทํา
หัตถการหรือการผาตัดทางสูติศาสตรนรีเวชกรรม ตามเกณฑแพทยสภาสําหรับแพทยเวชศาสตรทั่วไป ไดแก การขูดมดลูก ทํา
หมัน การผาระบายหนองของฝตอมบารโธลีน การผาตัดเปดถุงน้ําบารโธลีน การทําหมัน การผาตัดคลอดบุตร รวมทั้งการติดตาม
การดูแลหลังการผาตัด
Indication, contraindication, counseling, prevention of complication, operation assistant
skills and operative procedures of Ob-Gyn which operated by the Thai Medical Council such as: curettage,
tubal resection, Bartholin cyst drainage, marsupilization, cesarean section, post–operative care and patient
follow-up
๑๑๑

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมพธ ๖๐๑
นิติเวชผสมผสาน
PCM PA 601
Integrative Forensic Medicine
วิชาบังคับกอน: วพมพธ ๕๐๑ นิติเวชวิทยา (Forensic Medicine)
การฝกปฏิบัติงานในหนวยนิติเวช การตรวจชันสูตรพลิกศพเบื้องตน การวินิจฉัยและใหความเห็นแพทยตอ
ผูปวยคดี ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการยุติธรรมที่แพทยตองเกี่ยวของ
Practical work in forensic pathology department, diagnosis and given medical opinion in
forensic medicine, performing initial forensic autopsy and proper handling the related legal documentation
and practical procedures
วพมรส ๖๐๑
PCMRD 601
วิชาบังคับกอน:

รังสีวินิจฉัย
Diagnostic Radiology
วพมรส ๕๐๑ รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)
ฝกทักษะการอานฟลมปกติและผิดปกติของระบบตางๆ ไดแก ระบบกระดูกและขอ ระบบทางเดินหายใจ
ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบสืบพันธุของสตรี และระบบประสาท การตรวจผูปวยดวยคลื่นเสียงความถี่สูง เทคนิคการ
ตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในการตรวจระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปสสาวะดวยการใชเอกซเรยและสารทึบรังสี ดูงาน
การตรวจหลอดเลือดดวยสารทึบรังสี
Skill training in interpretation of normal and abnormal X-ray film in the system as bone and
joint, respiratory, circulation, gynecology and neurology. Ultrasound diagnostic special technique radiography
in gastrointestestinal tract system and using of X-ray and contrast media study in urology examination
วพมอย ๖๐๔
PCMMD 604
วิชาบังคับกอน:

อายุรศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Medicine
วพมอย ๕๐๑ อายุรศาสตร ๓ (Medicine 3)
การฝกปฏิบัติง านทางอายุรกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึ่งในอายุรศาสตรโ ดยเลือกปฏิบัติงานใน
สาขาใดสาขาหนึ่ง ไดแก อายุรศาสตรโรคหัวใจ อายุรศาสตรโรคระบบหายใจ อายุรศาสตรโรคตอมไรทอ อายุรศาสตรโรค
ระบบทางเดินอาหาร อายุร ศาสตรโ รคเลือด อายุร ศาสตรโ รคติดเชื้อ อายุร ศาสตรผูสูง อายุ อายุร ศาสตรประสาทวิทยา
อายุรศาสตรโรคภูมิแพ อายุรศาสตรโรคมะเร็ง อายุรศาสตรตจวิทยา อายุรศาสตรพิษวิทยา และวักกะวิทยา
Training in medicine in relation to any field of medical subspecialties which are cardiology,
pulmunology, endocrinology, gastroenterology, hematology, infectious disease, geriatrics, neurology, allergy,
oncology, dermatology, toxicology and nephrology
วพมอย ๖๐๕
ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
PCMMD 605
Clinical Experiences in Emergency Medicine
วิชาบังคับกอน: วพมอย ๕๐๒ เวชศาสตรฉุกเฉิน ๑ (Emergency Medicine 1)
การศึกษาความรูทางทฤษฎี ฝกปฏิบัติรวมทั้งการฝกการทําหัตถการที่จําเปนในการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะ
ฉุกเฉิน โดยเนนเรื่อง การคัดแยกผูปวย การดูแลกอนมาถึงโรงพยาบาล การรับผูปวยจํานวนมากจากอุบัติเหตุหมู รวมถึงการดูแล
ผูปวยในหองฉุกเฉินไดแก การซักประวัติ การตรวจรางกาย การใหการรักษาเบื้องตน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสง
ตรวจรังสี การบันทึกเวชระเบียน การติดตอสื่อสารทําความเขาใจกับผูปวยและญาติ การปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
การสงตอผูปวย โดยลักษณะการสอนประกอบดวย การสอนขางเตียง การอภิปรายกลุม การรวมดูแลผูปวย และทําหัตถการ
ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยแพทย และการนําเสนอการอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยที่นาสนใจ
This subject will focus on theoretical study, practice, and necessary procedure for taking
care of the emergency conditions of the patients whice will emphasize on prehospital care, triage, mass
casualties incident, and patients management in the emergency room that includes medical history taking,
physical examination, initial treatment, laboratory investigation, x-rays, medical records taking, patients
communication, specialist consultation, and patients referral. The teaching methods include bedside
teaching, group discussion, emergency patient management under supervision of emergency medicine staffs,
and topics or interesting cases presentation in the conference room
๑๑๒

