หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

สารบัญ
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก :
ภาคผนวก ๑ : แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
ภาคผนวก ๒ : ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร และผลลัพธการเรียนรูยอย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
ภาคผนวก ๓ : ตารางแสดงความสัมพันธ เปรียบเทียบระหวางผลลัพธการเรียนรู
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
ภาคผนวก ๔ : แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรู
ระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ภาคผนวก ๕ : สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรแพพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.๒๕๖๔
ภาคผนวก ๖ : รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร
และอาจารยพิเศษ
ภาคผนวก ๗ : ขอบังคับวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศ/ขอบังคับเกี่ยวกับการศึกษาของสวนงาน
ภาคผนวก ๘ : คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบ
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสวนงาน
ภาคผนวก ๙ : เอกสารเกี่ยวกับความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ
(MOU)
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รายละเอียดของหลักสูตร
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
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หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

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

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
ไมมี
๔. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔๗ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือ ปฏิบัติการ
๕.๓ ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทย
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๕.๕

ความรวมมือกับสถาบันอื่น
๕.๕.๑ ภายในกองทัพบก ไดแก
๕.๕.๑.๑ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
๕.๕.๑.๒ โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๑.๓ กรมพระธรรมนูญ กรมสรรพวุธทหารบก กรมวิทยาศาสตรทหารบก ศูนยการบินทหารบก
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค กองพันเสนารักษที่ ๒ จังหวัดปราจีนบุรี ความรวมมือใน
ลักษณะจัดการสอนหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๑.๔ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๑.๔.๑ โรงพยาบาลรวมสอน จำนวน ๔ โรงพยาบาล ๔ จังหวัด ดังนี้
๕.๕.๑.๔.๑.๑ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
๕.๕.๑.๔.๑.๒ โรงพยาบาลคายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
๕.๕.๑.๔.๑.๓ โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
๕.๕.๑.๔.๑.๔ โรงพยาบาลคายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.๕.๑.๕ สถาบันพยาธิวิทยา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร ศูนยอำนวยการแพทยพระ
มงกุฎเกลา ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๒ ภายนอกกองทัพบก ไดแก
๕.๕.๒.๑ คณะวิทยาศาสตรและคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการ
สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในชั้นป ๑
๕.๕.๒.๒ คณ ะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล คณ ะเวชศาสตร เ ขตร อ น และโรงพยาบาล
เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๒.๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ ความรวมมือในลักษณะจัดการ
สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๒.๔ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๒.๕ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแหงชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กระทรวงยุติธรรม สถาบันกัลยาราชนครินทร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ความรวมมือในลักษณะจัดการ
สอน รายวิชานิติเวชศาสตร
๕.๕.๒.๖ กรมแพทยท หารเรือ สถาบั น เวชศาสตรก ารบิ น กองทั พอากาศ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข สถาบันนิติวิทยาศาสตร ความรวมมือในลักษณะจัดการสอน รายวิชาเวชศาสตรทหารชั้นป ๕ และชั้นปที่
๖ หมวดวิชาเฉพาะ
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๕.๕.๒.๗ โรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ โรงพยาบาล
ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
๕.๕.๒.๗.๑ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
๕.๕.๒.๗.๒ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
๕.๕.๒.๘ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่ วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๑๑ โรงพยาบาล ๗
จังหวัด ความรวมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
๕.๕.๓ สถาบันการศึกษาตางประเทศ
ไดทำบันทึกความเขาใจเพื่อความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยกับวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดแก
๕.๕.๓.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา
๕.๕.๓.๑.๑ Uniformed Services University of the Health Sciences (USU), Bethesda, Maryland, USA
๕.๕.๓.๑.๒ University of Nevada School of Medicine (UNSOM), Nevada, USA
๕.๕.๓.๒ ประเทศญี่ปุน
๕.๕.๓.๒.๑ National Defense Medical College, Saitama, Japan
๕.๕.๓.๓ ประเทศจีน
๕.๕.๓.๓.๑ The People’s Liberation Army Naval Medical University, Shanghai, China
๕.๖ การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรั บ ปรุ งจากหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่ม ใช กั บ
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย รุนที่ ๔๗ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
๖.๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในการประชุม เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖.๓ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎ
เกลา ไดพิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๖.๔ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณา
รับรองหลักสูตรนี้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ไดพิจารณาอนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖.๗ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ไดรับรองหลักสูตรและ
สถาบันผานการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๖.๘ ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา มีมติเห็นชอบและรับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ในปการศึกษา ๒๕๖๖
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ผูบังคับหนวยสายแพทยของกองทัพ และเปนแพทยที่สามารถรับการฝกอบรมเปน
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาจารยแพทย นักวิจัย หรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับทางการแพทย เชน
แพทยศาสตรศึกษา วิทยาการระบาด สาธารณสุขศาสตร เศรษฐศาสตรทางการแพทย เปนตน
๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ป
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ยศ ชื่อ – สกุล

๑ พลตรีหญิง จันทราภา
ศรีสวัสดิ์

ตำแหนงทาง

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน

วิชาการ

ป พ.ศ.
๒๕๒๙

ผลงานวิชาการอยางนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ป **

ผูชวย

- พ.บ. (เกียรตินิยม)

Limvorapitak W, Owattanapanich W,

ศาสตราจารย

คณะแพทยศาสตรศิริราช

Utchariyaprasit E, Niparuck P,

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Puavilai T,Tantiworawit A,

๓-๑๐๐๒-๐๓๕๘X-XX-X

- ว.ว. อายุรศาสตร

Rattanathammethee T,

- ว.ว. อายุรศาสตรโรคเลือด

๒๕๓๕

Saengboon S, Sriswasdi C,

- Postdoctoral Clinical,

๒๕๓๙

Julamanee J, Saelue P, Polprasert C,

The Leukemia Department
at the University of Texas

Wudhikarn K,
๒๕๔๒

Wanitpongpun C, Prayongratana K;

M.D. Anderson Cancer

Thai Acute Leukemia Working

Center, Houston, Texas,

Group. Better survivals in adolescent

USA

and Young adults, compared to
adults with acute lymphoblastic
leukemia - A multicenter
prospective registry in Thai
population. Leuk Res.
2019;87:106235.
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ที่

ยศ ชื่อ – สกุล

๒ พันเอก ดุสิต สถาวร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๕-๑๐๓๗-๐๐๐๑X-XX-X

๓ พันเอก มฑิรุทธ มุงถิ่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓-๑๐๐๙-๐๔๓๕X-XX-X

๔ พันเอกหญิง นวพร
หิรัญวิวัฒนกุล
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓-๔๐๙๙-๐๐๓๕X-XX-X

เอก

ตำแหนงทาง
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน
วิชาการ
ผูชวย
- พ.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาลัย
ศาสตราจารย แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
- Diplomate of the
American Board of
Pediatrics, State University
of New York at Brooklyn,
New York, USA
- The American Sub-Board
of Pediatric Critical Care,
University of Texas
Southwestern Medical
Center, Dallas, Texas, USA
- อ.ว. กุมารเวชศาสตร
- อ.ว. กุมารเวชศาสตร
โรคระบบหายใจ
- อ.ว. เวชบำบัดวิกฤต
ศาสตราจารย - พ.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาลัย
แพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา
- วท.ม. (เวชศาสตรเขตรอน
คลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Pharmacology &
Therapeutics), The
University of Liverpool,
Liverpool, UK
- พ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิกมหาวิทยาลัย
มหิดล
- ว.ว. จิตเวชศาสตร
- Certificate of Child
Adolescent Psychiatry,
University of Minnesota,
Minnesota, U.S.A.
- อ.ว. จิตเวชเด็กและวัยรุน
- อ.ว. เวชศาสตรครอบครัว
- อ.ว. จิตเวชศาสตรการเสพติด
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ผลงานวิชาการอยางนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ป **
๒๕๒๙ Staworn D, Vattanajun A,
Kantiwong A, Narongroeknawin P,
๒๕๓๔ Hirunwiwatkul N, Srisawas C.
Effectiveness of an ongoing
faculty development activities on
behavioral and organizational
change at Phramongkutklao
๒๕๓๗ College of Medicine: A 2-year
observation. Ottawa Conference
2020. Kuala Lumpur, Malaysia. Mar
1-3, 2020

ป พ.ศ.

๒๕๓๘
๒๕๔๐
๒๕๔๒
๒๕๓๒ Boondit J, Suwannahitatorn P,
Siripattanapipong S, Leelayoova S,
๒๕๓๖ Mungthin M, Tan-Ariya P, Piyaraj P,
Naaglor T, Ruang-Areerate T. An
๒๕๔๑ Epidemiological Survey of
Opisthorchis viverrini Infection in a
Lightly Infected Community,
Eastern Thailand. Am J Trop Med
Hyg. 2020;102(4):838-843.
๒๕๒๘ จิรฉัตร ถิ่นไพโรจน, นวพร หิรญ
ั วิวัฒนกลุ .
ผลของการเขารับการบำบัดดวย
๒๕๓๐ โปรแกรมเมทริกชตอคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยยาเสพติด. เวชสารแพทยทหารบก
๒๕๓๓ 2561;71(1) :3-10.
๒๕๓๗
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๒๕๖๒
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ที่

ยศ ชื่อ – สกุล

ตำแหนงทาง
วิชาการ

๕ พันเอก อำนาจ
ชัยประเสริฐ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓-๑๐๐๖-๐๒๓๓X-XX-X

๖ พันเอก ราม รังสินธุ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓-๒๔๙๙-๐๐๒๒X-XX-X

๗ พันเอก พงศธร
ณรงคฤกษนาวิน
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓-๑๐๑๖-๐๐๗๗X-XX-X

ผูชวย
ศาสตราจารย

-

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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ผลงานวิชาการอยางนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ป **
Chirapongsathorn, S., Akkarachinores, K.
and Chaiprasert, A. (2021),
Development and validation of
prognostic model to predict mortality
among cirrhotic patients with acute
variceal bleeding: A retrospective study.
JGH Open.
https://doi.org/10.1002/jgh3.12550
Suksamai, A., Chaiprasert, A. and
Chirapongsathorn, S. (2021), Serum
cystatin C as a predictor of 90-day
mortality among patients admitted
with complications of cirrhosis. JGH
Open.
https://doi.org/10.1002/jgh3.12543

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน

ป พ.ศ.

- พ.บ. คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ว.ว. อายุรศาสตร
- ว.ว. อายุรศาสตรโรคไต
- วท.ม. การพัฒนาสุขภาพ
(ระบาดวิทยา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

๒๕๓๔

- พ.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
- ว.ว. เวชศาสตรปองกัน (ระบาด
วิทยา)
- อ.ว. เวชศาสตรครอบครัว
- Dr.P.H. (Epidemiology)
Johns Hopkins University

๒๕๓๓ Euswas N, Phonnopparat N,
Morasert K, Thakhampaeng P,
๒๕๓๙ Kaewsanit A, Mungthin M, Rangsin
R, Sakboonyarat B.National trends
๒๕๓๙ in the prevalence of diabetic
๒๕๔๖ retinopathy among Thai patients
with type 2 diabetes and its
associated factors from 2014 to
2018. PLoS One. 2021 Jan
22;16(1):e0245801.
doi:10.1371/journal.pone.0245801.
PMID: 33481907; PMCID:
PMC7822250.

- พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ว.ว. อายุรศาสตรทั่วไป
- ว.ว. เวชศาสตรครอบครัว
- ว.ว. อายุรศาสตรโรคขอและ
รูมาติสซั่ม

๒๕๓๙
๒๕๔๓
๒๕๔๕
๒๕๔๗

๒๕๔๐
๒๕๔๓
๒๕๔๙

Katchamart W, Narongroeknawin
P, Chanapai W, Thaweeratthakul
P, Srisomnuek A. Prevalence of
and factors associated with
depression and anxiety in patients
with rheumatoid arthritis: A
multicenter prospective crosssectional study. Int J Rheum Dis.
2020;23(3):302-308.

*รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ๖
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๑๐.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
๑๐.๓ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
๑๐.๔ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๑๐.๕ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร ศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
๑๐.๖ โรงพยาบาลและหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๑๐.๗ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๘ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๙ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ป จ จุ บั น ระบบสุ ข ภาพไทยกำลั ง เผชิ ญ กั บ สิ่ ง ที่ ท า ทายจากรอบด า น อาทิ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า ง
ประชากรโดยมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในขณะที่วัยแรงงานลดลง การขยายตัวของความเปนเมืองสงผลให
มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม การเชื่อมตอการคา
การลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี และแนวโนมใหมของการดูแลรักษาสุขภาพเชิงปองกัน ทำให
ประชาชนมีความคาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจำกัด ไมเพียงพอตอการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายดานสาธารณสุข ทำใหระบบสุขภาพไทยตองเตรียมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดย
รัฐบาลไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป โดยมีเปาหมาย คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อมุงยกระดับรายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอยางตอเนื่อง พรอมสรางความสุขอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข มีเปาหมายคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข และ
ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยกำหนดยุทธศาสตร ที่จะพัฒนาความเปนเลิศ ๔ ดาน คือ สงเสริมสุขภาพและความปองกัน
โรคเปนเลิศ บริการเปนเลิศ บุคลากรเปนเลิศ และ บริหารจัดการเปนเลิศ เพื่อสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
ขางตน การยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณ ภาพ นับเปน ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้นหลักสูต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตจึงมีความจำเปนตองผลิตบัณฑิตแพทยที่มีความรูความสามารถรอบดาน และมีความเขาใจระบบ
สุขภาพอยางแทจริงทั้งดานการแพทยและการสาธารณสุข เพื่อใหสามารถออกไปประกอบวิชาชีพที่สรางพลังใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดีอันเปนรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประชากรทุกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศ
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๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงไปสู ค วามเป น เมื อ ง (urbanization) และการเปลี่ ย นแปลงไปสู ค วามทั น สมั ย
(modernization) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพจากเกษตรกรรมมาเปนงานบริการในรูปแบบ
ตางๆ มีการเลื่อนฐานะทางสังคมสงผลใหฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปและ
สงผลตอความสัมพันธในครอบครัว นอกจากนี้ พบวา ปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดย
พบการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุและโรคไมติดตอ (non-communicable diseases, NCD) เพิ่มขึ้น ความคาดหวังของ
ผูใชบริการสุขภาพมีตอสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยสูงขึ้น การเคลื่อนยายประชากรโดยเฉพาะชาวตาง
ดาวที่มาทำงานในประเทศไทย ดังนั้น บุคลากรทางการแพทยจำเปนตองมีความเขาใจแนวคิดในเรื่องการจัดบริการ
ด า นการแพทย แ ละการสาธารณสุ ข ที่ มุ ง เน น คุ ณ ค า (value-based health system) โดยให ค วามสำคั ญ ในเรื่ อ ง
คุณภาพและความปลอดภัยของบริการดานสุขภาพ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในป ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกิน ๖๐ ป มากถึงรอยละ ๒๐
เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเชิงปองกันทั้งสินคาเพื่อสุขภาพและการใหบริการดานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันการจัดบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาผูสูงอายุก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นอกจากนี้รูปแบบของการเรียนรูของผูเรียนในปจจุบันมีความคลองตัวทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนและเผยแพรความรูใหม ๆ ทำใหการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลผูเรียนเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ดังนั้นทักษะสำคัญที่จำเปนตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในผูเรียน คือ ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และการแพทยเชิง
ประจักษ (evidence-based medicine)
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนมาตรฐานในการพัฒนา
หลักสูตร ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต มีความ
สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไดมาตรฐานสากลสำหรับ
การศึกษาแพทยศาสตรอยางตอเนื่อง เนื้อหาของหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเนนในดานตาง ๆ ดังนี้
๑๒.๑.๑ ปรับสมดุลของเนื้อหากลุมวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก และ
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพ โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนาบัณฑิตแพทยใหมีความเขาใจความเปนมนุษยและปญหาสุขภาพ ทั้งในดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย และเขาใจระบบสุขภาพของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
๑๒.๑.๒ มุงจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (integrated learning) โดยจัดการเรียนการสอนที่อิงปญหาของ
ผูปวยเปนฐานแบบ early clinical exposure ในรายวิชาพื้นฐานทางการแพทย โดยบูรณาการทั้งในแนวระนาบและ
แนวดิ่ง (horizontal & vertical integration) เพื่อใหสามารถนำสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหา
ผูปวย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๘

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๑๒.๑.๓ ปรับวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูโดยมุงพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนดวยรูปแบบการ
เรีย นรูแ บบปรับ เหมาะ (adaptive learning) โดยใชก ลยุท ธก ารสอนที่ กระตุน และบ ม เพาะใหผูเรีย นเป น เจาของ
กิจกรรมการเรียนรู (active learning) และฝกใหมีทักษะการสะทอนคิด (reflective skill) เพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิง
ลึกและเปนพื้นฐานสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning)
๑๒.๑.๔ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชสถานการณ จำลอง (simulation-based learning) ให
เหมาะสมตามบริบทของรายวิชา เพื่อใหมุงผูเรียนฝกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติไดถูกตองกอนปฏิบัติจริงกับผูปวย
๑๒.๑.๕ ปรับสมดุลของการประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียน
(formative assessment and feedback) และประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา (summative assessment)
๑๒.๑.๖ พัฒนาระบบประเมินและติดตามความกาวหนาในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพแพทยที่จะตอง
นำไปปฏิบัติจริงในเวชปฏิบัติ (real-world practice) ที่ครอบคลุมทั้งทักษะทางวิชาชีพและทักษะรอบดาน (nontechnical skills) โดยเนนใหผูเรียนนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๑๒.๑.๗ พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานและการฝกปฏิบัติทางเวชศาสตรทหาร เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติภารกิจทางการแพทยในชุมชนและในพื้นที่ที่มีขอจำกัดดานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒.๑.๘ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาอยางเปนระบบ
โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร ผานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ .ศ .๒๕๖๔ ตั้ งอยู บ นหลั ก การตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล “สร างความเป นเลิ ศทางด านสุ ขภาพ ศาสตร ศิ ลป และนวั ตกรรมบนพื้ นฐานของคุ ณธรรม เพื่ อ
สังคมไทย และประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ” ตามพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาคือ “การจัดการ
ศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณภาพระดับสากล ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะดานเวช
ศาสตรทหาร สรางสรรคบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และแบบ
ธรรมเนียมทหาร” ในยุทธศาสตรที่ ๑ คือ ยกระดับการบริหารการศึกษา สูความเปนเลิศในระดับสากล
หลักสูตรนี้มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ที่
มุ งเน นผลสั มฤทธิ์ การเรี ยนรูของนั กศึ กษา (outcome-based education) ในการพั ฒนาบั ณฑิ ตแพทย ให เป นผู นำการ
เปลี่ ยนแปลง ปฏิ บั ติ งานไดทั้ งชุ มชนเมื อง ชนบท ในสถานการณ ปกติ และสถานการณ ที่ มี ขอจำกั ดทางด านทรัพยากร
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอผูปวย วิชาชีพ และสังคม รวมทั้ง
ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ประยุกตความรูทางการแพทยและศาสตรอนื่ ๆ ที่เกี่ยวของ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เพื่ อวินิ จฉั ย ดู แลรักษา และฟ นฟู สมรรถภาพผู ป วย โดยยึ ดหลั กการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม สรางเสริมสุ ขภาพ
ปองกันโรค ในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาชน โดยตระหนักถึงความตองการของสังคม ระบบบริบาลสุขภาพของ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของประชากรและวัฒนธรรม สื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติ และ
ประชาชน รวมทั้ งทำงานเป นที มร วมกั บแพทย สหสาขาวิ ชาชี พ ในระบบสุ ขภาพได อย างเหมาะสมกั บบริ บทและมี
ประสิทธิภาพ จัดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานดวยความยืดหยุน
รูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูที่ทันสมัย ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมี
วิจารณญาณ การแกปญหาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร หลักสถิติ และหลักจรรยาบรรณการวิจัยตาม
มาตรฐานสากล
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๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาที่สอนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำนวน ๑๕ รายวิชา
รหัสรายวิชา
๑๗๕XXX
๓๕๕๑๐๔
355104
๓๕๕๑๐๕
355105
๓๕๕๑๐๖
355106
๔๐๒๑๑๑
402111
๔๐๒๑๑๒
402112
๔๑๖๑๒๕
416125
๔๑๘๑๐๖
418106
๔๒๒๑๑๒
422112
๔๒๔๑๕๑
424151
๔๔๔๓๙๑
444391
๙๙๙๑๑๑
999111
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

ชื่อรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย I
English for Pre-Medical Students I
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย II
English for Pre-Medical Students II
ภาษาอังกฤษทางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
Communicative English in Medicine
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biochemistry for Medical Sciences
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
การเจริญของตัวออนและพันธุศาสตรของมนุษย
Human Embryonic Development and Genetics
ทักษะเทคโนโลยีดิจิตลั
Digital Technology Skills
ชีวสถิติเบื้องตน
Introduction to Biostatistics
ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
Cell Biology for Medical Science
ชีววิทยาทางการแพทยกับความเปนมนุษย
Biomedical Science and Humanity
ศาสตรแหงแผนดิน
Knowledge of the Land
วิชาเลือกเสรี ๑ (กลุมสาระอยูดมี ีสุข)
วิชาเลือกเสรี ๒ (กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ)
กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

หนวยกิต
๑(๐-๒-๑)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑(๐-๓-๒)
1(0-3-2)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๔(๔-๐-๘)
4(4-0-8)
๓(๒-๓-๖)
3(2-3-6)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)