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
วพมศศ ๖๐๓
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง
PCMSU 603
Subspecialties in Surgery
วิชาบังคับกอน: วพมศศ ๕๐๑ ศัลยศาสตร ๓ (Surgery 3)
การฝกปฏิบัติงานทางศัลยกรรมที่เกี่ยงของกับดานใดดานหนึ่งในศัลยศาสตร โดยปฏิบัติงานรวมกับแพทย
ประจําบาน และผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ไดแก ศัลยศาสตรโรคตับออนและทางเดินน้ําดี ศัลยศาสตรลําไสใหญ และ
ทวารหนัก ศัลยศาสตรเตานม ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ ตอมไรทอ ศัลยศาสตรระบบหัวใจและทรวงอก ศัลยศาสตร
หลอดเลือด และ ประสาทศัลยศาสตร
Practice subspecialties in surgery with residents and specialists in one of these fields: bile
duct and pancreatic surgery, proctosurgery, breast surgery, urological surgery, surgery of endrocrine,
cardiovascular thoracic surgery, vascular surgery, and neurosurgery
วพมศศ ๖๐๔
PCMSU 604
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางวิสัญญีวิทยา
Clinical Experiences in Anesthesiology
วพมศศ ๕๐๒ วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยทางศัลยกรรม สูตินรีเวชวิทยา หรือผูปวยทางออรโทปดิกส ที่จะไดรับการ
ผาตัด โดยเนนการปฏิบัติงานหัตถการ และภาคทฤษฎี การดูแลผูปวยกอนและหลังการผาตัด การดูแลผูปวยวิกฤต และการให
ยาระงับความเจ็บปวดในระหวางและหลังการผาตัด
Studying and training with surgical patients, obstetric-gynecological patients, orthopedics
patients, focusing on medical task, procedures and theory of anesthesiology, giving patients care during pre
and post operation, health education for critical patients, drug administration for pain relief during and after
surgery

วพมศธ ๖๐๓
PCMOS 603
วิชาบังคับกอน:

วิชาเลือกคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Selected Topics in Orthopedics Surgery
วพมศธ ๖๐๑ ประสบการณศัลยศาสตรออรโธปดิกส (Clinical Experience in Surgery)
การดู แ ลผู ป วยทางออร โ ธป ดิก ส มี ค วามแตกต า งจากผู ปว ยทั่ว ไปซึ่ ง จํ า เป น ตอ งได รับ การเรีย นรูโ ดย
ปฏิบัติงานตามสาย รับผูปวยและเขียนรายงาน เพื่อทราบความกาวหนาในการรักษา ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดูแลผูปวย
จะนําไปสืบคนในชั่วโมงภายในหองเรียน และนํากลับมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปวยตอไป
Care and treatment for orthopedic patients, learning and practice with orthopedic cases,
patient admission, writing progress report to identify problem and solution given, textbook reading and
discussion about the orthopedic-assigned case for the purpose of patients’ benefits
วพมจว ๖๐๑
PCMOP 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณทางคลินิกและการผาตัดจักษุวิทยา
Clinical Experiences and Surgery in Ophthalmology
วพมจว ๕๐๑ จักษุวิทยา (Ophthalmology)
ศึกษาและดูการปฏิบัติงานทางจักษุวิทยาเปนระยะเวลา ๒ สัปดาห: ฝกทักษะในการตรวจรางกายทางจักษุ
ทักษะและหัตถการในการดูแลรักษาผูปวยทางจักษุวิทยา ตลอดจนการติดตาม ดูแล และรักษาผูปวยที่ไดรับไวรักษาในหอผูปวย
ภายใตการดูแลของแพทยประจําบานและอาจารยแพทย
Practice experience in ophthalmology for a 2-week period: history taking; eye examination;
skills and procedure of ophthalmological patients; care and treatment for ophthalmological in-patients
under supervision of house-staffs