๑๓.๒ รายวิชาที่สอนโดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จำนวน ๑ รายวิชา
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา
วพมปค ๒๐๒ การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
PCMSA 202 Basic Military Training 2
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หมวดที่ ๒
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตแพทยที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถในวิชาชีพ รูจักคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ นำความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ใฝศึกษาในวิทยาการกาวหนา พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีพ เปน
แพทยที่มีคุณลักษณะของผูนำ มีระเบียบวินัย พรอมอุทิศตนใหสังคมและกองทัพ รวมทั้งตระหนักถึงประโยชนสวนรวมเปน
สำคัญ โดยมุงพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (outcome-based curriculum) ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปรับเหมาะ
(adaptive learning) โดยใชกลยุทธการสอนที่กระตุนและบมเพาะใหผูเรียนเปนเจาของกิจกรรมการเรียนรู (active learning)
มุงจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (integrated learning) และพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning skills) ใหแก
ผูเรียน โดยเน นการเรียนรู จากประสบการณ ผ านการสะท อนคิ ด (reflective learning) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
สถานการณจำลองเสมือนจริง (simulation-based learning) เพื่อใหมีความพรอมกอนปฏิบัติจริงกับผูปวย และจัดใหผูเรียน
ไดสัมผัสประสบการณทางคลินิกตั้งแตชวงตนของหลักสูตร (early clinical exposure) เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเชื่อมโยงเรื่อง
ของสุขภาพ การเจ็บปวยกับมิติทางสังคม รวมทั้งบทบาทหนาที่ของทีมสุขภาพ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนหลักสูตรซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา ไดออกแบบหลักสูตรตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (outcome based education, OBE)
โดยคำนึงถึงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และตอบสนองความตองการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปจจุบัน
และอนาคต สอดคลองกับสถานการณ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลสำหรับการศึกษาแพทยศาสตร มีเปาหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผูนำสามารถปฏิบัติภารกิจทางการแพทยใน
เวชปฏิบัติ (real-world practice) ทั้งในที่ตั้งปกติและในพื้นที่ที่มีขอจำกัดดานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร (Program Objectives)
จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
๑. ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอผูป ว ย
วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
๒. ประยุกตความรูทางการแพทย และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟน ฟูสมรรถภาพผูปวย โดยยึดหลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม
๓. สรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาชน โดยตระหนักถึงความ
ตองการของสังคม ระบบบริบาลสุขภาพของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ประชากรและวัฒนธรรม สื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูป วย ญาติ และประชาชน รวมทั้ง
ทำงานเปนทีมรวมกับแพทย สหสาขาวิชาชีพ ในระบบสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทและมี
ประสิทธิภาพ
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๔. จัดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานดวย
ความยืดหยุน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูทที่ นั สมัย
๕. เปนผูนำการเปลีย่ นแปลง ปฏิบตั ิงานไดทั้งชุมชนเมือง ชนบท ในสถานการณปกติและสถานการณ
ที่มีขอจำกัดทางดานทรัพยากร
๖. ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยทแี่ สดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาอยาง
เปนระบบ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร หลักสถิติ และหลักจรรยาบรรณการวิจัยตาม
มาตรฐานสากล
๑.๒.๒ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผูสำเร็จการศึกษาจะสามารถ
(๑) PLO1 ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอผูปวย วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
(๒) PLO2 ประยุกตความรูทางการแพทย และศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ในการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปว ย โดยยึดหลักการบริบาลเวชกรรมแบบ
องครวม
(๓) PLO3 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาชน โดยตระหนักถึง
ความตองการของสังคม ระบบบริบาลสุขภาพของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ประชากรและวัฒนธรรม
(๔) PLO4 สื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป วย ญาติ และประชาชน รวมทัง้ ทำงานเปนทีม
รวมกับแพทย สหสาขาวิชาชีพ ในระบบสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ
(๕) PLO5 จัดการแสวงหาความรูเพือ่ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีทักษะชีวิตและทักษะการ
ทำงานดวยความยืดหยุน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูที่ทนั สมัย
(๖) PLO6 เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานไดทงั้ ชุมชนเมือง ชนบท ในสถานการณปกติและ
สถานการณที่มีขอจำกัดทางดานทรัพยากร
(๗) PLO7 ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ การ
แกปญหาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร หลักสถิติ และหลักจรรยาบรรณการ
วิจัยตามมาตรฐานสากล
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาแพทยศาสตร
(๒๕๖๑) และ
มาตรฐานสากลสำหรับ
การศึกษาแพทยศาสตร
(WFME 2020)

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 กำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงคที่ชัดเจน
(PLO, Sub-PLO)
 ปรับสมดุลของเนื้อหากลุมวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก และวิทยาศาสตรระบบ
สุขภาพ
 พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแนวราบเปน
การเรียนตามระบบ (integrated system-based
learning) ในชั้นกอนคลินิก พรอมกับบูรณาการในแนวตั้ง
โดยอิงปญหาของผูปวยเปนฐานแบบ early clinical/
patient exposure รวมทั้งจัดเนื้อหาเดียวกันทีส่ ำคัญใน
ทุกระดับชั้น แตมคี วามยากงายและความลึกซึ้งแตกตาง
กัน (spiral curriculum)
 ปรับวิธีจัดประสบการณการเรียนรูโ ดยมุงพัฒนาผลลัพธ
การเรียนรูของผูเ รียนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบปรับ
เหมาะ (adaptive learning) ดวยกลยุทธการสอนที่
กระตุนและบมเพาะใหผูเรียนเปนเจาของกิจกรรมการ
เรียนรู (active learning) และฝกใหมีทักษะการสะทอน
คิด เพื่อใหเกิดการเรียนรูเ ชิงลึกและเปนพื้นฐานสำหรับ
การเรียนรูต ลอดชีวิต
 พัฒนารายวิชาใหมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชา
เฉพาะ เพื่อพัฒนาผลลัพธการเรียนรูส ำคัญแบบระยะยาว
ไดแก ภาวะผูนำและการเปนผูน ำการเปลีย่ นแปลง ทักษะ
รอบดานและทักษะการทำงานรวมกับวิชาชีพอื่น ๆ
 จัดใหมีกลุมวิชาเฉพาะทีส่ งเสริมสมรรถนะทีเ่ ปนจุดเนน
ของสถาบัน
 จัดใหมีกลุมวิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจ
ของผูเรียน ครอบคลุม ๔ ดาน ไดแก ดานเวชศาสตร
ทหาร แพทยเฉพาะทาง การวิจยั และแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว
 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนิน การของ
หลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ

 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่มีผูแทนอาจารยทั้งชั้น
กอนคลินิกและคลินิก ในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ระดับชั้นกอนคลินิกและระดับชั้น
คลินิกรวมกัน
 จำนวนรายวิชาระดับปรีคลินิกที่มี
การบูรณาการการสอนแบบอิง
ระบบตางๆ ของรางกาย
 การประชุมสัมมนาอาจารย วพม.
แบงกลุมจัดทำหลักสูตร นำเสนอ
ผลงานกลุมเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นจากที่ประชุม
 ผลการรับฟงเสียงของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
 ผลการสำรวจขอคิดเห็นของ
บัณฑิตและผูใชบณ
ั ฑิต
 การประชุมของคณะกรรมการ
รายวิชา Health Systems
Science (HSS) เพื่อกำหนดเนื้อหา
รายวิชา คำอธิบายรายวิชา
 รายงานการประชุมอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หลักฐาน/ตัวบงชี้

 พัฒนารายวิชาใหมทางดานคลินิก เพื่อเนนการบูรณา
การในสาขาที่เกี่ยวของและเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งแนวราบ
การณการเรียนรูในชั้นคลินิก
และแนวตั้งในชั้นคลินิก
แบบบูรณาการ โดยมุง

 รายวิชาใหมทางดานคลินิก ไดแก
- บูรณาการภาวะฉุกเฉิน
- บูรณาการการดูแลสุขภาพปฐม
ภูมิ และการสรางเสริมสุขภาพ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
- การบริบาลผูป วยนอกเด็ก วัยรุน
ที่ตองปฏิบัติไดดวยตนเองใน
และสตรี
เวชปฏิบัติจริง (real-world
- การบริบาลผูป วยนอกผูใหญ
practice)
- การบริบาลผูป วยใน
- เวชศาสตรผสู ูงอายุ
- หัตถการทางคลินิก
- การบริบาลผูปวยในเด็กและสตรี
- การบริบาลผูปวยในผูใหญ
 พัฒนาระบบติดตามและประเมินความกาว หนาในการ  ระบบบันทึกผลการประเมินความ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพที่ผูเรียนตองปฏิบัติไดดวย
กาวหนาในการพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองในเวชปฏิบัติ
ทางวิชาชีพของผูเรียน (Webbased application)
(real-world practice) ตามเกณฑความรูความสามารถ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยยึดหลัก  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอาจารย เรื่อง แนวทางการ
เวชศาสตรเชิงประจักษ ความปลอดภัย และความคุมคา
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพของ
เพือ่ ใหผูเรียนนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองอยาง
ผูเรียนตามกรอบแนวคิด
ตอเนื่อง
Entrustable Professional
Activities (EPA)
 คูมือการประเมินความกาวหนาใน
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ของผูเรียน (คูมือ EPA)
๒. พัฒนาการจัดประสบ
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หลักฐาน/ตัวบงชี้

๓. บูรณาการการเรียนรูใน
 พัฒนารายวิชาใหมใหครอบคลุมหัวขอวิทยาศาสตร
 รายวิชาใหมที่ครอบคลุมหัวขอ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
ระบบสุขภาพ (Health Systems Science, HSS) โดย
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพ (Health
เฉพาะเพือ่ พัฒนาผลลัพธการ
บูรณาการเนื้อหาทั้ง 4 modules ไดแก humanity,
Systems Science, HSS) ไดแก
เรียนรูส ำคัญ (cross-cutting
medical ethics & professionalism, value-based
- วพมกศ ๒๐๑ วิชาชีพกับความ
outcomes) แบบระยะยาว
healthcare & patient safety, health systems
เปนมนุษย
knowledge & population health เพื่อใหมั่นใจวา
- วพมกศ ๓๐๑ ระบบสุขภาพกับ
บัณฑิตแพทยเขาใจความเปนมนุษยและปญหาสุขภาพทั้ง
ความเปนมนุษย
ในดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีพฤตินสิ ัย เจตคติ
- วพมกศ ๔๐๑ สังคมกับระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย และเขาใจ
สุขภาพ
ระบบสุขภาพของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
- วพมกศ ๕๐๑ วิชาชีพแพทยกบั
 เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน โดยใชรปู แบบ
มุมมองแบบองครวม (วิชาเลือก)
การเรียนกลุม ยอย โดยเนนการฝกสะทอนคิดหลังกิจกรรม
- วพมกศ ๖๐๑ วิทยาศาสตร
การเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูเ ชิงลึกมากขึ้น
ระบบสุขภาพในเวชปฏิบตั ิ
 คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรใน
หัวขอ Health Systems Science
ทั้ง ๔ modules
 คำอธิบายรายวิชาทั้ง ๕ รายวิชา
 การอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย เรื่อง
การฝกสะทอนคิด (reflective skill)
และการใหขอมูลปอนกลับ
(feedback)
๔. มุงพัฒนาผลลัพธการเรียนรู  ใหน้ำหนักความสำคัญกับการประเมินผลความกาวหนา  รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนดวยรูปแบบการ
ของผูเรียน (formative assessment and feedback)
ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูแบบปรับเหมาะ
เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เรียนรู
(adaptive learning) และ
 จัดใหมรี ะบบอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจำชั้นและ
 นโยบายดานการศึกษา วพม.
พัฒนาใหมีพื้นฐานความรูและ
อาจารยทปี่ รึกษารายรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๖๒/ ๒๕๖๓
ทักษะเพียงพอที่จะศึกษาตอใน  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผูเ รียน กำกับติดตาม
 รายงานการประชุมของ
ระดับหลังปริญญาหรือสาขา
ผูเรียนที่เจ็บปวยทั้งทางกายและทางจิตและมีขอจำกัดใน
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะทางที่สนใจ
การเรียนอยางสม่ำเสมอ
ผูเรียน
 เปดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะทีส่ งเสริมศักยภาพตาม  รายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะที่
ความสนใจของผูเรียน (selective) เพื่อใหผูเรียนเลือก
สงเสริมศักยภาพตามความสนใจ
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเลือก
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง ทั้ง
ดานการทหาร การวิจยั การศึกษา
ในสาขาเฉพาะทาง และดาน
แพทยศาสตรศึกษา
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หลักฐาน/ตัวบงชี้

๕. พัฒนา/ ปรับปรุงการเรียน

 จัดใหมีการเรียนพื้นฐานการทำวิจัยในรายวิชา บทนำเวช
ศาสตรชมุ ชน เพือ่ เปนพื้นฐานในการทำวิจัยในรายวิชา
วิจัยทางการแพทยในชุมชน เพื่อใหฝก ตั้งคำถามวิจัย
คนควา วิเคราะห เพื่อออกแบบและดำเนินการศึกษา และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักสถิติที่ถูกตองและเหมาะสม
 จัดใหมโี ครงการเพชรพระมงกุฎ เพื่อจัดอาจารยที่ปรึกษา
ใหแกผูเรียนทีม่ ศี กั ยภาพและสนใจที่จะพัฒนาทักษะการ
วิจัยในชั้นปที่ ๒-๖ อยางตอเนื่อง เพือ่ พัฒนาโครงการ
วิจัยและผลิตผลงานวิจัยของตนเอง
 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจัยของ
นักศึกษาแพทย (IMRC) เพื่อใหเปนเวทีสำหรับผูเ รียนที่จะ
นำผลงานวิจยั รายบุคคลและรายกลุมมานำเสนอเปน
ภาษาอังกฤษ

 คำอธิบายรายวิชา บทนำเวชศาสตร
ชุมชน และวิจัยทางการแพทยใน
ชุมชน
 รายชื่อผูเรียน/ อาจารยทปี่ รึกษาใน
โครงการเพชรพระมงกุฎ
 รายชื่อผลงานวิจัยของผูเรียนใน
รายวิชา เวชศาสตรชุมชน ๒
(หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
 บทคัดยอผลงานวิจัยของผูเรียนที่
นำเสนอในการประชุม IMRC 2020

การสอนดานการวิจัย

๖. การนำเทคโนโลยีทาง
การศึกษามาใชเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู

 โครงการก อสร างอาคารศู นย สถานการณ จำลองทาง  การประชุมสัมมนา เรื่อง การ
การแพทยทหารของ วพม.
จัดการเรียนการสอนโดยใช
 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชสถานการณ
สถานการณจำลองทางการแพทย
จำลองทางการแพทย (simulation-based education)
(simulation-based education)
เพื่อฝกใหสามารถปฏิบตั ิไดดวยตนเองกอนปฏิบัติจริง
 การอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย เรื่อง
กับผูปวย
การจัดการเรียนการสอนโดยใช
 โครงการพัฒนาฐานขอมูลวารสารและตำราทางการแพทย
สถานการณจำลอง
ของหองสมุด วพม.
 ตัวอยางชุดการเรียนรูบน
 พัฒนาชุดการเรียนรูบน digital platform (e-learning)
Moodle,Learning Management
 โครงการ smart campus ตามแผนแมบทหลักดาน
Systems (LMS) และชุดการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยูใน platform อื่น ๆ
 โครงการพัฒนา e-book วพม.
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๗. พัฒนาระบบการรับฟงเสียง  พัฒนาระบบการสำรวจกลางเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นของ
ของผูเรียน บัณฑิตอาจารย
ผูเรียนชั้นปที่ ๑-๖ ที่มตี อหลักสูตร การจัดการเรียนการ
ผูสอน และผูใชบณ
ั ฑิต
สอน การวัดและประเมินผล ปจจัยสนับสนุนการเรียนรู
ในแตละรายวิชา/ ชั้นป/ ภาพรวม
 พัฒนาระบบการสำรวจกลางเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นของ
อาจารยผสู อนตอการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อนำ
สารสนเทศที่นำไปปฏิบตั ิไดไปใชเปนโอกาสในการพัฒนา
 พัฒนาระบบการสำรวจขอคิดเห็นของบัณฑิตที่มตี อ
หลักสูตร และผูใชบัณฑิต/ ผูรวมงานที่มีตอบัณฑิต

๘. คัดเลือกอาจารยใหมและ 
พัฒนาอาจารยดาน
แพทยศาสตรศึกษา/ การวิจยั / 
บริการทางวิชาการแกสังคม



๙. พัฒนางานวิจัยดาน
แพทยศาสตรศึกษา





 ตัวอยางแบบสำรวจขอคิดเห็นผูเรียน
ชั้นปที่ ๑-๖ ที่มีตอหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู ในแตละชั้นป/ ภาพรวม
 รายงานผลการสำรวจขอคิดเห็นของ
ผูเรียนแตละชั้นป ในปการศึกษา
๒๕๖๒/ ๒๕๖๓
 รายงานผลการสำรวจขอคิดเห็นของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตในป
การศึกษา ๒๕๖๑/ ๒๕๖๒
ปรับปรุงคุณสมบัติที่ใชในการคัดเลือกของอาจารยโดย
 รายชื่ออาจารยใหมทไี่ ดรับการ
เนนเจตคติตอการทำหนาทีค่ รูแพทย
คัดเลือกในปการศึกษา ๒๕๖๑-๖๓
พัฒนาสมรรถนะอาจารยดานแพทยศาสตรศึกษา บริการ  การปฐมนิเทศอาจารยใหม
ทางวิชาการ และการวิจัย
 หลักสูตรพัฒนาอาจารยใหมดาน
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย
แพทยศาสตรศึกษาเบื้องตน บริการ
ดานแพทยศาสตรศึกษา
วิชาการ และการวิจัย
พัฒนากิจกรรมการจัดการความรูเพื่อสงเสริมใหเกิดการ  รายชื่อหลักสูตรฝกอบรมดาน
แลกเปลีย่ นแนวปฏิบัติทดี่ ีดานแพทยศาสตรศึกษา บริการ
แพทยศาสตรศึกษา ภายในสถาบัน
ทางวิชาการแกสังคม และการวิจยั
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Just-InTime Learning : Share & Learn ใน
หัวขอทางดานแพทยศาสตรศึกษา
 แนวทางสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ความเปนครูแพทยมืออาชีพตาม
กรอบแนวคิด PSF ของ วพม.
สนับสนุนใหมีโครงการงานวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา โดย  จำนวนงานวิจัยดานแพทยศาสตร
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อสงเสริมใหอาจารยทำวิจัย
ศึกษาที่ไดรับการเผยแพร
ดานแพทยศาสตรศึกษา
 จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดาน
จัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย เรื่อง การวิจัยดาน
แพทยศาสตรศึกษาที่นำเสนอในงาน
แพทยศาสตรศึกษา
มหกรรมคุณภาพการศึกษาประจำป
สนับสนุนใหอาจารยนำผลงานวิจัยดานแพทยศาสตร
 ตัวอยางการนำผลการวิจัยมาพัฒนา
ศึกษาไปนำเสนอในการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
การเรียนการสอน/บริการวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
 จำนวนอาจารยที่ลงทะเบียนเขารวม
การประชุมแพทยศาสตรศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาตามระบบหนวยกิตทวิภาค ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๑๐) โดย ๑ ปการศึกษา มี ๒ ภาคการศึกษา มี
หลักการคิดหนวยกิตเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ
เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต
๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ เปนปริมาณ
การศึกษา ๑ หนวยกิต
๑.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ หรือการทำ
โครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรบั มอบหมายที่ใชเวลาทำโครงงาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕
ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต
๑.๔ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในชัน้ ป ๔-๖ (รายวิชาคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศึกษาและการฝก
ปฏิบัติงานในแตละรายวิชา แบงกลุมนักศึกษาใหหมุนเวียนขึ้นศึกษาตลอดทั้งปการศึกษา โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และกำหนดใหศึกษา ๑ สัปดาห เทากับ ๑ หนวยกิต
สำหรับการศึกษาภาคฤดูรอนอาจมีการจัดไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหกำหนดระยะเวลาและจำนวน
หนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๑.๕ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔ ได วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ดำเนินการกำหนดหนวยกิตตามความเหมาะสม
สำหรับการศึกษาภาคฤดูรอน จัดใหมีการเรียนการสอน ไมเกิน ๔ สัปดาห ตอภาคการศึกษา
๒. การดำเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ชั้นปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิ.ย. – เดือน พ.ย. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พ.ย. – เดือน มี.ค. ปถัดไป
ชั้นปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน พ.ค. – เดือน พ.ย. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ธ.ค. – เดือน พ.ค. ปถัดไป
ชั้นปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิ.ย. – เดือน พ.ย. ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ธ.ค. – เดือน พ.ค. ปถัดไป
ชั้นปที่ ๔ เดือน พ.ค. – เดือน พ.ค. ปถัดไป (จัดตารางหมุนเวียนตลอดทั้งปการศึกษา)
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ชั้นปที่ ๕ เดือน มิ.ย. – เดือน พ.ค. ปถัดไป (จัดตารางหมุนเวียนตลอดทั้งปการศึกษา)
ชั้นปที่ ๖ เดือน พ.ค. – เดือน เม.ย. ปถัดไป (จัดตารางหมุนเวียนตลอดทั้งปการศึกษา)
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กองทัพบกกำหนด
และเปนไปตามเกณฑการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตผานระบบรับตรงของกลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
๒.๓.๑ การปรับตัวเรื่องวิธีการเรียนจากระดับมัธยมศึกษาเปนการเรียนระดับอุดมศึกษา
๒.๓.๒ การปรับตัวดานสังคม และการอยูหอพัก
๒.๓.๓ การปรับตัวใหเขากับระเบียบปฎิบัติประจำวันของระบบการฝกทหาร
๒.๓.๔ ตองการทุนสนับสนุนทางการศึกษา
๒.๓.๕ พื้นฐานความรู สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐานะของนักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทยมคี วาม
หลากหลาย ซึ่งมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
๒.๔ กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา
๑. การปรับตัวเรื่องวิธีการเรียนจากระดับ  จัดการปฐมนิเทศแนะแนวดานเทคนิคการเรียนในระดับอุดมศึกษา
มัธยมศึกษาเปนการเรียน
การจัดสรรเวลาใหเหมาะสม รวมทั้งการวางเปาหมายชีวิตใหกับ
ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาใหม
 การติดตามผลการเรียนของนิสติ เตรียมแพทยชั้นป ๑ จากอาจารย
ผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจำเปน
๒. การปรับตัวดานสังคมและการอยู
 มีระบบการเฝาระวัง ประเมินและติดตามผลนักเรียนแพทยทหาร
หอพัก
และนักศึกษาแพทย วพม. (นพท./นศพ.วพม.) ที่มีปญ
 หาดาน
สุขภาพทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต รวมทั้งกลุมที่มีขอจำกัด
ดานการเรียน
 มีฐานขอมูลที่มีระดับชัน้ ความลับและระบบสงตอขอมูลเพื่อดูแล
นพท./นศพ.วพม. ที่มปี ญหาดานการเรียนและอื่น ๆ รวมทัง้ จัด
คลินิกใหคำปรึกษาโดยจิตแพทย
 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแก นพท./นศพ.วพม. ทุกคน เพื่อ
สอดสองดูแล ตักเตือน และใหคำปรึกษาอยางครอบคลุมทุกดาน
๓. การปรับตัวใหเขากับระเบียบปฎิบัติ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหแกนิสิตเตรียมแพทยชั้นปที่ ๑ เพื่อแนะนำ
ประจำวันของระบบการฝกทหาร
การปรับตัวและเสริมสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
 กิจกรรมสัมพันธนิสิตเตรียมแพทยและ นพท./นศพ.วพม. เพื่อสราง
ความสัมพันธรุนพี่-รุนนอง แนะนำการเตรียมความพรอมดาน
รางกายและเรียนรูวิธีการปรับตัวเมื่อเขามาเปน นพท./นศพ.วพม.
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๔. ตองการทุนสนับสนุนทางการศึกษา

 มีทุนการศึกษาสำหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่มีปญหาทางเศรษฐฐานะ

ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
๕. พื้นฐานความรู สังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐฐานะของ นพท./นศพ.วพม. มีความ
หลากหลาย ซึง่ มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรูและการพัฒนาตนเอง

กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา
 มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาตนเองของ นพท./นศพ.วพม.
 มีการสงเสริมศักยภาพของ นพท./นศพ.วพม. ผานกิจกรรมของ
ชมรมตาง ๆ ของสโมสร นพท.วพม.

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ป
จำนวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
ชัน้ ปที่ ๖
รวมจำนวน (คน)

๒๕๖๔
๑๐๐

๒๕๖๕
๑๒๐
๑๐๐

ปการศึกษา
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๐๐

๑๐๐
๒๒๐
๓๔๐
๔๖๐
จำนวนที่คาดวาจะสำเร็จในปการศึกษา ๒๕๖๙ (คน)

๒๕๖๘
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๐๐
๕๘๐

๒๕๖๙
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๐๐
๗๐๐
๑๐๐

๒.๖ งบประมาณตามแผนดานการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุมทุนความคุมคา
 รายรับตอคนตลอดหลักสูตร*
จำนวน
๑,๙๖๓,๐๐๐.๐๐
บาท
 คาใชจายตอคนตลอดหลักสูตร
จำนวน
๒,๗๓๒,๙๐๙.๕๒
บาท
๑๕๗
คน
 จำนวนนักศึกษานอยสุดที่คุมทุน จำนวน
จำนวน
๑๒๐ คน/ป
 จำนวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับ
หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่มีความคุมคา เนื่องจากผลิตบัณฑิตแพทยใหแกทั้งกองทัพและชวยผลิตบัณฑิต
แพทยใหแกประเทศตามโครงการผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย

๒.๖.๒ การคิดงบประมาณคาใชจายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ปการศึกษา)
๑) คาใชจายในการผลิตบัณฑิต
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

รายจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคา
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บาท/ปการศึกษา
๑๘๔,๖๔๒,๐๓๕.๕๑
๗๙,๐๐๐,๓๗๗.๘๓
๙,๖๔๙,๕๓๘.๕๔
๗๓,๐๑๙,๘๘๘.๐๓

๒๐

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
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๕
๖

เอก

เงินอุดหนุน
อื่น ๆ

๒) รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
ลำดับ
รายได
๑ คาบำรุงการศึกษา คาหนวยกิต คาบำรุงทั่วไป
๒ ทุนภายนอก หรือรายไดที่สนับสนุนการศึกษา
ในหลักสูตร
๓ อืน่ ๆ (เงินบริจาคเพื่อสถานศึกษา มูลนิธิเพื่อ
วพม.ฯ และมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกลา ฯ)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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-

บาท/ ป
๑๓,๓๕๒,๒๐๐.๐๐
๒๔๙,๗๘๑,๐๗๑.๐๐
๑๐.๗๙๓,๘๗๒.๔๖

๒.๗ ระบบการศึกษา
๒.๗.๑ จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
๒.๗.๒ วิชาภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอนวันจันทร–ศุกร ในเวลาราชการ
วิชาภาคปฏิบัติการทางคลินิก หรือภาคสนาม จัดการเรียนการสอนทุกวัน
ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รวมทั้งการดูแลผูป วยในวันหยุดราชการ
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ไมมีนโยบายในการขอยายหลักสูตร รับโอนนักศึกษาและรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔๗ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๑๕ หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
๑๒ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
๓ หนวยกิต
๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๒๐๗ หนวยกิต
- กลุมวิชาเฉพาะทางการแพทย
๑๙๔ หนวยกิต
- กลุมวิชาเฉพาะที่สง เสริมสมรรถนะที่เปนจุดเนนของสถาบัน
๔ หนวยกิต
- กลุมวิชาเฉพาะที่สง เสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน
๙ หนวยกิต
๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาเรียงตามหมวดวิชา ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในแต
ละหมวดวิชาเรียงตามลำดับอักษรของรหัสยอภาษาไทย
หนวยกิตของแตละรายวิชาระบุจำนวนหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎีแบบบรรยาย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และการศึกษาคนควาดวยตนเองตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา เชน
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๒๑

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
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เอก
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๒ (๑-๒-๓) หมายถึง รายวิชา ๒ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแบบบรรยาย ๑ ชั่วโมง/สัปดาห
ภาคปฏิบัติ 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
๔๐๒ หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
๔๑๖ หมายถึง ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร
๔๑๘ หมายถึง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
๔๒๒ หมายถึง ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
๔๒๔ หมายถึง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร (สาขาวิชาชีววิทยา)
๔๔๔ หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย
๙๙๙ หมายถึง คณะกรรมการบริหารโครงการบริหาร วิชาบูรณศึกษาทั่วไป
(๒) ตัวเลข ๓ ตัวหลังมีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ ๔ (หลักรอย) หมายถึง ระดับชัน้ ป
เลขตัวที่ ๕ (หลักสิบ) หมายถึง หมวดหมูของรายวิชา
เลขตัวที่ ๖ (หลักหนวย) หมายถึง อนุกรมในหมวดหมูรายวิชา ทีภ่ าควิชารับผิดชอบ
ตัวอยาง ๔๒๐๑๘๑ มีความหมายเรียงตามลำดับ ดังนี้
๔๒๐ หมายถึง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
๑ หมายถึง ระดับการสอนสำหรับนักเรียนแพทยทหารชั้นปที่ ๑
๘ หมายถึง หมวดวิชาสาขาวิทยาศาสตรการแพทย
๑ หมายถึง เปนรายวิชาที่ ๑ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
๒) รหัสรายวิชาในหลักสูตรชั้นปที่ ๒-๖ ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เปนผูรับผิดชอบ
รหัสรายวิชามี ๓ สวนประกอบ ไดแก
(๑) อักษรยอชื่อสถาบันใชอักษรยอชื่อวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
Phramongkutklao College of Medicine เปนอักษร ๓ ตัว คือ “วพม”/ “PCM”
(๒) อักษรยอของภาควิชาในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
(๓) ตัวเลข ๓ ตัว มีความหมาย ดังนี้
เลขตัวหนา (หลักรอย) แสดงถึง ระดับชั้นป
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๒๒

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
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เอก
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เลขตั วกลาง (หลักสิบ ) และเลขตั วท าย (หลักหน วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของ
รายวิชาที่ภาควิชานั้นรับผิดชอบเรียงตามลำดับในแตละชั้นป
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๒๓

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
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เอก
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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
วฉ
วค
วญ
นว
พศ

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

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 - Intenal Medicine
เวชศาสตรฉุกเฉิน - Emergency Medicine
เวชศาสตรครอบครัว - Family Medicine
วิสัญญีวิทยา - Anesthesiology
นิติเวชศาสตร - Forensic Science
แพทยศาสตรศึกษา - Medical Education
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๒๔
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ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก
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ตัวอยาง วพมจป ๒๐๑ มีความหมายเรียงตามลำดับ ดังนี้
วพม หมายถึง รายวิชาที่ วพม. เปนผูจัดการศึกษา
จป หมายถึง โดยมี ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยาเปนผูรับผิดชอบการสอน
๒ หมายถึง ระดับการสอน สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒
๐๑ หมายถึง เปนรายวิชาที่ ๑ ซึ่งภาควิชาฯ รับผิดชอบในชัน้ ปที่ ๒
ความหมายของจำนวนหนวยกิตของแตละรายวิชาจะระบุตัวเลข ๔ ตัว
ตัวเลขตัวที่ ๑ หมายถึง จำนวนหนวยกิตรวม (หนาวงเล็บ)
ตัวเลขตัวที่ ๒ แสดงจำนวนชั่วโมงของการสอนแบบบรรยายหรืออภิปรายปญหา ตอสัปดาห
ตัวเลขตัวที่ ๓ แสดงจำนวนชั่วโมงการปฏิบตั ิทใี่ ชเวลาฝกทดลอง การฝกงาน
การฝกภาคสนาม การทำโครงงานหรือกิจกรรม การเรียนอื่น ตอสัปดาห
ตัวเลขตัวที่ ๔ แสดงจำนวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง ตอสัปดาห
๓) ชื่อรายวิชา
เรียงตามหมวดวิชาตามลำดับ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุมวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
๙๙๙๑๑๑
ศาสตรแหงแผนดิน
999111
Knowledge of the Land
๑๗๕XXX
กิจกรรมพลศึกษา
175XXX
Physical Education Activities
๔๔๔๓๙๑
ชีววิทยาทางการแพทยกับความเปนมนุษย
444391
Biomedical Science and Humanity
วพมกศ ๒๐๑ วิชาชีพกับความเปนมนุษย
PCMAA 201 Profession and Humanity
วพมพศ ๒๐๑ การศึกษาและวิชาชีพ
PCMME 201 Education and Profession
วพมกศ ๓๐๑ ระบบสุขภาพกับความเปนมนุษย
PCMAA 301 Health Systems and Humanity
วพมกศ ๔๐๑ สังคมกับระบบสุขภาพ
PCMAA 401 Social and Health Systems
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๓๐ หนวยกิต
๑๕ หนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๑(๐-๒-๑)
1(0-2-1)
๓(๒-๓-๖)
3(2-3-6)
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๒(๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)

๒๕
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ป.บัณฑิต
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๒. กลุมวิชาภาษา
๓๕๕๑๐๔
355104
๓๕๕๑๐๕
355105
๓๕๕๑๐๖
355106
XXXXXX
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๑๒ หนวยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย I
English for Pre-Medical Students I
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย II
English for Pre-Medical Students II
ภาษาอังกฤษทางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
Communicative English in Medicine
กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๔๑๘๑๐๖
ทักษะเทคโนโลยีดิจิตลั
418106
Digital Technology Skills
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุมวิชาเฉพาะทางการแพทย
๔๐๒๑๑๑
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
402111
Biochemistry for Medical Sciences
๔๐๒๑๑๒
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
402112
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
๔๑๖๑๒๕
การเจริญของตัวออนและพันธุศาสตรของมนุษย
416125
Human Embryonic Development and Genetics
๔๒๒๑๑๒
ชีวสถิติเบื้องตน
422112
Introduction to Biostatistics
๔๒๔๑๕๑
ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
424151
Cell Biology for Medical Science
วพมกว ๒๐๑ ระบบโครงกระดูกและกลามเนือ้
PCMAN 201 Musculoskeletal System
วพมจช ๒๐๑ บทนำของโรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา
PCMMI 201 Introduction to Infectious Diseases and Immunology
วพมชค ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นพืน้ ฐาน
PCMBC 201 Fundamental to Medical Science
วพมทช ๒๐๑ บทนำวิทยาการระบาด
PCMMC 201 Introduction to Epidemiology
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๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(X-X-X)
๓ หนวยกิต
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๒๐๗ หนวยกิต
๑๙๔ หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑(๐-๓-๒)
1(0-3-2)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๔(๒-๒-๕)
4(2-2-5)
๕(๓-๔-๘)
5(3-4-8)
๔(๓-๒-๗)
4(3-2-7)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๑(๑-๐-๒)
1(1-0-2)

๒๖
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วพมปส ๒๐๑
PCMPR 201
วพมปส ๒๐๒
PCMPR 202
วพมพธ ๒๐๑
PCMPA 201
วพมพธ ๒๐๒
PCMPA 202
วพมภว ๒๐๑
PCMPM 201
วพมกว ๓๐๑
PCMAN 301
วพมจป ๓๐๑
PCMPC 301
วพมจช ๓๐๑
PCMMI 301
วพมชค ๓๐๑
PCMBC 301
วพมทช ๓๐๑
PCMMC 301
วพมภว ๓๐๑
PCMPM 301
วพมพธ ๓๐๑
PCMPA 301
วพมสว ๓๐๑
PCMPS 301
วพมสว ๓๐๒
PCMPS 302
วพมอย ๓๐๑
PCMMD 301
วพมกม ๔๐๑
PCMPD 401
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ระบบผิวหนัง
Skin System
ระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal System
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับโรค
Introduction to disease
ระบบการสรางเม็ดเลือดและระบบน้ำเหลือง
Hematopoietic and Lymphoreticular System
ระบบประสาทสวนปลายและอวัยวะรับความรูส ึกพิเศษ
Peripheral Nervous System and Organs of Special Sense
ระบบประสาทสวนกลาง
Central Nervous System
จิตเวชศาสตร ๑
Psychiatry 1
โรคที่เกี่ยวของหลายระบบ
Systemic Diseases
ระบบทางเดินปสสาวะ
Urinary System
บทนำเวชศาสตรชุมชน
Introduction to Community Medicine
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular System
ระบบสืบพันธุ
Reproductive System
ระบบทางเดินหายใจ
Respiratory System
ระบบตอมไรทอ
Endocrine System
บูรณาการความรูวิทยาศาสตรพนื้ ฐานสูคลินิก
Integrating Basic and Clinical Science
กุมารเวชศาสตร
Pediatrics
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๒(๑-๒-๓)
2(1-2-3)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๓(๑-๔-๔)
3(1-4-4)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๑-๔-๔)
3(1-4-4)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๔(๒-๔-๖)
4(2-4-6)
๓(๑-๔-๔)
3(1-4-4)
๓(๑-๔-๔)
3(1-4-4)
๖(๒-๑๒-๘)
6(2-12-8)
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วพมทช ๔๐๑
PCMMC 401
วพมทช ๔๐๓
PCMMC 403
วพมรส ๔๐๑
PCMRD 401
วพมศศ ๔๐๑
PCMSU 401
วพมศศ ๔๐๒
PCMSU 402
วพมสน ๔๐๑
PCMOG 401
วพมอย ๔๐๑
PCMMD 401
วพมอย ๔๐๒
PCMMD 402
วพมอย ๔๐๓
PCMMD 403
วพมกม ๕๐๑
PCMPD 501
วพมจป ๕๐๑
PCMPC 501
วพมนว ๕๐๑
PCMFS 501
วพมวค ๕๐๑
PCMFM 501
วพมวฉ ๕๐๑
PCMEM 501
วพมศธ ๕๐๑
PCMOS 501
วพมศศ ๕๐๑
PCMSU 501
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วิจัยทางการแพทยในระดับชุมชน
๔(๒-๖-๖)
Research in Community Medicine
4(2-6-6)
อาชีวเวชศาสตร
๑(๐-๓-๑)
Occupational Medicine
1(0-3-1)
รังสีวทิ ยาคลินิก
๒(๑-๓-๓)
Clinical Radiology
2(1-3-3)
หลักพื้นฐานทางศัลยศาสตร
๖(๒-๑๒-๘)
Principle of Surgery
6(2-12-8)
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๑
๓(๑-๖-๔)
Subspecialties in Surgery 1
3(1-6-4)
สูตศิ าสตรนรีเวชวิทยา
๖(๒-๑๒-๘)
Obstetrics and Gynecology
6(2-12-8)
หลักการเรียนรูทางคลินิก
๒(๑-๓-๓)
Principles of Clinical Learning
2(1-3-3)
ปญหาทางอายุรศาสตร
๕(๑-๑๒-๖)
Problems in Internal Medicine
5(1-12-6)
โรคทางอายุรศาสตร
๔(๑-๙-๕)
Diseases in Internal Medicine
4(1-9-5)
การบริบาลผูปว ยนอกเด็ก วัยรุน และสตรี
๔(๑-๙-๕)
Ambulatory Care for Children, Adolescence, and Women
4(1-9-5)
จิตเวชศาสตร ๒
๔(๒-๖-๖)
Psychiatry 2
4(2-6-6)
นิติเวชศาสตร
๒(๑-๓-๓)
Forensic Medicine
2(1-3-3)
บูรณาการการดูแลสุขภาพครอบครัว และการสรางเสริมสุขภาพ
๓(๑-๖-๔)
Integrated Family Healthcare and Health Promotion
3(1-6-4)
บูรณาการภาวะฉุกเฉิน
๗(๓-๑๒-๑๐)
Integrative Emergency Medicine
7(3-12-10)
เวชศาสตรผสู ูงอายุ
๒(๑-๓-๓)
Geriatric Medicine
2(1-3-3)
หัตถการทางคลินิก
๔(๑-๙-๕)
Clinical Skills
4(1-9-5)
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วพมอย ๕๐๑
PCMMD 501
วพมอย ๕๐๒
PCMMD 502
วพมกม ๖๐๑
PCMPD 601
วพมกม ๖๐๒
PCMPD 602
วพมกศ ๖๐๑
PCMAA 601
วพมทช ๖๐๑
PCMMC 601
วพมวฉ ๖๐๑
PCMEM 601
วพมศธ ๖๐๑
PCMOS 601
วพมศศ ๖๐๑
PCMSU 601
วพมศศ ๖๐๒
PCMSU 602
วพมสน ๖๐๑
PCMOG 601
วพมอย ๖๐๑
PCMMD 601
วพมอย ๖๐๒
PCMMD 602

เอก

การบริบาลผูป ว ยนอกผูใหญ
Ambulatory Care for Adults
การบริบาลผูปว ยใน
In-Patient Care
ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
Clinical Experience in Pediatrics
การบริบาลผูปว ยในเด็ก และสตรี
In-patient Care for Children and Women
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพในเวชปฏิบัติ
Health Systems Science in Clinical Practice
ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
Clinical Placements in Community Hospital
ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
Clinical Experience in Emergency Medicine
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Experience in Orthopedics
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
Clinical Experience in Surgery
การบริบาลผูปว ยในผูใหญ
In-patient Care for Adults
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
Clinical Experience in Medicine
การดูแลสุขภาพตามนโยบายสาธารณสุขของชาติ
Health Care in National Public Health Policy
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๖(๑-๑๕-๗)
6(1-15-7)
๕(๑-๑๒-๖)
5(1-12-6)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)

๒๙

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๒. กลุมวิชาเฉพาะที่สงเสริมสมรรถนะที่เปนจุดเนนของสถาบัน
หรือสงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน
๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะที่สงเสริมสมรรถนะที่เปนจุดเนนของสถาบัน
วพมปค ๒๐๑ การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑
PCMSA 201 Basic Military Training 1
วพมปค ๒๐๒ การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
PCMSA 202 Basic Military Training 2
วพมทช ๔๐๒ เวชกรรมปองกันทางทหาร และเวชศาสตรภัยพิบตั ิ
PCMMC 402 Military Preventive Medicine and Disaster Medicine
วพมปค ๔๐๑ ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
PCMSA 401 Medical Skills in Military Situation
วพมทช ๖๐๒ เวชปฏิบัติการยุทธ
PCMMC 602 Military Contingency Medicine
๒.๒ กลุมวิชาที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน
(เลือกเรียนได ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หนวยกิต ในชั้นปที่ ๓, ๕ และ ๖)

๑๓ หนวยกิต
๔ หนวยกิต
S/U
S/U
๑(๑-๐-๒)
1(1-0-2)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๙ หนวยกิต

๒.๒.๑ วิชาเฉพาะที่สง เสริมศักยภาพดานเวชศาสตรทหาร (Selective in Military Medicine)
สำหรับชัน้ ปที่ ๓
วพมทช ๓๐๒ ปฏิบัติการแพทยฉกุ เฉินขั้นพืน้ ฐาน
๓(๑-๔-๔)
PCMMC 302 Basic Emergency Medical Operation
3(1-4-4)
วพมปค ๓๐๑ ทักษะความเปนผูน ำและลักษณะทหาร
๓(๒-๒-๕)
PCMSA 301 Leadership Skills and Military Traits
3(2-2-5)
วพมปค ๓๐๒ การฝกสงทางอากาศ
๓(๐-๖-๓)
PCMSA 302 Airborne Training
3(0-6-3)
สำหรับชัน้ ปที่ ๕
วพมทช ๕๐๑ บทนำเวชศาสตรการบิน
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 501 Introduction to Aviation Medicine
3(1-6-4)
วพมทช ๕๐๒ บทนำเวชศาสตรทางทะเลและใตน้ำ
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 502 Introduction to Maritime and Underwater Medicine
3(1-6-4)
สำหรับชัน้ ปที่ ๖
วพมทช ๖๐๔ บริหารงานสายแพทยทหารบกขั้นพื้นฐาน
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 604 Basic Army Administrative Course
3(1-6-4)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๒.๒.๒ วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพดานแพทยเฉพาะทาง (Selective in Medical Specialties)
สำหรับชัน้ ปที่ ๓
วพมจช ๓๐๒ เทคนิคเชิงปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
๓(๑-๔-๔ )
PCMMI 302 Laboratory Techniques in Clinical Microbiology
3(1-4-4)
วพมชค ๓๐๒ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในอณูชีววิทยาทางการแพทย
๓(๑-๔-๔)
PCMBC 302 Disruptive Technologies in Medical Molecular Biology
3(1-4-4)
วพมปส ๓๐๑ ปรสิตวิทยาขั้นสูง
๓(๑-๔-๔)
PCMPR 301 Advanced Parasitology
3(1-4-4)
วพมพธ ๓๐๒ อณูพยาธิวิทยาพื้นฐาน
๓(๑-๔-๔)
PCMPA 302 Basic Molecular Pathology
3(1-4-4)
วพมภว ๓๐๒ เภสัชวิทยาประยุกต
๓(๑-๔-๔)
PCMPM 302 Applied Pharmacology
3(1-4-4)
วพมศธ ๓๐๑ ศัลยศาสตรออรโธปดิกสเบื้องตน
๓(๑-๔-๔)
PCMOS 301 Basic Orthopaedic Surgery
3(1-4-4)
วพมศศ ๓๐๑ ศัลยศาสตร ๓๐๑
๓(๑-๔-๔)
PCMSU 301 Surgery 301
3(1-4-4)
วพมสว ๓๐๓ ดุลยภาพบำบัดเบื้องตน
๓(๑-๔-๔)
PCMPS 303 Basic Equilibropathy
3(1-4-4)
สำหรับชัน้ ปที่ ๕
วพมกม ๕๐๒ กุมารเวชศาสตรเฉพาะทาง ๑
๓(๐-๙-๓)
PCMPD 502 Subspecialties in Pediatrics 1
3(0-9-3)
วพมกศ ๕๐๑ วิชาชีพแพทยกับมุมมองแบบองครวม
๓(๐-๙-๓)
PCMAA 501 Medical Profession and Humanity
3(0-9-3)
วพมทช ๕๐๓ บทนำเวชศาสตรการเดินทางทองเที่ยว
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 503 Introduction to Travel Medicine
3(1-6-4)
วพมกศ ๕๐๓ บูรณาการวิทยาศาสตรการแพทยและประสบการณทางคลินิก
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 503 Integration of Medical Science and Clinical Experience
3 (1-6-4)
วพมพธ ๕๐๑ การวิจัยทางอณูพยาธิวิทยา
๓(๑-๖-๔)
PCMPA 501 Molecular Pathological Research
3(1-6-4)
วพมพศ ๕๐๑ แพทยศาสตรศึกษาสำหรับนักเรียนแพทย
๓(๑-๖-๔)
PCMME 501 Medical Education for Medical Student
3(1-6-4)
วพมภว ๕๐๑ เภสัชวิทยาคลินกิ
๓(๑-๖-๔)
PCMPH 501 Clinical Pharmacology
3(1-6-4)
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วพมศธ ๕๐๒
PCMOS 502
วพมศศ ๕๐๒
PCMSU 502
วพมศศ ๕๐๓
PCMSU 503
วพมสว ๕๐๑
PCMPS 501
วพมอย ๕๐๓
PCMMD 503
สำหรับชัน้ ปที่ ๖
วพมกม ๖๐๓
PCMPD 603
วพมจป ๖๐๑
PCMPC 601
วพมจว ๖๐๑
PCMOP 601
วพมทช ๖๐๓
PCMMC 603
วพมพธ ๖๐๑
PCMPA 601
วพมพธ ๖๐๒
PCMPA 602
วพมรส ๖๐๑
PCMRD 601
วพมวญ ๖๐๑
PCMAT 601
วพมวฟ ๖๐๑
PCMRM 601
วพมศธ ๖๐๒
PCMOS 602
วพมศศ ๖๐๓
PCMSU 603

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

เสริมทักษะศัลยศาสตรออรโธปดิกส ๑
Clinical Practice in Orthopedics Surgery 1
ศัลยศาสตรทั่วไป ๑
Surgery 1
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๒
Subspecialties in Surgery 2
ดุลยภาพบำบัดตอยอด
Advanced Equilibropathy
อายุรศาสตรเฉพาะทาง ๑
Subspecialties in Internal Medicine 1

๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)