วพมสล ๖๐๑
PCMOT 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
Clinical Experiences in Otolaryngology
วพมสล ๕๐๒ โสต นาสิก ลาริงซวิทยา (Oto Rhino Laryngology)
โรคของจมูก จมูกอุดตัน เยื่อจมูกอักเสบและโพรงจมูกอักเสบ ภาวะฉุกเฉินทางหู คอ จมูก สิ่งแปลกปลอม
ในทางเดินหายใจและหลอดอาหาร ตรวจรางกายทางหู คอ จมูก โรคภูมิแพ รังสีวิทยาในหู คอจมูก ทางเดินหายใจสวนบนอุด
๑๑๓

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัน โสตสัมผัสวิทยาและความผิดปกติของการพูด การติดเชื้อของคออยางรุนแรง การเจาะคอ กอนที่คอ การกลืนลําบาก เสียง
แหบ เจ็บคอ การตกเลือดกําเดา หูชั้นกลางอักเสบ การสูญเสียการไดยิน อาการรูสึกหมุน อัมพาตใบหนาครึ่งซีก โรคของ
ตอมน้ําลาย โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก การบาดเจ็บที่คอ
Practice experience in disease of nose, nasal blockage, rhinitis, emergency in ENT, foreign
bodies in aerodigestive tract, physical examination in ENT, allergy, radiology in ENT, upper airway
obstruction, basic audiology, deep neck infection, tracheostomy, neck mass, dysphagia, hoarseness, sore
throat, epistaxis, otitis media, hearing loss, vertigo, facial paralysis, disease of salivary glands, nasopharyngeal
carcinoma, neck injury
วพมสน ๖๐๒
PCMOG 602
วิชาบังคับกอน:

คลื่นเสียงความถี่สูงในสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
วพมสน ๔๐๑ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑ และ ๒ (Obstetrics and Gynecology 1 and 2)
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา เกี่ยวกับขอบงชี้ ขอจํากัด การจัดเตรียมผูปวยและ
เทคนิคการตรวจ การแปลผลเบื้องตน เพื่อการวินิจฉัยการตั้งครรภ คะเนอายุครรภจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง และให
ทราบถึงภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ รวมถึงการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางนรีเวชวิทยา
เชน เนื้องอกมดลูก ถุงน้ํารังไข เพื่อสงตอและแนะนําผูปวยไดอยางเหมาะสม
Ob-Gyn ultrasound; the indication, limitation, patient preparation scanning technique,
interpretation and gestational age estimation; complications of pregnancy in first and second trimester,
diagnosis of gynecologic abnormalities such as myoma uteri, ovarian cyst, appropriate patient referral and
effective counseling
วพมสน ๖๐๓
PCMOG 603
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
Clinical Experiences in Obstetrics and Gynecology
วพมสน ๔๐๑ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ๑ และ ๒ (Obstetrics and Gynecology 1 and 2)
ขอบงชี้ ขอบงหาม การใหการแนะนํา การปองกันภาวะแทรกซอน ขั้นตอน ทักษะในการชวยผาตัด และทํา
หัตถการหรือการผาตัดทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาตามเกณฑแพทยสภาสําหรับแพทยเวชศาสตรทั่วไป ไดแก การขูดมดลูก ทํา
หมัน การผา-ระบายหนองของฝตอมบารโธลีน การผาตัดเปดถุงน้ําบารโธลีน การทําหมัน การผาตัดคลอดบุตร รวมทั้งการติดตาม
การดูแลหลังการผาตัด
Indication, contraindication, counseling, prevention of complication, operation assistant
skills and operative procedures of Ob-Gyn which operated by the Thai Medical Council for general medical
practice such as: curettage, Bartholin cyst drainage, marsupializationd, tubal resection, cesarean section,
post–operative care, and follow-up
วพมวฟ ๖๐๑
PCMRM 601

ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู
Clinical Experiences in Rehabilitation Medicine
วิชาบังคับกอน: วพมวฟ ๕๐๑ เวชศาสตรฟนฟู ๒ (Rehabilitation Medicine 2)
การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาตลอดจนฟนฟูผูปวยในกลุมอาการเจ็บปวดในระบบกระดูกและกลามเนื้อ
โดยเนนหัตถการการใชเข็มเพื่อรักษาอาการเจ็บปวด และฝกฝนทักษะในการใหคําแนะนํา รวมถึงการออกกําลังกายเพื่อการรักษา
ที่ถูกตอง
Diagnosis and management in musculoskeletal pain, trigger-points injection: acupuncture,
patient education, and therapeutic exercise

วพมกม ๖๐๓
PCMPD 603
วิชาบังคับกอน:

กุมารเวชศาสตรเฉพาะทาง
Subspecialties in Pediatrics
วพมกม ๔๐๑ และ วพมกม ๕๐๑ กุมารเวชศาสตร ๑ และ ๒

(Pediatrics 1 and 2)
๑๑๔

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
การฝกปฏิบัติงานทางกุมารเวชกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาใดสาขาหนึ่งในกุมารเวชศาสตร ไดแก กุมารเวช
ศาสตรโ รคหัวใจ กุมารเวชศาสตรโรคไต กุมารเวชศาสตรโรคทางพัฒนาการและการเจริญเติบโต หรือกุมารเวชศาสตรโรค
เกี่ยวกับปอด
Training in pediatrics in relation to any field of pediatrics subspecialties which are
cardiology, nephrology, growth and development or pulmonology disease
วพมจป ๖๐๑
PCMPC 601
วิชาบังคับกอน:

ประสบการณคลินิกทางจิตเวชศาสตร
Clinical Experiences in Psychiatry
วพมจป ๔๐๑ จิตเวชศาสตรทางคลินิก (Clinical Psychiatry)
ทักษะในการสัมภาษณ ตรวจสภาพจิต การวินิจ ฉัย การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาผูปวยทางจิตเวช
ผูปวยหองฉุกเฉิน ผูปวยจากพิษสุรา ยาเสพติดที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล การดูแลแบบสหสาขา ประยุกตความรูเบื้องตนทาง
จิตเวช โดยการปฏิบัติงาน การอภิปรายผูปวยตามที่กําหนด
Psychiatric interview skills, symptomatology, diagnostic and therapeutic techniques,
somatic treatment, in-patient unit, integration of multidisciplinary treatment team based on general
psychiatric knowledge; practicum clerkship, case management with psychiatric discussion
วพมทช ๖๐๓
PCMMC 603
วิชาบังคับกอน:

การประยุกตใชชีวสถิติในการวิจัยทางการแพทย
Applied Biostatistics for Medical Research
วพมทช ๔๐๑ เวชศาสตรชุมชน ๒ (Community Medicine 2 )
การเรียนรูเพิ่มเติมจากพื้นฐานทางชีวสถิติในรูปแบบการบรรยายสั้นๆ การคนควาดวยตนเอง และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและนักศึกษา รวมกับการทําความเขาใจบทความที่พิมพในวารสารทางการแพทยในหัวเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการทบทวนความรูพื้นฐาน
Basic Biostatistics reviews; linear regression, logistic regression, conditional logistic
regression, survival analysis, longitudinal data analysis and poison regression and their applications for
medical literatures
วพมทช ๖๐๔
PCMMC 604
วิชาบังคับกอน:

วิชาฝงเข็มและการแพทยแผนจีนเบื้องตน
Acupuncture and basic of Traditional Chinese Medicine
ไมมี
ความรูและทักษะทางการฝงเข็มและการแพทยแผนจีนเบื้องตนไดแก ประวัติศ าสตรการแพทยแผนจีน
หลักการของ Meridian theory ปรัชญาของหลักการ acupuncture points ทักษะการสื่อสารกับผูปวยในการรักษาแบบแพทย
แผนจีน สมมติฐานของโรคที่ผูปวยมารักษาแพทยแผนจีน แนวทางในการรักษาแบบแพทยแผนจีนในเวชปฏิบัติ ทักษะในการ
ประสานงานกับแพทยแผนปจจุบันในการดูแลผูปวยรวมกัน การตรวจรางกายและแนวทางการวินิจฉัยโรคแบบแพทยแผนจีน
เทคนิคการฝงเข็มรักษาโรค การฝงเข็มรักษาโรคทางนรีเวชแบบแพทยแผนจีน การฝงเข็มรักษาโรคกระดูกกลามเนื้อและระงับ
การปวด การฝงเข็มรักษาโรคทางโสต ศอ นาสิก การฝงเข็มรักษาโรคทางศัลยกรรม และการฝงเข็มรักษาโรคทางระบบสมองและ
ประสาทวิทยา
Knowledge and skills in Acupuncture and basic of Traditional Chinese Medicine (TCM),
including history of TCM, principle of meridian theory, philosophy of acupuncture points, communication
skill in TCM, disease hypothesis in TCM , TCM in clinical practice, coordinator skill with modern medicine in
planning the patient’s care , physical examination and diagnosis in TCM, plan of treatment in TCM,
technique of acupuncture, acupuncture for orthopaedic and pain management, acupuncture for obstetric
and gynecological diseases, acupuncture for Ear Nose and Throat diseases, acupuncture for surgical diseases
and acupuncture for neurological diseases.
๑๑๕