กุมารเวชศาสตรเฉพาะทาง ๒
Subspecialties in Pediatrics 2
ประสบการณคลินิกทางจิตเวชศาสตร
Clinical Experience in Psychiatry
จักษุวิทยา
Ophthalmology
บริหารงานโรงพยาบาลขั้นพืน้ ฐาน
Basic Hospital Management Course
ฝกปฏิบัติงานพยาธิวทิ ยาคลินิก
Clinical Pathology Practice
ฝกปฏิบตั ิงานพยาธิวทิ ยากายวิภาค
Anatomical Pathological Practice
รังสีวิทยาคลินกิ ประยุกต
Applied Clinical Radiology
วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู
Clinical Experience in Rehabilitation Medicine
เสริมทักษะศัลยศาสตรออรโธปดิกส ๒
Clinical Practice in Orthopedics Surgery 2
ศัลยศาสตรทั่วไป ๓
Surgery 3

๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
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วพมศศ ๖๐๔
PCMSU 604
วพมสล ๖๐๑
PCMOT 601
วพมอย ๖๐๓
PCMMD 603
วพมXX XXX
PCMXX XXX

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๔
Subspecialties in Surgery 4
โสต ศอ นาสิกวิทยา
Otolaryngology
อายุรศาสตรเฉพาะทาง ๒
Subspecialties in Internal Medicine 2
ประสบการณการเรียนรูชั้นคลินกิ ในสถาบันการแพทยตา งประเทศ
Experience in clinical clerkship in foreign medical school

๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)

๒.๒.๓ วิชาเฉพาะที่สง เสริมศักยภาพดานการวิจัย (Selective in Medical Research)
สำหรับชัน้ ปที่ ๓
วพมปส ๓๐๒ งานวิจยั ทางการแพทย
๓(๑-๔-๔)
PCMPR 302 Medical Research
3(1-4-4)
สำหรับชัน้ ปที่ ๕
วพมกศ ๕๐๒ การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยระดับกลาง
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 502 Intermediate Medical Research and Medical Innovation
3(1-6-4)
สำหรับชัน้ ปที่ ๖
วพมกศ ๖๐๒ การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยระดับสูง
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 602 Advanced Medical Research and Medical Innovation
3(1-6-4)
๒.๒.๔ วิชาเฉพาะที่สง เสริมศักยภาพดานเวชศาสตรครอบครัว (Selective in Family Medicine)
สำหรับชัน้ ปที่ ๓
วพมวค ๓๐๑ บทนำเวชศาสตรครอบครัว
๓(๑-๔-๔)
PCMFM 301 Introduction to Family Medicine
3(1-4-4)
สำหรับชัน้ ปที่ ๕
วพมวค ๕๐๒ บูรณาการการดูแลสุขภาพครอบครัว และการสรางเสริมสุขภาพ
๓(๑-๖-๔)
PCMFM 502 Integrated Family Healthcare and Health Promotion
3(1-6-4)
สำหรับชัน้ ปที่ ๖
วพมวค ๖๐๑ ประสบการณคลินกิ ในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
๓(๐-๙-๓)
PCMFM 601 Clinical Experience in Primary Care Unit and Network Care Unit
3(0-9-3)
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๓๓
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXX
XXXXXX
วพมXX XXX
วพมXX XXX

เอก

วิชาเลือกเสรี ๑ (กลุมสาระอยูดมี ีสุข)
วิชาเลือกเสรี ๒ (กลุม สาระศาสตรแหงผูประกอบการ)
วิชาเลือกเสรี (สำหรับชั้นปที่ ๒)
วิชาเลือกเสรี (สำหรับชั้นปที่ ๓)
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๑๐ หนวยกิต
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)
๒(x-x-x)
๒(x-x-x)

๓๔

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
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เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๑
นิสิตเตรียมแพทย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
๓๕๕๑๐๔
355104
๓๕๕๑๐๕
355105
๙๙๙๑๑๑
999111
๔๒๔๑๕๑
424151
๔๑๘๑๐๖
418106
๔๒๒๑๑๒
422112
๔๑๖๑๒๕
416125

๓๕๕๑๐๖
355106
๔๐๒๑๑๑
402111
๔๐๒๑๑๒
402112
๔๔๔๓๙๑
444391
๑๗๕XXX
175XXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย I
English for Pre-Medical Students I
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย II
English for Pre-Medical Students II
ศาสตรแหงแผนดิน
Knowledge of the Land
ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
Cell Biology for Medical Science
ทักษะเทคโนโลยีดิจิตลั
Digital Technology Skills
ชีวสถิติเบื้องตน
Introduction to Biostatistics
การเจริญของตัวออนและพันธุศาสตรของมนุษย
Human Embryonic Development and Genetics
รวมหนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒
ภาษาอังกฤษทางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
Communicative English in Medicine
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biochemistry for Medical Sciences
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
ชีววิทยาทางการแพทยกับความเปนมนุษย
Biomedical Science and Humanity
กิจกรรมพลศึกษา
Physical Education Activity
วิชาเลือกเสรี ๑ (กลุมสาระอยูดมี ีสุข)
วิชาเลือกเสรี ๒ (กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ)
กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
รวมหนวยกิต
รวมจำนวนหนวยกิตทั้งหมด
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หนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๒(๒-๐-๔)
2(2-0-4)
๔(๒-๒-๕)
4(2-2-5)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๒๑ หนวยกิต

๒๐ หนวยกิต
๔๑ หนวยกิต

๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๓(๓-๐-๖)
3(3-0-6)
๑(๐-๓-๒)
1(0-3-2)
๓(๒-๒-๕)
3(2-2-5)
๑(๐-๒-๑)
1(0-2-1)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)
๓(x-x-x)

๓๕

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
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รหัสรายวิชา
วพมปค ๒๐๑
PCMSA 201
วพมปค ๒๐๒
PCMSA 202
วพมพศ ๒๐๑
PCMME 201
วพมทช ๒๐๑
PCMMC 201
วพมชค ๒๐๑
PCMBC 201
วพมจช ๒๐๑
PCMMI 201
วพมพธ ๒๐๑
PCMPA 201
วพมพธ ๒๐๒
PCMPA 202

รหัสรายวิชา
วพมปส ๒๐๑
PCMPR 201
วพมกว ๒๐๑
PCMAN 201
วพมภว ๒๐๑
PCMPM 201
วพมปส ๒๐๒
PCMPR 202
วพมกศ ๒๐๑
PCMAA 201
วพมXX XXX

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๒
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
การฝกพืน้ ฐานทางการทหาร ๑
S/U
Basic Military Training 1
การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
S/U
Basic Military Training 2
การศึกษาและวิชาชีพ
๒(๑-๒-๓)
Education and Profession
2(1-2-3)
บทนำวิทยาการระบาด
๑(๑-๐-๒)
Introduction to Epidemiology
1(1-0-2)
วิทยาศาสตรการแพทยขั้นพืน้ ฐาน
๔(๒-๔-๖)
Fundamental Medical Sciences
4(2-4-6)
บทนำของโรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา
๔(๓-๒-๗)
Introduction to Infectious Diseases and Immunology
4(3-2-7)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
๓(๑-๔-๔)
Introduction to Disease
3(1-4-4)
ระบบการสรางเม็ดเลือดและระบบน้ำเหลือง
๔(๒-๔-๖)
Hematopoietic and Lymphoreticular System
4(2-4-6)
รวมหนวยกิต
๑๘ หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
ระบบผิวหนัง
๒(๑-๒-๓)
Skin System
2(1-2-3)
ระบบโครงกระดูกและกลามเนือ้
๕(๓-๔-๘)
Musculoskeletal System
5(3-4-8)
ระบบประสาทสวนปลายและอวัยวะรับความรูส ึกพิเศษ
๔(๒-๔-๖)
Peripheral Nervous System and Organs of Special Sense
4(2-4-6)
ระบบทางเดินอาหาร
๔(๒-๔-๖)
Gastrointestinal System
4(2-4-6)
วิชาชีพกับความเปนมนุษย
๒(๑-๒-๓)
Profession and Humanity
2(1-2-3)
วิชาเลือกเสรี
๒(x-x-x)
รวมหนวยกิต
๑๙ หนวยกิต
รวมจำนวนหนวยกิตทั้งหมด
๓๗ หนวยกิต
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๓๖

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสรายวิชา
วพมสว ๓๐๑
PCMPS 301
วพมภว ๓๐๑
PCMPM 301
วพมชค ๓๐๑
PCMBC 301
วพมสว ๓๐๒
PCMPS 302
วพมพธ ๓๐๑
PCMPA 301
วพมXX XXX

รหัสรายวิชา
วพมกว ๓๐๑
PCMAN 301
วพมจป ๓๐๑
PCMPC 301
วพมจช ๓๐๑
PCMMI 301
วพมทช ๓๐๑
PCMMC 301
วพมอย ๓๐๑
PCMMD 301
วพมกศ ๓๐๑
PCMAA 301
วพมXX XXX
PCMXX XXX

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๓
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
ระบบทางเดินหายใจ
๔(๒-๔-๖)
Respiratory System
4(2-4-6)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๔(๒-๔-๖)
Cardiovascular System
4(2-4-6)
ระบบทางเดินปสสาวะ
๔(๒-๔-๖)
Urinary System
4(2-4-6)
ระบบตอมไรทอ
๓(๑-๔-๔)
Endocrine System
3(1-4-4)
ระบบสืบพันธุ
๔(๒-๔-๖)
Reproductive System
4(2-4-6)
วิชาเลือกเสรี
๒(x-x-x)
รวมหนวยกิต
๒๑ หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
ระบบประสาทสวนกลาง
๔(๒-๔-๖)
Central Nervous System
4(2-4-6)
จิตเวชศาสตร ๑
๓(๒-๒-๕)
Psychiatry 1
3(2-2-5)
โรคที่เกี่ยวของหลายระบบ
๓(๑-๔-๔)
Systemic Diseases
3(1-4-4)
บทนำเวชศาสตรชุมชน
๔(๒-๔-๖)
Introduction to Community Medicine
4(2-4-6)
บูรณาการความรูวิทยาศาสตรพนื้ ฐานสูคลินิก
๓(๑-๔-๔)
Integrating Basic and Clinical Science
3(1-4-4)
ระบบสุขภาพกับความเปนมนุษย
๒(๑-๒-๓)
Health Systems and Humanity
2(1-2-3)
วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน ๑
๓(x-x-x)
Selective 1
3(x-x-x)
รวมหนวยกิต
รวมจำนวนหนวยกิตทัง้ หมด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒ หนวยกิต
๔๓ หนวยกิต

๓๗

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๔
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา
วพมอย ๔๐๑
PCMMD 401
วพมรส ๔๐๑
PCMRD 401
วพมอย ๔๐๒
PCMMD 402
วพมอย ๔๐๓
PCMMD 403
วพมศศ ๔๐๑
PCMSU 401
วพมศศ ๔๐๒
PCMSU 402
วพมสน ๔๐๑
PCMOG 401
วพมกม ๔๐๑
PCMPD 401
วพมทช ๔๐๑
PCMMC 401
วพมทช ๔๐๒
PCMMC 402
วพมทช ๔๐๓
PCMMC 403
วพมปค ๔๐๑
PCMSA 401
วพมกศ ๔๐๑
PCMAA 401

ชื่อรายวิชา
หลักการเรียนรูทางคลินิก
Principles of Clinical Learning
รังสีวิทยาคลินิก
Clinical Radiology
ปญหาทางอายุรศาสตร
Problems in Internal Medicine
โรคทางอายุรศาสตร
Diseases in Internal Medicine
หลักพื้นฐานทางศัลยศาสตร
Principle of Surgery
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๑
Subspecialties in Surgery 1
สูติศาสตรนรีเวชวิทยา
Obstetrics and Gynecology
กุมารเวชศาสตร
Pediatrics
วิจัยทางการแพทยในระดับชุมชน
Research in Community Medicine
เวชกรรมปองกันทางทหาร และเวชศาสตรภัยพิบตั ิ
Military Preventive Medicine and Disaster Medicine
อาชีวเวชศาสตร
Occupational Medicine
ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
Medical Skills in Military Situation
สังคมกับระบบสุขภาพ
Social and Health Systems
รวมจำนวนหนวยกิตทั้งหมด

หนวยกิต
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๕(๑-๑๒-๖)
5(1-12-6)
๔(๑-๙-๕)
4(1-9-5)
๖(๒-๑๒-๘)
6(2-12-8)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๖(๒-๑๒-๘)
6(2-12-8)
๖(๒-๑๒-๘)
6(2-12-8)
๔(๒-๖-๖)
4(2-6-6)
๑(๑-๐-๒)
1(1-0-2)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๑(๐-๓-๑)
1(0-3-1)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๔๔ หนวยกิต

หมายเหตุ ไมแบงแผนการศึกษาเปน ๒ ภาคการศึกษา เพราะรายวิชาสวนใหญเปดสอนในลักษณะหมุนเวียน
(rotation) ตลอดปการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๘

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๕
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา
วพมวฉ ๕๐๑
PCMEM 501
วพมวค ๕๐๑
PCMFM 501
วพมกม ๕๐๑
PCMPD 501
วพมอย ๕๐๑
PCMMD 501
วพมอย ๕๐๒
PCMMD 502
วพมศศ ๕๐๑
PCMSU 501
วพมศธ ๕๐๑
PCMOS 501
วพมจป ๕๐๑
PCMPC 501
วพมนว ๕๐๑
PCMFS 501
วพมXX XXX
PCMXX XXX

ชื่อรายวิชา

หนวยกิต

บูรณาการภาวะฉุกเฉิน
Integrative Emergency Medicine
บูรณาการการดูแลสุขภาพครอบครัว และการสรางเสริมสุขภาพ
Integrated Family Healthcare and Health Promotion
การบริบาลผูปว ยนอกเด็ก วัยรุน และสตรี
Ambulatory Care for Children, Adolescence, and Women
การบริบาลผูปว ยนอกผูใหญ
Ambulatory Care for Adults
การบริบาลผูปว ยใน
In-Patient Care
หัตถการทางคลินิก
Clinical Skills
เวชศาสตรผสู ูงอายุ
Geriatric Medicine
จิตเวชศาสตร ๒
Psychiatry 2
นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine
วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน ๒
Selective 2
รวมจำนวนหนวยกิตทั้งหมด

๗(๓-๑๒-๑๐)
7(3-12-10)
๓(๑-๖-๔)
3(1-6-4)
๔(๑-๙-๕)
4(1-9-5)
๖(๑-๑๕-๗)
6(1-15-7)
๕(๑-๑๒-๖)
5(1-12-6)
๔(๑-๙-๕)
4(1-9-5)
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๔(๒-๖-๖)
4(2-6-6)
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๓(x-x-x)
3(x-x-x)

๔๐ หนวยกิต

หมายเหตุ ไมแบงแผนการศึกษาเปน ๒ ภาคการศึกษา เพราะรายวิชาสวนใหญเปดสอนในลักษณะหมุนเวียน
(rotation) ตลอดปการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๙

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ ๖
นักเรียนแพทยทหาร/นักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
รหัสรายวิชา
วพมอย ๖๐๑
PCMMD 601
วพมศศ ๖๐๑
PCMSU 601
วพมสน ๖๐๑
PCMOG 601
วพมกม ๖๐๑
PCMPD 601
วพมศธ ๖๐๑
PCMOS 601
วพมวฉ ๖๐๑
PCMEM 601
วพมกม ๖๐๒
PCMPD 602
วพมศศ ๖๐๒
PCMSU 602
วพมอย ๖๐๒
PCMMD 602
วพมทช ๖๐๑
PCMMC 601
วพมทช ๖๐๒
PCMMC 602
วพมกศ ๖๐๑
PCMAA 601
วพมXX XXX
PCMXX XXX

ชื่อรายวิชา
ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
Clinical Experience in Internal Medicine
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
Clinical Experience in Surgery
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
ประสบการณคลินกิ ทางกุมารเวชศาสตร
Clinical Experience in Pediatrics
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Experience in Orthopedics
ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
Clinical Experience in Emergency Medicine
การบริบาลผูปว ยในเด็ก และสตรี
In-patient Care for Children and Women
การบริบาลผูปว ยในผูใหญ
In-patient Care for Adults
การดูแลสุขภาพตามนโยบายสาธารณสุขของชาติ
Health Care in National Public Health Policy
ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
Clinical Placements in Community Hospital
เวชปฏิบัติการยุทธ
Military Contingency Medicine
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพในเวชปฏิบัติ
Health Systems Science in Clinical Practice
วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน ๓
Selective 3
รวมจำนวนหนวยกิตทั้งหมด

หนวยกิต
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)
๓(๐-๙-๓)
3(0-9-3)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)
๓(x-x-x)
3(x-x-x)
๔๒ หนวยกิต

หมายเหตุ ไมแบงแผนการศึกษาเปน ๒ ภาคการศึกษา เพราะรายวิชาสวนใหญเปดสอนในลักษณะหมุนเวียน
(rotation) ตลอดปการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๐

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) สูรายวิชา
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๑๗๕XXX
175XXX

กิจกรรมพลศึกษา
Physical Education Activity
(เลือกเรียน ๑ รายวิชา)

๑(๐-๒-๑)
1(0-2-1)

๔๔๔๓๙๑
ชีววิทยาทางการแพทยกับความเปนมนุษย
๓(๒-๓-๖)
444391
Biomedical Science and Humanity
3(2-3-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
กำเนิ ด และความหลากหลายของมนุ ษ ย แ ละชาติ พั น ธุ ความแตกต า งทางภาษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมและศิลปะวัฒนธรรมของสังคมมนุษยปจจุบัน ความกาวหนาของชีววิทยาทางการแพทย ชีววิทยาทาง
การแพทยกับความเชื่อของมนุษย มนุษยและเสรีภาพ ความสัมพันธและการทำงานรวมกันของมนุษยในดานการแพทย
หลักปฏิบัติงานที่ดี การจัดการความขัดแยงของมนุษย การจัดการความปลอดภัยในการทำงานและความลับขอมูลทาง
การแพทย จริยธรรมการปฏิบัติงานทางชีววิทยาการแพทย การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในวิชาชีพทางชีววิทยา
การแพทย และโครงการชุมชน
Origin and diversity of human beings and races differences in languages, traditions, and art
and culture in contemporary human society advances in biomedical science biomedical science and
human beliefs, man and freedom, human relationship and cooperation in medicine, best practices,
human conflict management, work safety and medical record confidentiality management, ethics in
biomedical science, development of professional performances in biomedical professions, community
projects
๙๙๙๑๑๑
ศาสตรแหงแผนดิน
๒(๒-๐-๔)
999111
Knowledge of the Land
2(2-0-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ประวัติ เอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตรแหงแผนดินเพื่อความกินดี
อยูดีของชาติ การเรียนรูคนตนแบบ การสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสรางและพัฒนา
ทักษะในการเรียนรูและการทำงานสูเปาหมายภายใตบริบทของความสำนึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี
History, uniqueness, and identity of Kasetsart University. Knowledge of the land for
the well-being of nation. Learning from role models. Reinforcement and development of learning
skills and goal-oriented work within the context of integrity, determination, creation, and unity
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วพมกศ ๒๐๑ วิชาชีพกับความเปนมนุษย
๒(๑-๒-๓)
PCMAA 201 Profession and Humanity
2(1-2-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ความเปนมนุษย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย การตระหนักรูในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง
การฟนสภาพทางจิตใจ ความสามารถในการเขาใจตนเองและผูอื่น ความคิดเชิงระบบและเชิงบวก การเปนผูนำชีวิตตนเอง
การทำงานเปนทีม ความยืดหยุน การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ จริยธรรมทางการแพทย การยึดประโยชนของผูปวยเปน
ที่ตั้ง ความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวย การรักษาความลับของผูปวย การแสดงออกถึงอัตลักษณ ทางวิชาชีพ ความ
ปลอดภัยของผูปวยและปจจัยที่เกี่ยวของ ระบบและผลของความซับซอนที่มีตอการดูแลผูปวย การดูแลที่คำนึงถึงความ
คุมคา เศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ โครงสรางและกระบวนการในระบบสุขภาพ ระบบ
บริการผูปวยนอก สารสนเทศคลินิกและเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ประชากรและสาธารณสุข เวชศาสตรเชิงประจักษและ
การนำไปใช การสืบคนวรรณกรรม
Humanity, Medical Sociology and Anthropology, self-awareness, self-motivation,
resilience, empathy for self and others, systems thinking and positivity, life mastery, teamwork, flexibility,
effective communication skills, medical ethics, promoting the patient's best interest, doctor-patient
relationship, confidentiality, professionalism, patient safety and factors, systems and the effect of
complexity on patient care, value-based care, economic and health economic, health systems
improvement, health care structure and processes, healthcare services in outpatient department, clinical
informatics and health information technology, population and public health, evidence-based medicine
and practice, literature search
วพมพศ ๒๐๑ การศึกษาและวิชาชีพ
๒(๑-๒-๓)
PCMME 201 Education and Profession
2(1-2-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
หลักการทั่วไปและแนวทางการจัดการศึกษา ทักษะการศึกษา พื้นฐานทางดานจิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยา
การเรียนรู วิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการคนควาและประเมินคุณคาขอมูลความรู ความหมายและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย บทบาทของวิชาชีพในสังคม การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรม
ประยุกตเพื่อจัดทำฐานขอมูล การสืบคนขอมูลทางการแพทย ทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การนำ
กระบวนการคิดวิเคราะหมาใชในการเรียนใหมีประสิทธิภาพ งานบริการของหองสมุด ทรัพยากรสารนิเทศของหองสมุด และ
วิธีการสืบคนขอมูล
Basic principles in education; education management; study skill; basic physiological and
behaviors sciences; psychology of learning; learning how to learn; skill in searching and evaluating
essential value of knowledge; definition and related factors in health; history and evolution in medicine;
role in profession in the society; information technology, use of application for the database system,
searching medical database, interpersonal and communication skill, cognitive and metacognitive skills,
service of the library, information resource in the library, and the literature search
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วพมกศ ๓๐๑ ระบบสุขภาพกับความเปนมนุษย
๒(๑-๒-๓)
PCMAA 301 Health Systems and Humanity
2(1-2-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกศ ๒๐๑
ความเปนมนุษย สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย ความทนทุกขและภูมิหลัง ความสามารถใน
การเขาใจตนเองและผูอื่น การสื่อสารที่แสดงถึงความเขาใจ การประยุกตแนวคิดเชิงระบบในบริบทชุมชน การเปนผูนำทีมและ
ชุมชน ทักษะการสื่อสาร การสงเสริมผลประโยชนสูงสุดของผูปวย ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปว ย การรักษาความลับ การ
หลอกลวงและการไมเปดเผยขอเท็จจริง หลักจริยธรรมทางการแพทย แนวทางการตัดสินใจเลือกแผนการรักษา วิชาชีพ ผู
ประกอบวิชาชีพ การแสดงออกถึงอัตลักษณทางวิชาชีพ ความรับผิดรับชอบ ความปลอดภัยของผูปวย ความปลอดภัยของ
บุคลากรทางการแพทย การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ การดูแลที่คำนึงถึงความคุมคา ตนทุนและผลลัพธการรักษา การ
พัฒนาระบบสุขภาพ การจัดลำดั บความเสี่ ยง การควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ โครงสรางและกระบวนการดูแลสุขภาพ
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ หนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ประชากรผูสูงอายุกับระบบ
สุขภาพ สารสนเทศคลินิก เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส การประมวลผลและจัดการขอมูล
ทุติยภูมิ ประชากรและสาธารณสุข เวชศาสตรเชิงประจักษ ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ การแกไขปญหาสาธารณสุขโดย
หลักฐานเชิงประจักษ
Humanity, medical sociology and anthropology, suffering and background, empathy for self
and others; emphatic communication, an application of systems thinking to community; leading team and
community, communication skills, promoting the patient's best interest, doctor-patient relationship,
confidentiality, deception and nondisclosure; principles of medical ethics, an approach to decision about
clinical intervention, profession, professionals, professionalism, accountability; patient safety, personnel safety,
infection prevention and control, value-based care; costs and outcomes, health systems improvement, risk
prioritization, quality control, quality cycles, health care structure and process; primary care system act, primary
care unit, health promoting hospital, older population and health system; clinical informatics, health
information technology, electronic health record, secondary data processing and management; population and
public health, evidence-based medicine, level of evidence, evidence-based public health intervention
วพมกศ ๔๐๑ สังคมกับระบบสุขภาพ
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 401 Social and Health System
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกศ ๓๐๑
ความเปนมนุษย พื้นฐานการดูแลผูปวยแบบองครวม การสื่อสารที่แสดงถึงความเขาใจ ความคิดเชิงระบบ
การเปนผูนำทีมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพการดูแลจากมุมมองของผูปวย การทำงานรวมกันของสมาชิกในทีมสุขภาพ
ทักษะการทำงานรวมกันระหวางวิชาชีพในทีมสุขภาพ การขอความยินยอมผูปวย ความผิดพลั้งทางการแพทย ประเด็นขัดแยง
ทางจริยธรรม การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ การสงเสริมความปลอดภัยใน
การสั่งใชยา มุมมองในการวิเคราะหตนทุน การคนหาและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง สารสนเทศสุขภาพ การแกไข
ปญหาสาธารณสุข
Humanity, the basic holistic care approach, empathic communication, systems thinking;
leading team and care improvement initiatives from patient perspectives, health care team and coordination,
teamwork and interprofessional skills; informed consent, medical errors, ethical dilemma, engaging with patients
and caregivers; infection preventions and controls, improving the medication safety, perspectives of the cost
analysis, risk identification and prioritization, health informatics, public health intervention
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๒. กลุมวิชาภาษา
๓๕๕๑๐๔
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ เตรียมแพทย I
๓(๓-๐-๖)
355104
English for Pre-Medical Students I
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ฝกอานบทความดานวิทยาศาสตรการแพทยจากตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสาร ตลอดจนสิ่ง
ตีพิ มพ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดวยเทคนิค การอานที่ สอดคลองกับลั กษณะของบทความนั้น ๆ ฝกเขียน ตลอดจนสรุป
สาระสำคัญของบทความ
Practice reading articles on medical science from textbooks, technical documents,
journals and other related publications using reading techniques relevant to each type of article.
Practice writing and summarizing articles
๓๕๕๑๐๕
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสติ เตรียมแพทย II
๓(๓-๐-๖)
355105
English for Pre-Medical Students II
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ฝกอานจับใจความสำคัญ จดบันทึกยอ ศึกษาโครงสรางทางภาษา ฝกเขียนสรุป และความเรียงสัน้ ๆ
Practice reading comprehension, looking for main ideas, and note-taking. Study
language structures. Practice writing summaries and compositions
๓๕๕๑๐๖
ภาษาอังกฤษทางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
355106
Communicative English in Medicine
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) : ๓๕๕๑๐๔ และ ๓๕๕๑๐๕
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียนและความสามารถในการสื่อสารขาม
วัฒนธรรม ในบริบททางวิชาการแพทยและบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Development of English listening, speaking, reading, writing skills and intercultural
compere in academics and other related contexts
XXXXXX

กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
(เลือกเรียน ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หนวยกิต)

๓(๓-๐-๖)

๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๔๑๘๑๐๖
ทักษะเทคโนโลยีดิจทิ ัล
๓(๒-๒-๕)
418106
Digital Technology Skills
3(2-2-5)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อิน เทอรเน็ ต และเวิล ด ไวด เว็ บ คอมพิ ว เตอร ฮ าร ด แวร
ซอฟต แ วรร ะบบและประยุ ก ต เครื อข ายคอมพิ ว เตอร ฐานข อมู ล และระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาซอฟต แ วร
ปญ ญาประดิษ ฐ ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอรและความเป น
สวนตัว วิทยาการขอมูล ความจริงเสมือนและความเปนจริงเสริม เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม
Basic concepts of digital technology, internet and world wide web, computer
hardware, system software and applications, computer networks, databases and information
systems, software development, artificial intelligence, computer security, computer laws and
ethics and privacy, data science, virtual reality and augmented reality, novel digital technologies
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุมวิชาเฉพาะทางการแพทย
๔๐๒๑๑๑
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
๓(๓-๐-๖)
402111
Biochemistry for Medical Sciences
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
กระบวนการทางชีวเคมี โครงสรางและหน าที่ ของสารชีวโมเลกุล กลไกการทำงานของเอนไซม
ชี ว เคมี ข องวิ ต ามิ น เกลื อ แร และจุ ล ธาตุ เมแทบอลิ ซึ ม ของพลั งงานและการควบคุ ม กลไกและการควบคุ ม การ
แสดงออกของยีน เทคโนโลยีระดับโมเลกุล การประยุกตทางชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
Biochemical processes, structure and function of biomolecules, mechanism of
enzyme action, biochemistry of vitamins, minerals and trace elements, energy metabolism and its
regulation, mechanisms and regulation of gene expression, molecular technology, biochemical
applications for medical sciences
๔๐๒๑๑๒
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
402112
Biochemistry Laboratory for Medical Sciences
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ๔๐๒๑๑๑ ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย

๑(๐-๓-๒)
1(0-3-2)

เทคนิคและปฏิบัติการทางชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรทางการแพทย
Biochemical techniques and laboratory for medical sciences
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๔๑๖๑๒๕
การเจริญของตัวออนและพันธุศาสตรของมนุษย
๓(๓-๐-๖)
416125
Human Embryonic Development and Genetics
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
การเจริญของตัวออน โครงสรางและหนาที่ของเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบตาง ๆ
ของมนุษย ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ ยีนและการแสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการกอตัว
และการพัฒนาของตัวออน การถายทอดทางพันธุกรรม การวิเคราะหพันธุประวัติการประเมินความเสี่ยงที่เกิดลักษณะ
ผิดปกติ พันธุศาสตรประชากร ประชากรสมดุลตามกฎของฮารดี-ไวนเบิรก ปรากฏการณผูกอตั้ง สมดุลระหวางการ
กลายกับการคัดเลือก
The embryonic development, structures and functions of cells, tissues and organs
in human systems; DNA, RNA, genes and the gene expression, embryogenesis and the
developmental regulation of the gene expression, the inheritance patterns occurrence; principles of
the pedigree analysis, the recurrence risk determination, population genetics, the Hardy-Weinberg
Law, Founder effects, the mutation-selection equilibrium
๔๒๒๑๑๒
ชีวสถิติเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
422112
Introduction to Biostatistics
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
สถิติพรรณนา ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ความนาจะเปนสำหรับการตรวจคัด
กรองโรค ตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงของตัวแปรสุม คาคาดหวัง คาความแปรปรวน การ
แจกแจงตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุ การ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย สถิติชีพ
Descriptive statistics, 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, the simple linear regression analysis, vital statistics
๔๒๔๑๕๑
ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
๔(๔-๐-๘)
424151
Cell Biology for Medical Science
4(4-0-8)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
โครงสรางและหนาที่ของเซลล กิจกรรมตางๆ ในระดับโมเลกุลรวมทั้งการประยุกตใชทางคลินิก
อันตรายที่เกิดกับเซลล และการตายของเซลล
Structures and functions of cells, cells activities at the molecular level including
clinical applications, cell injury and cell death
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วพมกว ๒๐๑ ระบบโครงกระดูกและกลามเนือ้
๕(๓-๔-๘)
PCMAN 201 Musculoskeletal System
5(3-4-8)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ๔๒๔๑๕๑
โครงสรางและการทำงานของระบบกลามเนื้อและกระดูก โรคขอ กระดูกและเนื้อเยื่อออน การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยา วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of musculoskeletal system, diseases of joint, bone and soft
tissue, laboratory investigation and diagnostic radiology, principle of treatment and pharmacology,
epidemiology and disease prevention
วพมจช ๒๐๑ บทนำของโรคติดเชื้อและภูมิคมุ กันวิทยา
๔(๓-๒-๗)
PCMMI 201 Introduction to Infectious Diseases and Immunology
4(3-2-7)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ระบบภูมิคุมกันของรางกายและโรคที่เกี่ยวของ โครงสรางและการดำรงชีวิตของจุลชีพและปรสิต
พยาธิกำเนิดและกลไกการเกิดโรคติดเชื้อ วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ การตรวจทางหองปฏิบัติการสำหรับการ
วินิจฉัยโรค การรักษา พยากรณโรค การปองกันและการควบคุมโรคติดเชื้อที่เปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย
Immune system and immune disorders, microbiological morphology and biology of
microorganisms and parasites, pathogenesis and mechanisms of infectious diseases, epidemiology
of infectious diseases, laboratory investigation for diagnosis, treatment, prognosis, prevention and
control of importantly public health infectious diseases in Thailand
วพมชค ๒๐๑ วิทยาศาสตรการแพทยขั้นพื้นฐาน
๔(๒-๔-๖)
PCMBC 201 Fundamental Medical Science
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ลักษณะทางกายวิภาคและการพัฒนาของเซลล เนื้อเยื่อ ในระบบตางๆ ของรางกายมนุษย กลไก
และการรักษาภาวะธำรงดุล ของเหลวในรางกายและอุณหภูมิของรางกาย เมตาบอลิสมของสารอาหารและพลังงาน
ความสัมพันธของเมตาบอลิสมในรางกายในระดับเซลลจนถึงอวัยวะ ในสภาวะปกติ ผิดปกติ กลุมอาการโรคที่เกิดจาก
เมตาบอลิก หลักพื้นฐานของรังสีวิทยาทางการแพทย
Anatomical characteristics of the cells and tissues development in the human
body; homeostasis, the body fluid, the body temperature, an overview of nutrient and energy
metabolism; the intermediary metabolism of cells and organs in the state of normal, the abnormal
biochemical metabolic syndrome, the basic knowledge of the medical radiology
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วพมทช ๒๐๑ บทนำวิทยาการระบาด
๑(๑-๐-๒)
PCMMC 201 Introduction to Epidemiology
1(1-0-2)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
บทนำวิทยาการระบาด การนำวิทยาการระบาดไปใชกับการปองกันควบคุมโรค การวัดการเกิดโรค
รูปแบบการศึกษาทางดานวิทยาการระบาด การวัดความสัมพันธ การควบคุมและปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง การ
ควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อ
An introduction to epidemiology, the epidemiologic approach to disease and
intervention; the measurement of the disease occurrence, measures of association; the
classification of the epidemiological study, the non-communicable disease control and preventions,
the infectious disease control and prevention
วพมปส ๒๐๑ ระบบผิวหนัง
๒(๑-๒-๓)
PCMPR 201 Skin System
2(1-2-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ๔๒๔๑๕๑
โรคผิวหนังที่พบบอยทางเวชปฏิบัติ ความรูแบบองครวมในดานวิทยาการระบาด มหกายวิภาค จุล
กายวิภาค เอมบริโอวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพ วิทยาภูมิคุมกัน อาการ
และอาการแสดง ทักษะพื้นฐานในการวินิจฉัยและหองปฏิบัติการ หลักการรักษาและเภสัชวิทยา รวมถึงการควบคุม
ปองกันโรคในระดับบุคคลและชุมชน
Common skin diseases in the medical practice, the holistic knowledge in
epidemiology, anatomy, histology, embryology, microbiology, parasitology, pathology, pathogenesis
and pathophysiology, immunology, signs and symptoms; basic skills for the diagnosis and
laboratory techniques, principles of therapy and pharmacology; preventions and controls for both
individual and community levels

วพมปส ๒๐๒ ระบบทางเดินอาหาร
๔(๒-๔-๖)
PCMPR 202 Gastrointestinal System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ๔๐๒๑๑๑
โครงสรางและการทำงานของระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินอาหาร การตรวจวินิจฉัย
หลักการรักษาและเภสัชวิทยาระบบทางเดินอาหาร วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of gastrointestinal system, diseases of gastrointestinal system
investigations, principles of therapy and pharmacology of gastrointestinal system, epidemiology and disease
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วพมพธ ๒๐๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
๓(๑-๔-๔)
PCMPA 201 Introduction to Disease
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ๔๒๔๑๕๑
พยาธิวิทยาทั่วไป หลักการทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัยและรักษาผูปวย หลักการพื้นฐานของเภสัช
วิทยาทางการแพทย การประยุกตใชพยาธิวิทยาทั่วไปและเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับกรณีศกึ ษาเชิงคลินิก
General pathology, principle of pathology in diagnosis and treatment, basic principles of medical
pharmacology, applications of general pathology and basic pharmacology for clinical case studies
วพมพธ ๒๐๒ ระบบการสรางเม็ดเลือดและระบบน้ำเหลือง
๔(๒-๔-๖)
PCMPA 202 Hematopoietic and Lymphoreticular System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ๔๒๔๑๕๑
ภาพรวมของปญหาทางโลหิตวิทยาในประเทศไทย การสรางเซลลเม็ดเลือด การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางโลหิตวิทยา แนวทางปฏิบัติเบื้องตนในผูปวยโรคเลือด แนวทางปฏิบัติสำหรับภาวะโลหิตจาง โรคที่เกิดจากฮีโมโกลบิน
ผิดปกติ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก หลักการพื้นฐานทางเวชศาสตรธนาคารเลือด การตรวจความเขากันไดของเลือด
ภาวะเลือดออกผิดปกติ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ยาตานการแข็งตัวของเลือด เนื้องอกทางโลหิตวิทยา พยาธิวิทยาที่
สำคัญของตอมน้ำเหลือง มาม และตอมไธมัส แนวคิดทั่วไปของการปลูกถายเซลลเม็ดเลือด โรคติดเชื้อที่พบบอยในผูปวย
ทางโลหิตวิทยา
An overview of hematologic problems in Thailand; hematopoiesis, laboratory
investigations for hematologic problems; the initial approach to patients with hematologic problems, an
approach to anemia, hemoglobinopathies, hemolytic anemias; the basic principles of the transfusion
medicine, the compatibility testing, bleeding disorders, thrombophilia, the anticoagulant therapy,
hematologic malignancies, the essential pathology of the lymph node, spleen and thymus; the general
concepts of the hematopoietic cell transplantation, common infections in hematologic patients
วพมภว ๒๐๑ ระบบประสาทสวนปลายและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ
๔(๒-๔-๖)
PCMPM 201 Peripheral Nervous System and Organs of Special Sense
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ๔๒๔๑๕๑
โครงสรางและการทำงานของระบบประสาทสวนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ อวัยวะบริเวณศีรษะและ
ลำคอ รวมทั้งอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ โรคของระบบประสาทสวนปลายและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ การตรวจวินิจฉัย
หลักการรักษาและเภสัชวิทยา วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions peripheral nervous system, autonomic nervous system, head
and neck including special sense organs, diseases in peripheral nervous system and special sense organs,
investigations, principles of therapy and pharmacology, epidemiology and prevention of disease
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วพมกว ๓๐๑ ระบบประสาทสวนกลาง
๔(๒-๔-๖)
PCMAN 301 Central Nervous System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมชค ๒๐๑
โครงสรางและการทำงานของระบบประสาทสวนกลาง โรคที่พบบอยในระบบประสาทสวนกลาง
การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยาทางระบบประสาท วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of central nervous system, diseases of central nervous
system, investigations, principles of therapy and pharmacology of nervous system, epidemiology
and disease prevention
วพมจป ๓๐๑ จิตเวชศาสตร ๑
๓(๒-๒-๕)
PCMPC 301 Psychiatry 1
3(2-2-5)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกศ ๒๐๑
หลักทางจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน จิตเวชศาสตรผูสูงอายุ จิตเวชศาสตร
การเสพติด อิทธิพลของปจจัยทางจิตสังคม ครอบครัว และวัฒนธรรมตอการเจ็บปวยทางจิตเวช การประเมินและเกณฑการ
วินิจฉั ยโรคทางจิตเวช โรคทางจิ ตเวชที่ พบบ อย ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช หลั กการรักษาทางจิตเวชและเภสัชวิทยา การ
ปองกันและสงเสริมสุขภาพจิต ความเปนวิชาชีพแพทยทางจิตเวชศาสตร
Principles of psychology and psychiatry, child and adolescent psychiatry, geriatric
psychiatry and addiction psychiatry, influence of psychosocial, family and cultural factors on the
psychiatric disorders, psychiatric assessment, diagnostic criteria in psychiatry, common psychiatric disorders,
emergency psychiatry, principles of therapy and pharmacology, mental health prevention and promotion,
medical professionalism in psychiatry
วพมจช ๓๐๑ โรคที่เกี่ยวของหลายระบบ
PCMMI 301 Systemic Diseases
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑

๓(๑-๔-๔)
3(1-4-4)

โรคทางระบบทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ ภาวะช็อก โรคติดตอที่นำโดยแมลงที่สำคัญในประเทศ
ไทย โรคภู มิ คุ ม กั น บกพรอ ง ไข ไม ท ราบสาเหตุ การเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าระหว า งยา พิ ษ วิ ท ยาคลิ นิ ก การใช ย าอย า ง
สมเหตุสมผล เภสัชเศรษฐศาสตรและการติดตามความปลอดภัยจากการใชยา
Communicable and non-communicable systemic diseases, shock, important vectorborne diseases in Thailand, acquired immunodeficiency syndrome, fever of unknown origin, drug
interaction, clinical toxicology, rational drug use, pharmacoeconomics and pharmacovigilance
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วพมชค ๓๐๑ ระบบทางเดินปสสาวะ ๔(๒-๔-๖)
PCMBC 301 Urinary System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมชค ๒๐๑
โครงสรางและการทำงานของระบบทางเดินปสสาวะ โรคที่พบบอยในระบบทางเดินปสสาวะ การ
ตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยาระบบทางเดินปสสาวะ วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of urinary system, diseases of urinary system,
investigations, principles of therapy and pharmacology of urinary system, epidemiology and disease
prevention
วพมทช ๓๐๑ บทนำเวชศาสตรชุมชน
๔(๒-๔-๖)
PCMMC 301 Introduction to Community Medicine
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๒๐๑
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ ลักษณะของความเปนชุมชน การเขาถึงชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การเก็บ
ขอมูลจากการสำรวจทางดานประชากรและสุขภาพอนามัยในชุมชน การพัฒนาการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชน การปองกัน
โรค อนามัยแมและเด็ก งานอนามัยโรงเรียน การวางแผนครอบครัว และอนามัยเจริญพันธุ การดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานใน
ประเทศไทย ดัชนีอนามัย การวัดการปวย การตาย การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมชุมชน สุขศึกษา
Epidemiology and biostatistics, community characteristics, community approach and
diagnosis, community health survey; participatory learning development, disease prevention, maternal and
child health, school health, family planning, reproductive health; primary health care in Thailand, heath index,
the measurement for the morbidity and mortality rate, sanitation and the environmental health, health
education
วพมพธ ๓๐๑ ระบบสืบพันธุ
๔(๒-๔-๖)
PCMPA 301 Reproductive System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมชค ๒๐๑
โครงสรางและการทำงานของระบบสืบพันธุ โรคที่พบบอยในระบบสืบพันธุ การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษา
และเภสัชวิทยาระบบสืบพันธุ วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of reproductive system, diseases of reproductive system,
investigations, principles of therapy and pharmacology of reproductive system, epidemiology and disease
prevention
วพมภว ๓๐๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
๔(๒-๔-๖)
PCMPM 301 Cardiovascular System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
โครงสรางและการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคที่พบบอยในระบบหัวใจและหลอด
เลือด การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาและเภสัชวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of cardiovascular system, diseases of cardiovascular
system, investigations, principles of therapy and pharmacology of cardiovascular system,
epidemiology and disease prevention
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วพมสว ๓๐๑ ระบบทางเดินหายใจ
๔(๒-๔-๖)
PCMPS 301 Respiratory System
4(2-4-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
โครงสรางและการทำงานของระบบทางเดินหายใจ โรคที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจ การตรวจวินิจฉัย
หลักการรักษาและเภสัชวิทยาระบบทางเดินหายใจ วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of respiratory system, diseases of respiratory system investigations,
principles of therapy and pharmacology of respiratory system, epidemiology and disease prevention
วพมสว ๓๐๒ ระบบตอมไรทอ
๓(๑-๔-๔)
PCMPS 302 Endocrine System
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
โครงสรางและการทำงานของระบบตอมไรทอ โรคที่พบบอยในระบบตอมไรทอ การตรวจวินิจฉัย หลักการ
รักษาและเภสัชวิทยาระบบตอมไรทอ วิทยาการระบาดและการปองกันโรค
Structures and functions of the endocrine system, diseases of the endocrine system,
investigations, principles of therapy and pharmacology of the endocrine system, epidemiology and the disease
prevention
วพมอย ๓๐๑ บูรณาการความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานสูคลินิก
๓(๑-๔-๔)
PCMMD 301 Integrating Basic and Clinical Science
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมจช ๒๐๑
บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานและวิทยาการระบาดรวมถึงหลักการทางเวชจ
ริยศาสตร เพื่อประยุกตใชในการสืบคนทางการแพทย การวินิจฉัยและดูแลรักษาผูปวย
The integration of basic medical sciences, epidemiology and medical ethics for the
medical investigation, the diagnosis and management of patients
วพมกม ๔๐๑ กุมารเวชศาสตร
๖(๒-๑๒-๘)
PCMPD 401 Pediatrics
6(2-12-8)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การฟนฟูสมรรถภาพ การวินิจฉัย หลักการแกไขปญหาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ ฝกทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับปญหาและ
โรคที่พบบอยในประเทศไทย การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน การทำหัตถการพื้นฐาน หลักการ
ใหการรักษาและการใชยาอยางสมเหตุสมผล การบันทึกเวชระเบียนแบบใชปญหาเปนหลัก ทักษะการติดตอสื่อสาร และการใช
เวชศาสตรเชิงประจักษ
Child growth and development from the neonatal to adolescent period; health promotion,
disease prevention, rehabilitation, diagnosis, principles of physical and mental health problem solving; clinical
skills regarding medical problems and common diseases in Thailand, radiological examination, basic laboratory
investigation, basic medical procedures; principles of management and rational drug use, problem based
medical records, communication skills, and evidence-based medicine
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วพมทช ๔๐๑ วิจัยทางการแพทยในระดับชุมชน
๔(๒-๖-๖)
PCMMC 401 Research in Community Medicine
4(2-6-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๒๐๑ และ วพมทช ๓๐๑
งานวิจัยในป ญหาดานสาธารณสุขในชุมชน หลั กการและวิธีการในการทำวิจั ย การตั้งคำถาม งานวิจั ย
รูปแบบการวิจัย การวัดคาความเสี่ยง ความสัมพันธ ประชากรและการสุมตัวอยาง การคำนวณขนาดตัวอยางและสถิติ การเขียน
โครงรางวิจัย หลักการเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสาธารณสุข ฝกปฏิบัติการนำเสนอโครงรางการวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรม
ฝกงานวิจยั ภาคสนาม วิเคราะห แปลผล และนำเสนองานวิจัย
Research in community medicine, research methodology, research questions, study designs;
risk measurement, association, population and samples, calculations for a sample size and statistics; research
proposal writing, principles of health economics, training on research presentations to the ethics committee;
field research training, analysis, interpretations and presentations of medical research
วพมทช ๔๐๓ อาชีวเวชศาสตร
๑(๐-๓-๑)
PCMMC 403 Occupational Medicine
1(0-3-1)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมจช ๓๐๑
หลักการของอาชีวเวชศาสตร หลักการและสิทธิของผูใชแรงงานในการประกอบอาชีพ กฎหมายผูใช
แรงงาน การสำรวจโรงงาน วิเคราะหความเสี่ยง และสิ่งคุกคาม ไดแก สิ่งคุกคามทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางเคมี
ทางชีวกลศาสตร และทางจิตสังคม แกปญหา ปองกัน ความปลอดภัย และแนวทางปองกันโรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ รวมถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ
Principles of the occupational medicine; principles and rights of laborers in various
occupations, labor law; the walkthrough survey, risks and hazards assessment including physical hazard,
biological hazard, chemical hazard, ergonomic hazard and psychosocial hazard; problem solving, preventions,
security providing and occupational diseases preventions, environmental impact on health
วพมรส ๔๐๑ รังสีวิทยาคลินิก
๒(๑-๓-๓)
PCMRD 401 Clinical Radiology
2(1-3-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
หลั กพื้ นฐานการตรวจทางรั งสี วิทยา หลั กการอานภาพถ ายทางรังสีในโรคระบบต าง ๆ ด วยรังสี เอ็กซ
เอกซเรยคอมพิวเตอร คลื่นแมเหล็กไฟฟา และคลื่นเสียงความถี่สูง หลักการเลือกการตรวจตาง ๆ ใหเหมาะสมกับผูปวยแตละ
โรค หลักพื้นฐานในการใชรังสีรักษาและเภสัชรังสี และ การแปลผลรายงานการตรวจทางรังสีวิทยา
Basic principles of radiology investigation, basic interpretation skill of X-ray, computerized
tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasonography, principle of selection of appropriate radiology
investigation, basic knowledge of radiation therapy and radiopharmaceuticals, interpretation of radiological
report
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วพมศศ ๔๐๑ หลักพื้นฐานทางศัลยศาสตร
๖(๒-๑๒-๘)
PCMSU 401 Principle of Surgery
6(2-12-8)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
ความรูพื้นฐานโรคศัลยกรรมที่พบบอย การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการและรังสี การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใชในการ
รักษา ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ หัตถการเบื้องตนในผูปวยศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบลำไส
ใหญและทวารหนัก พยาธิสรีรวิทยาของรางกายเมื่อไดรับบาดเจ็บหรือการผาตัด การดูแลบาดแผล การเตรียมการ
ผาตัด ระหวางการผาตัด และการดูแลรักษาหลังผาตัด
Basic knowledge in common surgical diseases, history taking, physical examination, laboratory
and imaging investigations; diagnosis, differential diagnosis, management plan, principles of therapeutic
procedures, complications of diseases and procedures; basic surgical procedures of general surgery, colorectal
surgery, pathophysiological changes from injuries or operation, wound care, pre-, peri-, and post-operative care
วพมศศ ๔๐๒ ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๑
๓(๑-๖-๔)
PCMSU 402 Subspecialties in Surgery 1
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
ความรูพื้นฐานโรคศัลยกรรมที่พบบอย การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการและรังสี การวินจิ ฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา หลักของหัตถการที่ใชในการรักษา
ภาวะแทรกซอนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ หัตถการเบื้องตนในผูปวยศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ
ศัลยกรรมตกแตง พยาธิสรีรวิทยาของรางกายเมื่อไดรับบาดเจ็บหรือการผาตัด การดูแลบาดแผล การเตรียมการผาตัด
ระหวางการผาตัด และการดูแลรักษาหลังผาตัด
Basic knowledge in common surgical diseases, history taking, physical examination,
laboratory and imaging investigations, diagnosis, differential diagnosis, management plan, principles
of therapeutic procedures, complication of diseases and procedures, basic surgical procedures of
pediatric surgery, urological surgery, plastic surgery, pathophysiological changes from injuries or
operation, wound care, pre-, peri-, and post-operative care
วพมสน ๔๐๑ สูติศาสตรนรีเวชวิทยา
๖(๒-๑๒-๘)
PCMOG 401 Obstetrics and Gynecology
6(2-12-8)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑ และ วพมพธ ๓๐๑
ความรูพื้นฐานภาวะปกติและภาวะผิดปกติทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา การสงเสริมสุขภาพ หลักการ
ในการดูแลรักษา การปองกันและการฟนฟูสุขภาพแบบองครวม ทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัยแยกโรค
และวินิจฉัยโรค ทักษะในการสื่อสาร การแปลผลทางหองปฏิบัติการ หลักการและภาวะแทรกซอนของหัตถการทางสูติ
ศาสตรนรีเวชวิทยา ชวยทำหัตถการตามที่กำหนดในเกณฑมาตรฐานแพทยสภา
knowledge of normal and abnormal conditions in obstetrics and gynecology, health
promotion, prevention and rehabilitation on holistic basis, diagnostic and communication skills,
interpretation of laboratory results, principles, and complications of operations in obstetrics and
gynecology field, assistant in operation according to medical council requirement
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วพมอย ๔๐๑ หลักการเรียนรูทางคลินิก
๒(๑-๓-๓)
PCMMD 401 Principles of Clinical Learning
2(1-3-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
ทักษะสำคั ญสำหรับการปฏิ บั ติงานทางคลิ นิ ก การสัมภาษณ ประวัติ การตรวจรางกาย การบั นทึ กเวช
ระเบียน จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย การสื่อสารกับผูรวมงานและผูปวย การทบทวนขอมูลทางการแพทย การใชเวช
ศาสตรเชิงประจักษในการดูแลผูปวย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องตนทางคลินิก และระบบสารสนเทศทางการแพทย
Essential skills for the clinical clerkship, medical history taking, physical examination, writing
medical records; medical ethics and laws, communication skills, medical literature review, evidenced-based
medicine; basic English communication in clinical setting, and medical information technology
วพมอย ๔๐๒ ปญหาทางอายุรศาสตร
๕(๑-๑๒-๖)
PCMMD 402 Problems in Internal Medicine
5(1-12-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
ความรูพื้นฐานทางการแพทย พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การสัมภาษณประวัติและตรวจรางกาย ผูใหญที่มา
ดวยอาการที่ พบบ อยและสำคัญ การเลือกการสงตรวจและแปลผลทางหองปฏิบัติ การ การวินิจฉัยแยกโรคและการวินิ จฉัยโรค
เบื้ องต น โดยอาศั ยหลั กการใหเหตุ ผลทางคลิ นิ ก การแก ป ญหาแบบองค รวม ตลอดจนการวิเคราะหและตั ดสินใจประเด็ นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของ
Basic medical knowledge, pathogenesis, pathophysiology, history taking and physical examination
of common symptoms in adults, selection and interpretation of laboratory investigation, differential diagnosis and
provisional diagnosis of common symptoms by using clinical reasoning, holistic problem-solving, and decision making
in relation to ethics
วพมอย ๔๐๓ โรคทางอายุรศาสตร
๔(๑-๙-๕)
PCMMD 403 Diseases in Internal Medicine
4(1-9-5)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑
ความรูพื้นฐานทางการแพทย พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การสัมภาษณประวัติ ตรวจรางกาย โรคในผูใหญ
ที่ เป นป ญหาทางสาธารณสุ ขที่ สำคั ญ การเลื อกการส งตรวจและแปลผลทางหองปฏิ บั ติการ การวิ นิ จฉั ยแยกโรคและการ
วินจิ ฉัยโรคเบื้องตน การใหเหตุผลทางคลินิก หลักการรักษาเบื้องตน การแกปญหาแบบองครวม เวชศาสตรเชิงประจักษ การใช
ยาอยางสมเหตุผล การพยากรณโรค การปองกันโรค การวิเคราะหและตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ
Basic medical knowledge, pathogenesis, pathophysiology, and information from history taking
and physical examination of common diseases in adults; the selection and interpretation of laboratory
investigations, the differential diagnosis and provisional diagnosis of common diseases; clinical reasoning, holistic
problem-solving, evidence-based medicine, rational drug use, prognosis, disease preventions, decision making in
relation to ethics
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วพมกม ๕๐๑ การบริบาลผูปวยนอกเด็ก วัยรุน และสตรี
๔(๑-๙-๕)
PCMPD 501 Ambulatory Care for Children, Adolescence and Women
4(1-9-5)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกม ๔๐๑ และ วพมสน ๔๐๑
บูรณาการความรูและทักษะการดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแตวัยแรกเกิ ดจนถึงวัยรุน และสตรี ในแผนก
ผูปวยนอก การสรางเสริมสุขภาพ การวินิจฉัย การปองกันโรค การแกไขปญหาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ การดูแลรักษา
การใชยาอยางสมเหตุสมผล เวชศาสตรเชิงประจักษ หัตถการพื้นฐาน การบันทึกเวชระเบียนผูปวยนอก ทักษะการสื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย
The integrated health care for children from the neonatal to the adolescent period and
women in out-patient settings, the health promotion, diagnosis, prevention, physical and mental health
problem solving, treatments, rational drug use; the evidence-based medicine, basic procedures, outpatient medical records, communication skills; ethics and professionalism in medicine
วพมจป ๕๐๑ จิตเวชศาสตร ๒
๔(๒-๖-๖)
PCMPC 501 Psychiatry 2
4(2-6-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมจป ๓๐๑
การสัมภาษณประวัติ การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยและการรักษาความผิดปรกติทางจิตเวชและ
ความผิดปรกติจากสารเสพติดที่พบบอย จิตเภสัชบำบัด ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการใหคำปรึกษา ภาวะฉุกเฉินทาง
จิตเวชและการชวยเหลือในภาวะวิกฤตทางจิตใจ เวชจริยศาสตรและกฎหมาย
History taking, the mental status examination; the diagnosis and treatment of
common psychiatric disorders and the substance related disorders, psychopharmacotherapy;
communication skills, counselling techniques, the psychiatric emergency and crisis intervention;
medical ethics, and law
วพมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร
PCMFS 501 Forensic Medicine
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๑

๒(๑-๓-๓)
2(1-3-3)

ความรูพื้นฐานดานนิติเวช การจำแนกบาดแผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย การตรวจสถานที่
เกิดเหตุ การชันสูตรพลิกศพ การตายผิดธรรมชาติ การตรวจผูปวยคดี ความผิดทางเพศ การกระทำทารุณแกเด็ก
วัตถุพยาน นิติจิตเวช กฎหมายการแพทย การออกเอกสารทางการแพทย การเปนพยานศาล
Basic knowledge of forensic medicine, wound characteristics; the post-mortem
change, crime scene investigations; the death inquiry, the unnatural death, the clinical forensic
medicine, sexual assaults, child abuse, forensic evidence, forensic psychiatry, medical laws, medical
documents, court witness
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วพมวค ๕๐๑ บูรณาการการดูแลสุขภาพครอบครัว และการสรางเสริมสุขภาพ
๓(๑-๖-๔)
PCMFM 501 Integrated Family HealthCare and Health Promotion
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และ วพมอย ๔๐๓
บูรณาการความรูและทักษะการดูแลปญหาที่พบบอยในสาขาเวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตร
ฟนฟู การสรางเสริมและการฟนฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองครวม ระบบบริการปฐมภูมิ การเยี่ยมบานผูพิการ
การดูแลผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง การรักษาแบบประคับประคอง และการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
Integrated knowledge and skills in the management of common problems in the
family medicine and the rehabilitation medicine, the health promotion and rehabilitation, the
holistic care, the primary care cluster, home visits for disabled patients, the home health care for
the elderly, bed ridden patients, the palliative care, and the health promotion in communities
วพมวฉ ๕๐๑ บูรณาการภาวะฉุกเฉิน
๗(๓-๑๒-๑๐)
PCMEM 501 Integrative Emergency Medicine
7(3-12-10)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และ วพมอย ๔๐๓
บู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะสำหรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ในสาขาวิ ช าอายุ ร ศาสตร ศั ล ยศาสตร และ
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส และเวชศาสตรฉุกเฉิน การซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัย การดูแลรักษาเบื้องตน และ
การทำหัตถการที่จำเปน
The integrated knowledge and skills for emergency conditions in the internal
medicine, surgery, orthopedics, and emergency medicine; history taking, physical examinations,
diagnosis, initial management, essential procedures
วพมศธ ๕๐๑ เวชศาสตรผูสูงอายุ
๒(๑-๓-๓)
PCMOS 501 Geriatric Medicine
2(1-3-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และ วพมอย ๔๐๓
บูรณาการความรูและทักษะการดูแลผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การสรางเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพแบบองครวม การฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การฟนฟูสมรรถภาพการทำงานปอด การดูแล
รักษาโรคทางกระดูกและขอที่พบบอยในผูสูงอายุ
The integrated health care in the elderly, physiologic changes, health promotions,
the holistic health care, the stroke rehabilitation, the pulmonary rehabilitation, geriatric orthopedics
วพมศศ ๕๐๑ หัตถการทางคลินิก
๔(๑-๙-๕)
PCMSU 501 Clinical Skills
4(1-9-5)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศศ ๔๐๑
บูรณาการทักษะหัตถการและการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางศัลยกรรมและวิสัญญีที่สำคัญ การซัก
ประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิ บั ติก าร การวินิ จฉั ยแยกโรค วางแผนการรักษา รวมถึงหัตถการทาง
ศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยา การดูแลผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัด การใหยาระงับความเจ็บปวด การดูแล
ผูปวยวิกฤตหลังผาตัด
Integrated procedural skills and management for patients with important surgical
and anesthetic problems; history taking, physical examinations, laboratory investigations; the
differential diagnosis, the treatment planning, surgical and anesthetic procedures including the pre-,
peri-, and post-operative care, the post-operative pain management, the post-operative intensive
care
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วพมอย ๕๐๑ การบริบาลผูปวยนอกผูใหญ
๖(๑-๑๕-๗)
PCMMD 501 Ambulatory Care for Adults
6(1-15-7)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และ วพมอย ๔๐๓
บูรณาการความรูและทักษะการดูแลสุขภาพของผูปวยที่มีปญหาทางอายุรกรรม ตา หู คอ จมูก ใน
แผนกผูปวยนอก รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ การวินิจฉัย การปองกันโรค การแกไขปญหาสุขภาพทั้งรางกายและ
จิตใจ การดูแลรักษา การใชยาอยางสมเหตุสมผล เวชศาสตรเชิงประจักษ หัตถการพื้นฐาน การบันทึกเวชระเบียน
ผูปวยนอก ทักษะการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย
Integrated knowledge and skills in health care for patients with internal medicine,
eyes, ears, nose, throat problems in an out-patient setting, including the health promotion,
diagnosis, prevention; principles for physical and mental health problem solving, treatments, the
rational drug use; the evidence-based medicine, basic procedures, outpatient medical records,
communication skills; ethics, professionalism in medicine
วพมอย ๕๐๒ การบริบาลผูปวยใน
๕(๑-๑๒-๖)
PCMMD 502 In-patient Care
5(1-12-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ วพมอย ๔๐๓ วพมสน ๔๐๑ และ วพมกม ๔๐๑
บูรณาการความรูและทักษะการบริบาลผูปวยในของแผนกอายุรกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวช
กรรม ศัลยกรรม การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจวินิจฉัย การวินิจฉัย การเลือกตรวจทางหองปฏิบัติการที่
จำเป น การรัก ษาโดยใช หลั กฐานเชิ งประจักษ การใช ยาอยางสมเหตุผ ล หัตถการที่ จำเป น การใหคำแนะนำและ
คำปรึกษาแกผูปวยและญาติ การทำงานเปนทีมแบบสหสาขา การสงตอผูปวยและการปรึกษา การปองกันโรค การ
สงเสริมและการฟนฟูสุขภาพแบบองครวมและประเด็นทางจริยธรรม
Integrated knowledge and skills in in-patient services in internal medicine, obstetrics
and gynecology, pediatrics, surgery, history taking, physical examination, diagnosis, the appropriate
laboratory investigation; the evidence-based management, rational drug use, essential procedures,
patient and family counseling; multidisciplinary teamwork, patient referrals and consultations;
disease prevention, health promotion and rehabilitation based on holistic approach and ethics
วพมกม ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
๔(๐-๑๒-๔)
PCMPD 601 Clinical Experience in Pediatrics
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกม ๕๐๑
ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผูปวยเด็ก เวชศาสตรเชิงประจักษ การดูแลสุขภาพเด็กแบบองค
รวม การดู แ ลผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น การให ค ำแนะนำและคำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเลี้ ย งดู เด็ ก และวั ย รุ น การใช ย าอย า ง
สมเหตุสมผล การประเมินความสามารถของตนเองในการบำบัดดูแลรักษาผูปวย การทำงานเปนทีมแบบสหสาขา การ
สงตอผูปวยหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
Skills in the pediatric diagnosis and treatment, evidence-based medicine; the
holistic childcare, the emergency care, advising and counselling about the child and teenager care;
the rational drug use, the self-competency assessment, the multidisciplinary teamwork, patient
referrals, or consultations with specialists
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วพมกม ๖๐๒ การบริบาลผูปวยในเด็ก และสตรี
๔(๐-๑๒-๔)
PCMPD 602 In-patient Care for Children and Women
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๕๐๒
การฝกทักษะการบริบาลผูปวยในของแผนกสูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม การซักประวัติ การตรวจ
รางกาย การตรวจวินิ จฉั ย การวินิ จฉัย การเลื อกตรวจทางหองปฏิ บั ติก ารที่ จำเป น การรักษาโดยใชหลั กฐานเชิ ง
ประจักษ การใชยาอยางสมเหตุผล หัตถการที่จำเปน การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูปวยและญาติ การทำงาน
เปนทีมแบบสหสาขา การสงตอผูปวยและการปรึกษา การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพแบบองครวม
และประเด็นทางจริยธรรม
Integrated knowledge and skills in in-patient services in gynecology, pediatrics,
history taking, physical examination, diagnosis, the appropriate laboratory investigation; the
evidence-based management, rational drug use, essential procedures, patient and family
counseling; multidisciplinary teamwork, patient referrals and consultations; disease prevention,
health promotion and rehabilitation based on holistic approach and ethics
วพมกศ ๖๐๑ วิทยาศาสตรระบบสุขภาพในเวชปฏิบัติ
๒(๐-๖-๒)
PCMAA 601 Health Systems Science in Clinical Practice
2(0-6-2)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกศ ๔๐๑
การดูแลผูปวยแบบองครวมขั้นสูง ทักษะการสื่อสารขั้นสูงดวยความเขาใจกับผูปวยและญาติที่ยาก
และซับซอน บทบาทและการตัดสินใจในการดูแลผูปวยระยะทาย ความคิดเชิงระบบ ภาวะผูนำเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การบริหารความเปลี่ยนแปลง อิทธิพลเชิงบวกและตนแบบการดูแลผูปว ยที่เปนเลิศ การพัฒนาอัตลักษณวิชาชีพแพทย
อยางตอเนื่อง การบริหารจัดการทีมสุขภาพและการทำงานรวมกัน ความปลอดภัยของการทำหัตถการกับผูปวย ความ
ปลอดภัยของการสั่งใชยา การพัฒนาระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตรและการจัดการ การดูแลที่
คำนึงถึงความคุมคา สารสนเทศคลินิก เทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ สารสนเทศและขอมูลดานเทคโนโลยีทาง
การแพทย เวชศาสตรเชิงประจักษและการประยุกตใช การแกไขปญหาสาธารณสุข
The advanced holistic care approach, the advanced communication skill in difficult
situations with empathy; role and decision making in the palliative care, systems thinking; transformative
leadership, change management, positive influence and model excellent patient care; continuity of the
professionalism development, the healthcare team management and collaboration; patient safety and
invasive procedures, medication safety, the health system improvement; healthcare policies, economics,
economics and management, value-based care; clinical informatics and the health information
technology, evidence-based medicine and practice, pubic health interventions
วพมทช ๖๐๑ ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
๔(๐-๑๒-๔)
PCMMC 601 Clinical Placements in Community Hospitals
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๔๐๑
ฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนใน
ประเทศไทย การบริการ ดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การตรวจเยี่ยมผูปวย
และครอบครัว หลังใหการรักษา การสงตอผูปวย การชันสูตรศพผูปวยเสียชีวิต การบริหารองคกร การจัดกิจกรรมบริการดาน
สุขภาพใหแกประชาชนในกลุมอายุตางๆ กลุมโรค ที่เปนปญหาของชุมชน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร แผนงาน
ตางๆ การประเมินผลองคกร หรือกิจกรรม การวิเคราะหปญหาสาธารณสุข ดานการบริการทางการแพทย การบริหารจัดการ
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ระบบการบริหาร งบประมาณ ฯลฯ แนวทางในการแกไขปญหาแบบองครวม คุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพแพทย
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Training in community hospitals and public health centers, the healthcare system in Thailand,
the management of the health promotion, the disease prevention, care and cure, rehabilitation; home visits,
health care follow up, patient referrals and the autopsy demonstration; the organizational management,
providing healthcare activities for people in all age groups; community diseases, the management of the
budget, human resource and health plan, organizational and activity evaluations; the problem analysis on
health problems, medical services and management, the health promotion, the disease prevention, the
management system, budget allocation, etc.; the holistic approach for problem solving, and ethics in the
medical profession
วพมวฉ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
๓(๐-๙-๓)
PCMEM 601 Clinical Experience in Emergency Medicine
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมวฉ ๕๐๑
ทักษะในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน การซักประวัติ ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการและทางรังสี
การบันทึกเวชระเบียน การใหการรักษาเบือ้ งตน การสื่อสารกับผูปวยและญาติ การทำหัตถการที่จำเปนในการชวยชีวิต การสง
ตอและปรึกษาผูปวย การดูแลผูปวยคดี การคัดแยกผูปวย การรับผูปวยจำนวนมากจากอุบัติเหตุหมู และการจัดการภัยพิบัติ
Skills in the management of emergency patients, history taking, physical examinations, proper
laboratory and radiologic investigations, medical recording; the initial management for emergency patients,
communications with patients and their relatives, neccessary life-saving emergency procedures; patient referrals
and consultations, the management in the forensic medicine, medical triage, mass casualties and the disaster
management
วพมศธ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
๒(๐-๖-๒)
PCMOS 601 Clinical Experience in Orthopedics
2(0-6-2)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมวฉ ๕๐๑
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกดานออรโธปดิกสในโรงพยาบาลสมทบ ในสถานะแพทยทั่วไป โดยปฏิบัติกับ
ผูปวยในสถานการณจริง เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่หองฉุกเฉินที่ไดรับบาดเจ็บ หรือมีภาวะฉุกเฉินทางดานออรโธปดิกส รวมถึง
การตรวจรักษาผูปวยทางดานออรโธปดิกสที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก การดูแลผูปวยทางออรโธปดิกสที่แผนกผูปวยใน
การเตรียมผูปวยสำหรับการผาตัด และการดูแลผูปวยหลังการผาตัดทางออรธปดิกส การฝกหัดเปนแพทยผูชวยผาตัดทางออร
โธปดิกส ฝกการคิดวิเคราะหและประยุกตใชความรูในการวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาโดยการอภิปรายกลุม
The real situation clinical orthopedic practice in affiliated hospitals with the general practice
status about the orthopedic emergency and traumatic patient care; the orthopedic out-patient clinical practice,
the in-patient care, the preoperative preparation and postoperative care for the orthopedic surgery; the
orthopedic surgical assistant training, practicing the knowledge analysis and application for the diagnosis and
treatment of orthopedic conditions by small group discussion
วพมศศ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
๔(๐-๑๒-๔)
PCMSU 601 Clinical Experiences in Surgery
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศศ ๔๐๑ และ วพมศศ ๔๐๒
ประสบการณ ทางคลิ นิ กในการปฏิ บั ติ งานด านศั ลยกรรมในโรงพยาบาลสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ขและ
กระทรวงกลาโหม ทักษะทางคลินิกและหัตถการทางศัลยศาสตร โรคฉุกเฉินทางศัลยกรรม และผูปวยอุบัติเหตุ
Clinical experiences in practicing surgery in hospitals affiliated to the Ministry of Public Health and
the Ministry of Defense; skills and surgical procedures, surgical emergency conditions, and care for traumatic patients
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วพมศศ ๖๐๒ การบริบาลผูปวยในผูใ หญ
๔(๐-๑๒-๔)
PCMSU 602 In-patient Care for Adults
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๕๐๒
การฝกทักษะการบริบาลผูปวยในของแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม การซักประวัติ การตรวจรางกาย การ
ตรวจวินิจฉัย การวินิจฉัย การเลือกตรวจทางหองปฏิบัติการที่จำเปน การรักษาโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ การใชยาอยางสม
เหตุผล หัตถการที่จำเปน การใหคำแนะนำและคำปรึกษาแกผูปวยและญาติ การทำงานเปนทีมแบบสหสาขา การสงตอผูปวย
และการปรึกษา การปองกันโรค การสงเสริมและการฟนฟูสุขภาพแบบองครวมและประเด็นทางจริยธรรม
Integrated knowledge and skills in in-patient services in internal medicine, surgery, history
taking, physical examination, diagnosis, the appropriate laboratory investigation; the evidence-based
management, rational drug use, essential procedures, patient and family counseling; multidisciplinary
teamwork, patient referrals and consultations; disease prevention, health promotion and rehabilitation based
on holistic approach and ethics
วพมสน ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
๔(๐-๑๒-๔)
PCMOG 601 Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมสน ๔๐๑
ประสบการณทางคลินิกในการปฏิบัตงิ านดานสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และ
โรงพยาบาลสมทบ การตรวจวินิจฉัยดูแลครรภปกติและผิดปกติ การทำคลอดปกติ การชวยในการคลอดผิดปกติโดยการใชสูติ
ศาสตรหัตถการ การดูแลสตรีหลังคลอด การตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะผิดปกติทางนรีเวชกรรม การดูแลสุขภาพ การตรวจคัด
กรองหาภาวะผิดปกติ การวางแผนครอบครัว การดูแลติดตามผลการรักษา การตัดสินใจแกปญหาและการสงตออยางเหมาะสม
การใหคำแนะนำแกผูปวย และญาติไดอยางเหมาะสมตามเวชจริยศาสตรและสังคม
Clinical experiences in practicing in obstetrics and gynecology, at the Phramongkutklao
Hospital and affiliated hospitals; the diagnosis for the normal and abnormal pregnancy, the normal delivery,
assisting for the abnormal delivery by applying obstetric procedures; the postpartum care, the diagnosis and
treatment for Ob-Gyn patients, the healthcare and screening for abnormal diseases; family planning, follow-up,
the decision making for problem solving and patient referrals; effective counselling provided to patients and
their relatives according medical ethics and the society
วพมอย ๖๐๑ ประสบการณคลินกิ ทางอายุรศาสตร
๔(๐-๑๒-๔)
PCMMD 601 Clinical Experience in Internal Medicine
4(0-12-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และวพมอย ๔๐๓
ประสบการณทางคลินิกในการปฏิบัติงานดานอายุรกรรม ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก การ
ตรวจรางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่จำเปน การดูแลรักษา หัตถการทางอายุรศาสตร การใหคำแนะนำและคำปรึกษา
แกผูปวยและญาติ การทำงานเปนทีมแบบสหสาขา การสงตอหรือปรึกษาผูปวย การปองกัน การสงเสริมและการธำรงสุขภาพ
การฟนฟูสุขภาพ
Clinical experiences in practicing the internal medicine; skills in the clinical data collection,
physical examination, necessary laboratory investigations; medical treatments, procedures in medicine, advice
and counselling for patients and families, the multidisciplinary teamwork; patient referrals and consultation,
health maintenance and the prevention of diseases, rehabilitation
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วพมอย ๖๐๒ การดูแลสุขภาพตามนโยบายสาธารณสุขของชาติ
๒(๐-๖-๒)
PCMMD 602 Health Care in National Public Health Policy
2(0-6-2)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมวค ๕๐๑
การบูรณาการความรูและทักษะทางการแพทยตามนโยบายทางยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบบริการ
สุ ขภาพของชาติ ระบบบริ การปฐมภู มิ โรคติ ดต อ โรคไม ติ ดต อเรื้ อรัง โรคอุ บั ติ ใหม โรคติ ดเชื้ ออุ บั ติ ซ้ ำ โรคเขตรอนที่ มี
ความสำคัญทางทหาร การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน การสงตอผูปวยการสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาลหรือ
ผูเชี่ยวชาญ
Integrated knowledge and skills in clinical medical science according to the national public
health policy and the service plan; the primary care system, communicable diseases, non-communicable
diseases, new emerging diseases, re-emerging infectious diseases, military–related tropical diseases; traditional
Thai medicine and integrated medicine, patient referrals, and consultations
๒. กลุมวิชาเฉพาะที่สงเสริมสมรรถนะที่เปนจุดเนนของสถาบัน
หรือสงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน

๑๓ หนวยกิต

๒.๑ วิชาเฉพาะที่สงเสริมสมรรถนะที่เปนจุดเนนของสถาบัน
วพมปค ๒๐๑ การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑
S/U
PCMSA 201 Basic Military Training 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
ความรูพื้นฐานดานการทหาร การฝกบุคคลทามือเปลา การฝกบุคคลทาอาวุธและแพทยในสนามรบ
The basic knowledge about the military, the hand to hand combat training, drills with
weapons, and the military regulation
วพมปค ๒๐๒ การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
S/U
PCMSA 202 Basic Military Training 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
การฝกบุคคลทามือเปลา ทาอาวุธ อาวุธประจำกาย อาวุธศึกษา การใชแผนที่และเข็มทิศ การติดตอสื่อสาร
วิชายุทธวิธี วิชาเหลาทหารราบ การเดินทางไกล และการพักแรมในสนาม การทดสอบกำลังใจ การอบรมแบบธรรมเนียมทหาร
การปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง ยุทธศาสตรและการพัฒนาความมั่งคง
The hand-to-hand combat training, drills with weapons, individual arms, weapon study; maps
and compass using, signal, military tactics study, infantry study; the long journey and military camp, the
unmanned test; military regulations, the political intent, the strategy for the security development
วพมทช ๔๐๒ เวชกรรมปองกันทางทหาร และเวชศาสตรภัยพิบัติ
๑(๑-๐-๒)
PCMMC 402 Military Preventive Medicine and Disaster Medicine
1(1-0-2)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๓๐๑
เวชกรรมปองกันแกกำลังพลทหาร ในยามสงบและยามสงคราม การปองกันการเจ็บปวยที่มิใชจาก
การรบ งานสุขาภิบ าล ใหขอมูลขาวสารทางการแพทยแ กผูบั งคับ บั ญ ชา การดู แลทางดานสุข ภาพแกกำลังพลใน
สถานการณตาง ๆ รวมถึงภาคพื้นดิน การปฏิบัติการใตน้ำ การปฏิบัติการทางอากาศ และสงครามนิวเคลียร ชีวะ เคมี
อันตรายจากความรอน และความเย็น พิษจากสัตว การบริการทางการแพทยในสถานการณภัยพิบัติ และการเตรียม
ความพรอมทางดานสาธารณสุข
The military preventive medicine in pre-deployed and deployed periods; sanitation,
providing the medical information to commanders and providing healthcare for military forces in
various environments during land, marine, and aviation operations; the nuclear biological chemical
warfare, heat and cold injuries, and toxicity from animals; the disaster medicine and the public
health preparedness
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วพมปค ๔๐๑ ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
๑(๐-๓-๑)
PCMSA 401 Medical Skills in Military Situation
1(0-3-1)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมปค ๒๐๑ และวพมปค ๒๐๒
การใหบริการทางการแพทยในสนามรบเบื้องตน เสนารักษสนาม การดูแลผูปวยทางยุทธวิธี การเคลื่อนยาย
ผูบาดเจ็บทางยุทธวิธี การปฏิบัติทางการแพทยฉุกเฉินเพื่อรองรับภัยพิบัติ การเคลื่อนยายผูปวยทางอากาศ การชวยเหลือผูปวย
ทางน้ำ ภาวะสงครามเคมี ชีวะ รังสี และ นิวเคลียร ความรูพื้นฐานดานการทหาร แบบธรรมเนียม การแตงกายเครื่องแบบทหาร
การพัฒนาลักษณะผูนำในตนเอง การเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ อุดมการณและยุทธศาสตรและการพัฒนาความมั่นคง
การฝกภาคสนามจำลองสถานการณการรบ รวมกับหนวยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค
An introduction to the military, field medical service, the tactical care combat casualty, the
military medical emergency response team, the tactical field transport; the air evacuation, the maritime
transport; chemical biological, and radiation response, drilling by sport medicine and safety training; physical
training and sports; navigation by map and compass, national strategy and national security, the joint training
battlefield simulation with the Royal’s Guard Unit
วพมทช ๖๐๒ เวชปฏิบัติการยุทธ
๒(๑-๓-๓)
PCMMC 602 Military Contingency Medicine
2(1-3-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมปค ๔๐๑ และ วพมวฉ ๕๐๑
การใหบริการทางการแพทยในสถานการณที่มีขีดจำกัดทางดานทรัพยากร ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ
แพทย การเป นผูนำ การทำงานรวมกับสหวิชาชีพแบบบูรณาการ การใหบริการทางการแพทยในยุทธวิธี การวางแผนทาง
การแพทย การสงกำลังสายแพทย การบริการทางการแพทย ในการสนับสนุนการรบ และการปองกันประเทศในสถานการณตาง
ๆ การสงกลับผูปวยทางยุทธวิธี และการสงกลับทางอากาศ การปฏิบัติการในภูมิประเทศ ในสถานการณการรบสมมติ และ
สถานการณอาวุธเคมี รังสี ชีวะ นิวเคลียร การรักษาดูแลผูปวยเจ็บหรือบาดแผลของทหารในสถานการณรบและการรักษาใน
กรณีที่มีกำลังพลบาดเจ็บจำนวนมาก การฝกใหสามารถบริหารจัดการดูแลผูปว ยเจ็บของทหารและพลเรือนในสถานการณมหันต
ภัยจากธรรมชาติและจากมนุษย
Medical services in the limited resource situation, the medical emergency response team,
leadership, integrated multidisciplinary teams, medical services in operations; medical planning, medical
logistics, medical services in the Combat Service Support and the homeland defense in different situations; the
patient evacuation in operations, the aeromedical evacuation, under the combat-setting model; the injury due
to chemical radiological biological nuclear weapons, the casualty care and wound care in combat situations;
the management for mass casualties care, the management and care for military forces and civilians during and
after natural and man-made disasters
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๒.๒ วิชาสงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน
(เลือกเรียนได ๑ รายวิชา จำนวน ๓ หนวยกิต ในชั้นปที่ ๓, ๕ และ ๖)
๒.๒.๑

๙ หนวยกิต

วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพดานเวชศาสตรทหาร
(Selective in Military Medicine)

วพมทช ๓๐๒ ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
๓(๑-๔-๔)
PCMMC 302 Basic Emergency Medical Operation
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
การประเมินและชวยเหลือเบื้องตนในผูปวยที่หัวใจหยุดเตน ณ จุดเกิดเหตุ หลักการการชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐานในผูใหญและเด็ก การจัดการทางเดินหายใจ การชวยฟนคืนชีพดวยเครื่องกระตุนหัวใจไฟฟาแบบอัตโนมัติ การดูแลและ
บำรุงรักษาอุปกรณชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน การสื่อสาร สั่งการ ประสานงาน การสั่งการทางการ
แพทย การปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินภายใตการอำนวยการทางการแพทย สวัสดิภาพความปลอดภัยและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
Assessment of breathing and blood circulation in emergency cases at the incident site, basic
principle of life supporting practice in children and adults, airway management, operate and use automatic
external defibrillator, life supporting equipment maintenance, emergency medical dispatch, communication,
co-operation and commanding on medical direction, emergency medical operation under medical direction,
safety and ethics in working
วพมปค ๓๐๑ ทักษะความเปนผูนำและลักษณะทหาร
๓(๒-๒-๕)
PCMSA 301 Leadership Skills and Military Traits
3(2-2-5)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
การเรียนรูและฝกฝนการเปนผูนำ ทั้งทางทหารและพลเรือนทั่วไป เรียนรูการจัดการฝกที่ถูกตอง
และปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ มุงเนนทักษะผูนำ ลักษณะทหารและความเปนมนุษย
Leadership training in both military and civilian situation, training management with
safety training program, basic military characteristic and humanity
วพมปค ๓๐๒ การฝกสงทางอากาศ
๓(๐-๖-๓)
PCMSA 302 Airborne Training
3(0-6-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
การฝกสงทางอากาศชั้นตน ฝกทักษะทางทหาร ประวัติและหลักนิยมของหนวยทหารพลรม การฝก
กระโดดรมดวยสายดึงประจำที่ การฝกทักษะพื้นฐานภาคพื้นดินและหอกระโดด การฝกทักษะการกระโดดรมดวยสาย
ดึงประจำที่ทางยุทธวิธีจากอากาศยานในเวลากลางวันและกลางคืน ระบบอุปกรณรมสวนบุคคล รมสำรองและการ
ดูแลรักษา ระบบความปลอดภัย ทักษะการแกไขปญหาขอผิดพลาดของรมและการใชรมสำรอง
The basic airborne course, basic military skill, history and tradition of paratroopers
unit, military static line parachute jump, parachute training ground and tower phase, jump phase,
daytime, nighttime, personnel parachute system, reserve parachute system, care of the parachute,
safety system, parachute malfunction management and activation of the reserve parachute
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วพมทช ๕๐๑ บทนำเวชศาสตรการบิน
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 501 Introduction to Aviation Medicine
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมสว ๓๐๑ และ วพมภว ๓๐๑
สรีรวิทยาพื้นฐานในการบิน การบูรณาการความรูดานเวชศาสตรการบินคลินิก ประสาทวิทยาในการบิน
ภาวะกดดันในการบิน หองปรับความดันบรรยากาศและการฝกสละเครื่อง ภาวะฉุกเฉินทางจิตใจและการลำเลียงผูปวยทาง
อากาศ การฝกมองในเวลากลางคืน การบริหารทรัพยากรบุคคลดานการบิน สภาวะบรรยากาศและกฎของแกส ระบบทางเดิน
หายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต ภาวะพรองออกซิเจนในเลือดและภาวะหายใจเกิน ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงความดัน
อากาศ วิสัยทัศนทางการบิน การสับสนเชิงพื้นที่และอาการเมาเครื่องบิน เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน ปจจัยสวนบุคคลตอ
การบิน พิษวิทยา การใชยารักษาในผูทำการในอากาศ การสอบสวนอุบัติเหตุทางการบิน การปฐมพยาบาลดานจิตใจเบื้องตน
Basic physiology in the aviation, the integration of clinical medical aviation; neurology in the
aviation, the stress of flight, the hypobaric/hyperbaric chamber and the ejection seat training; the psychiatric
emergency and air evacuation, the night vision training; human factors and the crew resource management; the
atmosphere and gas laws, the respiration and circulation systems, hypoxia and hyperventilation, effects of the
pressure change; visions in the aviation, the spatial disorientation and the motion sickness, noise and vibration;
human factors in the aviation, toxicology, the aviation prescription, the aircraft accident investigation,
psychological first aids
วพมทช ๕๐๒ บทนำเวชศาสตรทางทะเลและใตน้ำ
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 502 Introduction to Maritime and Underwater Medicine
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมสว ๓๐๑ และ วพมภว ๓๐๑
การปองกันและการรักษาโรคและการบาดเจ็บในกลุมประชากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางน้ำ ทะเล และ
ชายฝง การใหการรักษาผูปวยเจ็บในสภาวะขาดแคลนบุคลากรดานการแพทย การสาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพรางกายและ
จิตใจ การสงเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยทางทะเล เวชศาสตรฉุกเฉินทางทะเล นาวิกเวชกิจ เวชศาสตรใตน้ำและความดั น
บรรยากาศสูง
The prevention and care for diseases and injuries in the maritime situation, providing
treatment to patients in the limited situation; public health, physical and mental rehabilitation, the health
promotion; the maritime occupational health, the maritime emergency medicine, the naval medicine, the
underwater and hyperbaric medicine
วพมทช ๖๐๔ บริหารงานสายแพทยทหารบกขั้นพื้นฐาน
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 604 Basic Army Administrative Course
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมปค ๔๐๑
การเป นผูนำหน วยแพทยทหารขนาดเล็ ก การทำหน าที่ ผูบั งคั บหมวดเสนารักษ ในกองพั นทหารราบ
หนาที่นายทหารฝายกิจการพิเศษดานการแพทย การรักษาผูปวยเจ็บของที่ พยาบาลกองพัน การสงกลับผูปวยเจ็บ การ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจกองทัพบก
Principles of leading a medical platoon; roles of medical platoon leaders in the infantry
battalion, role of medical service and special affairs, medical care in battalion aid station, patient
evacuation, other supports for the Royal Thai Army
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วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพดานแพทยเฉพาะทาง
(Selective in Medical Specialties)

วพมจช ๓๐๒ เทคนิคเชิงปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
๓(๑-๔-๔ )
PCMMI 302 Laboratory Techniques in Clinical Microbiology
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมจช ๒๐๑
กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ การเก็บและนำสงสิ่ งสงตรวจ การตรวจดวยกลองจุลทรรศน การ
เพาะเลี้ยงเชื้อ การระบุชนิดของเชื้อและการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ ดวยวิธีการมาตรฐานและ วิธีที่ทันสมัย การศึกษาดู
งานการตรวจโรคติดเชื้อทางหองปฏิบัติการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อภิปรายโรคติดเชื้อที่เปนปญหาสาธารณสุขที่
สำคัญในประเทศไทย
The clinical laboratory process of infectious diseases including specimen collections and
transportations, microscopic examinations; culture, identifications, and drug susceptibility testing; field trips inside
and outside of institutes, discussions of important public health infectious diseases in Thailand

วพมชค ๓๐๒ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในอณูชีววิทยาทางการแพทย
๓(๑-๔-๔)
PCMBC 302 Disruptive Technologies in Medical Molecular Biology
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมชค ๒๐๑
หลักการ การสาธิต การฝกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และการประยุกตใชเทคนิคขั้นสูงทางดานอณูชีววิทยา
ทางการแพทยที่ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ฝกปฏิบัติเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ และการประยุกตใชเทคนิคทางอณูชีววิทยา
เพื่อชวยวินิจฉัยโรค และการใชโปรแกรมชีวสารสนเทศ
Principles, demonstrations, lab practice, field trips, and applications of advanced techniques in
medical molecular biology to support the clinical diagnosis; practicing in the DNA extraction and molecular
biology techniques for the diagnosis, and bioinformatics
วพมปส ๓๐๑ ปรสิตวิทยาขั้นสูง
๓(๑-๔-๔)
PCMPR 301 Advanced Parasitology
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมจช ๒๐๑
วิจัยเกี่ยวกับโรคปรสิตที่สำคัญทางการแพทยในประเทศไทย เสริมสรางความสามารถในการคนควา
การอาน การประเมินคุณคางานวิจัย ทักษะในการนำเสนอทางวิชาการ และทักษะในหองปฏิบัติการ โดยเลือกหัวขอที่
สนใจเกี่ยวกับวิทยาการระบาด ชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล การทดสอบยาและวิธีวินิจฉัยโรค
Research on parasitological diseases, often encountered in Thailand; creating the ability in
searching research articles, practicing reading, critical appraisal, academic presentation skills and laboratory
practices of related topics; epidemiology, biology, molecular biology, drug testing and diagnosis
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วพมพธ ๓๐๒ อณูพยาธิวิทยาพื้นฐาน
๓(๑-๔-๔)
PCMPA 302 Basic Molecular Pathology
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมชค ๒๐๑
ภาพรวมของอณูพยาธิวิทยา หลักการมูลฐานของความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางอณูพยาธิชีววิทยา
แนวคิดพื้นฐานของอณูชีววิทยา หลักการพื้นฐานของเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา พื้นฐานทางอณูวิทยาของโรคที่พบบอยของ
มนุษย ทักษะปฏิบัตกิ ารขัน้ พื้นฐานในทางอณูพยาธิชีววิทยา การประยุกตใชอณูพยาธิวิทยาพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัยและการ
รักษาผูปวยในกรณีศึกษาเชิงคลินิก
An overview of molecular pathology, The fundamental principles of safety in molecular
pathobiology laboratory, The basic concepts of molecular biology, The basic principles of molecular pathology
techniques, The molecular basis of common human diseases, Basic laboratory skills in molecular pathobiology,
The applications of basic molecular pathology for diagnosis and treatment of patients in clinical case studies
วพมภว ๓๐๒ เภสัชวิทยาประยุกต
๓(๑-๔-๔)
PCMPM 302 Applied Pharmacology
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
ทบทวนยาที่ ใช บ อยทางคลิ นิ ก ได แก ยากลุ ม statin, proton pump inhibitors, COX-2 inhibitors,
erythropoietin, antidiabetic agents โดยใชกรณีศึกษา หลักการทางพิษวิทยาและแนวทางการรักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษ
การวัดระดั บยาในเลื อด เภสั ชจลนศาสตรคลินิ ก การใชยาในหญิ งตั้ งครรภ การศึ กษาดูงานด านหน วยเภสั ชพั นธุ ศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษาดูงานโรงงานเภสัชกรรมทหาร รวมทั้งการวิพากษผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพลงในวารสารทาง
การแพทย
A review of commonly used drug, i.e., statin, proton pump inhibitors, COX-2 inhibitors,
erythropoietin and antidiabetic agents bases on case study. Principle of toxicology and guideline for treatment
of the patient who receives toxic substance, drug monitoring, clinical pharmacokinetic, drug used in pregnancy,
field trip at Pharmacogenetic Unit at Ramathibodi Hospital, field trip at Defense Pharmaceutical Factory
including paper critique
วพมศธ ๓๐๑ ศัลยศาสตรออรโธปดิกสเบื้องตน
๓(๑-๔-๔)
PCMOS 301 Basic Orthopaedic Surgery
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกว ๒๐๑ วพมภว ๒๐๑ และ วพมกว ๓๐๑
การรวมสังเกตการณและปฏิบัติงานกับอาจารย และแพทยประจำบาน สาขาศัลยศาสตรออรโธปดิกสในการ
ดูแลผูปวยนอกและผูปวยใน เรียนรูคำศัพทพื้นฐาน โรค และการบาดเจ็บทางออรโธปดิกสที่พบบอย ฝกหัตถการเบื้องตนทาง
ออรโธปดิกส ทบทวนความรูพื้นฐานทางปรีคลินิกผานการเชื่อมโยงความรูทางคลินิกยอนกลับ ฝกการคิดวิเคราะหเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเองผานการปฏิบัติงานทางคลินิก
Observations and practices with orthopedic staffs and residents for outpatient and inpatient
care; learning basic terms in orthopedics, common orthopedic diseases and trauma, basic manual skills in
orthopedics; reviewing basic pre-clinical knowledge by linking back from the clinical knowledge; practicing self
studying and the knowledge analysis associated with clinical practices
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วพมศศ ๓๐๑ ศัลยศาสตร ๓๐๑
๓(๑-๔-๔)
PCMSU 301 Surgery 301
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมปส ๒๐๒
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยที่หองตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไป โดยเฉพาะปญหาหรือโรคทางศัลยกรรมที่มี
ความสำคัญและพบไดบอย เนนการประเมินทางดานสุขภาพ การซักประวัติ การตรวจรางกาย การใหคำแนะนำเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค สังเกตการณการทำหัตถการตางๆ ในผูปวยศัลยกรรมทั่วไป
Study and practice with patients at the General Surgery OPD. Especially the problems or
diseases that are important and often found in surgery focus on health assessment, history taking, physical
examination, giving advice on health promotion and prevention. Observe various procedures in general
surgery patients
วพมสว ๓๐๓ ดุลยภาพบำบัดเบื้องตน
๓(๑-๔-๔)
PCMPS 303 Basic Equilibropathy
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกว ๒๐๑
การประยุกตใชในการปองกัน การรักษา การฟนฟู และการสงเสริมสุขภาพ ตามหลักการดุลยภาพบำบัด 7E
(E1) การใหความรู (E2) ความสมดุล (E3) การบริหารรางกาย (E4)อารมณและผลกระทบจากอารมณ (E5) การรับประทานอาหาร
(E6) การขับถ าย (E7) สิ่ งแวดลอม หลั กการเหล านี้ เชื่ อมความสั มพั นธ ระหวาง กายวิภาคศาสตร กายวิภาคพื้ นผิ ว และ
สรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลงในรางกายโดยการมองแบบองครวมปจจัยภายในและภายนอก และการมองถึงความเชือ่ มโยงตั้งแตศีรษะ
จรดเทา
Application for prevention, treatment, rehabilitation, and health promotion by 7 E in the
Equilibropathy concept (E1), Education (E2), Equilibrium (E3), Exercise (E4), Emotion and effect of emotion (E5),
Eating (E6), Excretion (E7) Environment; correlating the concept with anatomy, surface anatomy and physiology
as a dynamic and holistic perspective view including internal and external factors
วพมกศ ๕๐๑ วิชาชีพแพทยกับการดูแลผูปวยแบบองครวม
๓(๐-๙-๓)
PCMAA 501 Medical profession and holistic approach
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกศ ๔๐๑
การดูแลผูปวยแบบองครวมขั้นสูง ทักษะการสื่อสารขั้นสูงดวยความเขาใจกับผูปวยและญาติที่ยากและซับซอน
บทบาทและการตัดสินใจในการดูแลผูปวยระยะทาย ความคิดเชิงระบบ การพัฒนาอัตลักษณวิชาชีพแพทยอยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการทีมสุขภาพและการทำงานรวมกัน ความปลอดภัยของการทำหัตถการกับผูปวย ความปลอดภัยของการสั่งใชยา
การพัฒนาระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข เศรษฐศาสตรและการจัดการ การดูแลที่คำนึงถึงความคุมคา สารสนเทศคลินิก
เทคโนโลยี สารสนเทศด านสุ ขภาพ สารสนเทศและข อมูลด านเทคโนโลยี ทางการแพทย เวชศาสตรเชิ งประจั กษ และการ
ประยุกตใช การแกไขปญหาสาธารณสุข
Advanced holistic care approach, advanced communication skill in difficult situation with empathy,
role and decision making in palliative care, systems thinking, continuity of professionalism development, health
care team management and collaboration, patient safety and invasive procedures, medication safety, health
system improvement, health care policy, economics and management, value-based care, clinical informatics
and health information technology, evidence-based medicine and practice, public health intervention
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วพมกม ๕๐๒ กุมารเวชศาสตรเฉพาะทาง ๑
๓(๐-๙-๓)
PCMPD 502 Subspecialties in Pediatrics 1
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกม ๔๐๑
การฝกปฏิบัติงานทางกุมารเวชกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมสหสาขาหนึ่งในวิชากุมารเวชศาสตร ๔ กลุมสาขา
ไดแก การดูแลผูปวยเด็กวิกฤต (หนวยระบบหายใจและกุมารเวชวิกฤต หนวยทารกแรกเกิด หนวยโรคหัวใจเด็ก) การดูแลรักษา
กลุมผูปวยเด็กที่มีภาวะภูมิแพ (หนวยระบบหายใจและกุมารเวชวิกฤต หนวยภูมิแพและวิทยาภูมิคุมกัน หนวยผิวหนังเด็ก) การ
ดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม (หนวยตอมไรทอและเมตาบอลิสม หนวยพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม หนวยโรคติดเชื้อ หนวย
โภชนาการ) โรคทางโลหิตวิทยา/มะเร็งวิทยาและประสาทวิทยาในเด็กในยุคของจีโนม (หนวยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก หนวย
ประสาทวิทยา หนวยเวชพันธุกรรมในเด็ก)
Training in pediatrics related to the four groups of pediatrics subspecialties including the
pediatric intensive care (the pediatric intensive care unit, the neonatal intensive care unit, the pediatric cardiac
care unit); the atopic march (the pulmonary and critical care, allergy and immunology, dermatology); a route to
better health in children (endocrinology and metabolism, developmental and behavioral pediatrics, infectious
diseases, nutrition), pediatric hematology-oncology and neurology in the genomic era (hematology-oncology,
neurology, genetics)
วพมทช ๕๐๓ บทนำเวชศาสตรการเดินทางทองเที่ยว
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 503 Introduction to Travel Medicine
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๒๐๑ และ วพมอย ๔๐๒
เวชศาสตรการเดินทางทองเที่ยว เวชศาสตรถิ่นทุรกันดาร วิทยาการระบาดและพยาธิสรีรวิทยาโรคที่พบได
บอยในพื้นที่เดินทาง บทบาทของแพทยดานเวชกรรมปองกันในถิ่นทุรกันดาร การใหความรูดานสุขภาพ การเตรียมพรอมสวน
บุคคล ทักษะการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดลอมยากลำบากตางๆ การใหคำปรึกษาสำหรับผูเดินทางทั้งในและตางประเทศ การ
ใหบริการทางการแพทยและการสงตอผูปวยภายใตขอจำกัดดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ การดูแล
ความปลอดภัย สุขาภิบาลและสุขอนามัยภาคสนาม
Travel medicine, wilderness medicine, epidemiology and pathophysiology of common
illnesses and injuries occurring in the austere environment; the physicians’ role in austere environments, health
education; plans for special hazards in a variety of austere environments, basic competence in the exotic travel
and wilderness survival skills; medical treatments and evacuation in the austere environment with limited
resources, field safety sanitation and hygiene
วพมกศ ๕๐๓ บูรณาการวิทยาศาสตรการแพทยและประสบการณทางคลินกิ
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 503 Integration of medical science and clinical experience
3 (1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๓๐๑ วพมอย ๔๐๑
บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยและประสบการณทางคลินิกในสาขาตาง ๆ ทางการแพทย เพื่อ
ตอยอดความรูทางคลินิกและทักษะการเรียนรู โดยการประยุกตใชหลักความรูพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและกลไกการเกิดโรค
สำหรับการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การดูแลรักษา และปองกันการเจ็บปวย
Integration of medical science and clinical experience in various medical fields to improve
clinical knowledge and skills by applying basic concepts of pathophysiology and mechanism of disease for
diagnosis, differential diagnosis, investigation, management, and disease prevention
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วพมพธ ๕๐๑ การวิจัยทางอณูพยาธิวิทยา
๓(๑-๖-๔)
PCMPA 501 Molecular Pathological Research
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมชค ๒๐๑
ภาพรวมของอณู พยาธิวิ ทยา หลั กการมู ลฐานของความปลอดภั ยในหองปฏิ บั ติ การทางอณู พยาธิชี ววิทยา
แนวคิดพื้นฐานของอณูพันธุศาสตร หลักการพื้นฐานของเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยาของโรคที่พบบอยในมนุษย ทักษะการปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐานในทางอณูชีววิทยาสำหรับการวิจัยทางอณูพยาธิวิทยา การนำเสนอผลสำเร็จของงานวิจัยทางอณูพยาธิวิทยา
An overview of molecular pathology, fundamental principles of safety in the molecular
pathobiology laboratory; basic concepts of molecular genetics, basic principles of molecular pathology
techniques; the molecular basis of common human diseases, basic laboratory skills in molecular biology for
the molecular pathological research; presentations of molecular pathological research results

วพมพศ ๕๐๑ แพทยศาสตรศึกษาสำหรับนักเรียนแพทย
๓(๑-๖-๔)
PCMME 501 Medical Education for Medical Student
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
หลักการเรียนรูและการรูคิด พฤติกรรมนิยม การประมวลขอมูล การรูคิด ความจำ เชาวนปญญา
การเรียนรูอยางมีความหมาย การรูคิดอยางมีบริบท พัฒนาการดานการรูคิดและองคความรู การเรียนรูทางสังคม การ
เรียนรูจากประสบการณ การประยุกตท ฤษฎี การเรียนรูในการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ การสืบ คนและ
ประเมินคุณคาบทความวิชาการทางการเรียนรู การนำเสนอขอมูลงานวิจัยทางการเรียนรู
Principles of learning and cognition; behaviorism, the cognitive information processing,
memory, intelligence, meaningful learning, situated the cognition, cognitive and knowledge development,
social learning, experiential learning; applications of learning theories in teaching of health science programs,
searching and evaluating literature in the science of learning, presentations of research in learning
วพมภว ๕๐๑ เภสัชวิทยาคลินิก
๓(๑-๖-๔)
PCMPH 501 Clinical Pharmacology
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมภว ๒๐๑
ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยาคลินิก การใชยาอยางสมเหตุตามหลักการทั่วไปของการรักษาโรคที่
ถูกตอง การเลือกใชยาใหเหมาะสมกับผูปวยโดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร ผล
ไม พึ ง ประสงค ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งยา และหลั ก การรั ก ษาโรคตามเภสั ช วิ ท ยาแนวใหม ที่ เป น วิ ธี ก ารรั ก ษาโรคที่ มี
ประสิทธิภาพ
Basic clinical pharmacology, the rational use and selection of drugs for the
therapeutic indication related to pharmacokinetics/ pharmacodynamics considerations; adverse
drug reactions, drug interactions and the pharmacotherapy of new drugs
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วพมศธ ๕๐๒ เสริมทักษะศัลยศาสตรออรโธปดิกส ๑
๓(๑-๖-๔)
PCMOS 502 Clinical Practice in Orthopedics Surgery 1
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกว ๒๐๑ และ วพมภว ๒๐๑
ความรูและทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย และวินิจฉัยโรคทางออรโธปดิกสที่พบบอย ในแผนกผูปวย
นอก การรักษาขั้นตน การใหคำแนะนำในการดูแลตนเองเมื่อมีการเจ็บปวยทางดานออรโธปดิกส การสงตัวกลับเพื่อรับการรักษา
อยางเหมาะสม รวมถึงการใหคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อปองกันการเจ็บปวยทางดานออรโธปดิกส การรวมปฏิบัติงานในทีม
ดูแลผูปวยใน และผูปวยหลังผาตัด การฝกทำหัตถการที่จำเปนทางออรโธปดิกส
Knowledge and practice in history taking, physical examination, diagnosis, giving advice for
patients with common orthopedic diseases in out-patient clinics; proper referring of patients with orthopedic
conditions, giving advice to general people for preventing of orthopedic diseases; joining with team for the inpatient care, the post-operative care, practicing for essential manual skills in orthopedics
วพมศศ ๕๐๒ ศัลยศาสตรทั่วไป ๑
๓(๑-๖-๔)
PCMSU 502 Surgery 1
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศศ ๔๐๑ และวพมศศ ๔๐๒
โรคทางศัลยกรรมที่มีความสำคัญและพบไดบอย เนนโรคที่ซับซอน การดูแลรักษาบาดแผล การดูแล
กอนการผาตัด ระหวางการผาตัด และหลังการผาตัด และการใชความรูความสามารถและทักษะในระดับที่สูงขึ้นใน
ผูปวยศัลยกรรมทั่วไป
Common surgical diseases, emphasizing on more complicated diseases; wound
care, pre-, peri-, and post-operative care; advanced knowledge, and skills of the general surgery
วพมศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๒
๓(๑-๖-๔)
PCMSU 503 Subspecialties in Surgery 2
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศศ ๔๐๑ และ วพมศศ ๔๐๒
ศึกษาและฝกปฏิบั ติกับผูปวยที่มีปญหาหรือโรคทางศัลยกรรมเฉพาะทาง (ทางเดินปสสาวะ ศัลยกรรม
ตกแตง ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมทรวงอก และศัลยกรรมประสาท) ที่มีความสำคัญและพบไดบอย เนนปญหาหรือโรคที่ยาก และ
สลับซับซอนมากขึ้น การดูแลรักษาบาดแผล การเตรียมการผาตัด การดูแลรักษาหลังผาตัด และการใชความรูความสามารถและ
ทักษะในระดับที่สูงขึ้นในผูปวยศัลยกรรมทั่วไป
The study and practice in surgical subspecialties (urology, plastic, pediatric, cardiothoracic, and
neurologic surgery) with important and common surgical diseases, especially complicated diseases; wound
care, preparations for operative, pre- and post-operative care together with the use of more advance
knowledge and skill level of general surgery; the study and observation of various surgical procedures
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วพมสว ๕๐๑ ดุลยภาพบำบัดตอยอด
๓(๑-๖-๔)
PCMPS 501 Advanced Equilibropathy
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมสว ๓๐๓
การประยุกตใชในการปองกัน การรักษา การฟนฟู และการสงเสริมสุขภาพ ตามหลักการดุลยภาพบำบัด 7E
(E1) การใหความรู (E2) ความสมดุล (E3) การบริหารรางกาย (E4) อารมณและผลกระทบทางอารมณ (E5) การรับประทานอาหาร
(E6) การขับถาย (E7) สิ่งแวดลอม รวมถึงการฝกการฝงเข็มแบบดุลยภาพบำบัดรักษากลุมภาวะโรคที่พบบอย
The application for prevention, treatment, rehabilitation, and health promotion by the 7E in
the equilibropathy concept (E1) education (E2) equilibrium (E3) exercise (E4) emotion and the effect of emotion
(E5) eating (E6) excretion (E7) environment; the application of the equilibropathy technique acupuncture to
treat common diseases
วพมอย ๕๐๓ อายุรศาสตรเฉพาะทาง ๑
๓(๑-๖-๔)
PCMMD 503 Subspecialties in Internal Medicine 1
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และวพมอย ๔๐๓
ประเด็นที่นาสนใจทางอายุรกรรมใน ๗ สาขาหลัก ไดแก สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคทางเดิน
หายใจและเวชบำบัดวิกฤต สาขาทางเดินอาหาร สาขาโรคเลือด สาขาโรคติดเชื้อ สาขาโรคไต และสาขาโรคระบบประสาท
Interesting issues in internal medicine subspecialties including cardiology, the chest and critical
care, gastroenterology, hematology, infectious diseases, nephrology, and neurology
วพมกม ๖๐๒ กุมารเวชศาสตรเฉพาะทาง ๒
๓(๐-๙-๓)
PCMPD 602 Subspecialties in Pediatrics 2
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมกม ๔๐๑
การฝกปฏิบัติงานทางกุมารเวชกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมสหสาขาใดกลุมสาขาหนึ่งในวิชากุมารเวชศาสตร ๔
กลุมสาขา ไดแก การดูแลผูปวยเด็กวิกฤต (หนวยระบบหายใจและกุมารเวชวิกฤต หนวยทารกแรกเกิด หนวยโรคหัวใจเด็ก) การ
ดูแลรักษากลุมผูปวยเด็กที่มีภาวะภูมิแพ (หนวยระบบหายใจและกุมารเวชวิกฤต หนวยภูมิแพและวิทยาภูมิคุมกัน หนวย
ผิวหนังเด็ก) การดูแลสุขภาพเด็กแบบองครวม (หนวยตอมไรทอและเมตาบอลิสม หนวยพัฒนาการเด็กและพฤติกรรม หนวยโรค
ติดเชื้อ หนวยโภชนาการ) โรคทางโลหิตวิทยา/มะเร็งวิทยาและประสาทวิทยาในเด็กในยุคของจีโนม (หนวยโลหิตวิทยาและมะเร็ง
ในเด็ก หนวยประสาทวิทยา หนวยเวชพันธุกรรมในเด็ก)
Training in pediatrics related to groups of pediatrics subspecialties including the pediatric
intensive care (the pediatric intensive care unit, the neonatal intensive care unit, the pediatric cardiac care unit);
the atopic march (pulmonary and critical care, allergy and immunology, dermatology); a route to better health
in children (endocrinology and metabolism, developmental and behavioral pediatrics, infectious diseases,
nutrition) , pediatric hematology-oncology and neurology in the genomic era ( hematology-oncology,
neurology, genetics)
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วพมจป ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางจิตเวชศาสตร
๓(๑-๖-๔)
PCMPC 601 Clinical Experience in Psychiatry
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมจป ๕๐๑
ประสบการณทางคลินิกในการสัมภาษณทางจิตเวช การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรคและ
การรักษาทางจิตเวช ประสบการณทางคลินิกในการบริบาลทางจิตเวช ประสบการณทางคลินิกในการบริบาลผูปวยเสพสารเสพ
ติดทั้งในระยะถอนสารและระยะฟนฟูสภาพ ประสบการณทางคลินิกในการบริบาลทางจิตเวชแบบสหสาขา
Clinical experiences in the psychiatric interviewing, mental status examination, diagnosis,
differential diagnosis and the treatment in psychiatry; clinical experiences in psychiatric settings, clinical
experiences in the addiction treatment during the detoxification period and the rehabilitation period, clinical
experiences in the psychiatric multidisciplinary management
วพมจว ๖๐๑ จักษุวิทยา
๓(๑-๖-๔)
PCMOP 601 Ophthalmology
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๕๐๑
ศึกษาและปฏิบัติงานโรคของตา คำนิยาม อุบัติการณ สมุฏฐาน พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย
แยกโรค โรคแทรกซอน การบำบัดรักษาผูปวย การปองกัน การพยากรณโรค ตลอดจนการวินิจฉัยอาการทางตาและอาการที่เกิด
จากระบบอื่น ๆ การซักประวัติ และการทำการตรวจตาทางกายภาพ การตรวจดวยกลองสองตรวจในตา การแปลผลเพื่อนำไปสู
การวิ นิ จฉั ยและการรั กษา การรับผู ป วยไว ในความดู แลที่ หอผู ป วยใน และการตรวจผู ป วยที่ แผนกตรวจโรคผู ป วยนอก
สังเกตการณวิธีการผาตัด
Studying and training about ophthalmological diseases; definition, incidence, etiology,
pathogenesis, clinical signs, the differential diagnosis, complications, treatments, preventions, prognosis, and
ophthalmological signs and symptoms of systemic diseases; history taking and the physical examination of the
eye, ophthalmoscope, the interpretation of medical data for the diagnosis and treatment, the out-patient and
in-patient care, the ophthalmological surgical procedures observation
วพมทช ๖๐๓ บริหารงานโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 603 Basic Hospital Management Course
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
หลักการบริหารทั่วไป หลักการบริหารโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน การประยุกตใชในการบริหารกิจการสาย
แพทย วิสัยทัศนในการเปนผูบริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ การใหคำปรึกษาและเสนอแนะ การแกไขปญหางานดานการ
บริหารงานโรงพยาบาล
Principles of management, basic hospital management, applying on the hospital
administration; visions of the professional hospital management for executive officers; counseling and advices,
problem solving in the hospital management
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วพมพธ ๖๐๑ ฝกปฏิบัตงิ านพยาธิวิทยาคลินิก
๓(๐-๙-๓)
PCMPA 601 Clinical Pathology Practice
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
หลักการและการปฏิบัติงานพื้นฐานในทางพยาธิวิทยาคลินิกสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาผูปวยโลหิต
วิทยา เวชศาสตรบริการโลหิต ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก พิษวิทยาคลินิก อณูพยาธิวิทยา การบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการ การตรวจ ณ จุดดูแลผูปวย การประยุกตใชพยาธิวิทยาคลินิกสำหรับ
กรณีศึกษาทางการแพทย
Basic principles and practice in clinical pathology for the diagnosis and treatment of patients,
hematology, transfusion medicine, clinical immunology, clinical microbiology, clinical chemistry, clinical
toxicology, molecular pathology; the laboratory management, the laboratory information system, the point-ofcare testing, the application of clinical pathology for medical case studies

วพมพธ ๖๐๒ ฝกปฏิบัตงิ านพยาธิวิทยากายวิภาค
๓(๐-๙-๓)
PCMPA 602 Anatomical Pathological Practice
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
หลักการและการปฏิบัติงานพื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาคสำหรับการวินิจฉัยและการรักษาผูปวย ศัลย
พยาธิวิทยา เซลลพยาธิวิทยา การชันสูตรศพผูปวยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล อณูพยาธิวิทยา การประยุกตใชพยาธิวิทยากาย
วิภาคสำหรับกรณีศึกษาเชิงคลินิก
Basic principles and practices in anatomical pathology for the diagnosis and treatment of
patients; surgical pathology, cytopathology, hospital autopsy, molecular pathology; an application of
anatomical pathology for clinical case studies

วพมรส ๖๐๑ รังสีวิทยาคลินิกประยุกต
๓(๐-๙-๓)
PCMRD 601 Applied Clinical Radiology
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมรส ๔๐๑
ฝกทักษะการอานฟลมปกติและผิดปกติของระบบตางๆ ไดแก ระบบกระดูกและขอ ระบบทางเดินหายใจ
ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบสืบพันธุของสตรี และระบบประสาท การตรวจผูปวยดวยคลื่นเสียงความถี่สูง เทคนิคการ
ตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในการตรวจระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปสสาวะดวยการใชเอกซเรยและสารทึบรังสี
Skill training in the interpretation of normal and abnormal X-ray films in the body systems
such as bone and joint, respiratory, circulation, gynecology, and neurology; ultrasound diagnosis, the special
technique radiography in the gastrointestinal tract system and using x ray and the contrast media study in the
urology examination
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วพมวฟ ๖๐๑ ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฟนฟู
๓(๑-๖-๔)
PCMRM 601 Clinical Experience in Rehabilitation Medicine
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศธ ๕๐๑
การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาฟนฟูผูปวยในกลุมอาการปวดในระบบกระดูกและกลามเนื้อ หัตถการการใช
เข็มเพื่อรักษาอาการเจ็บปวด และฝกฝนทักษะในการใหคำแนะนำผูปวย การออกกำลังกายเพื่อการรักษา
The diagnosis and rehabilitation management in the musculoskeletal pain; skills of the trigger
point injection, dry needling, patient education, prescribing therapeutic exercise
วพมวญ ๖๐๑ วิสัญญีวิทยา
๓(๑-๖-๔)
PCMAT 601 Anesthesiology
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศศ ๕๐๑
ศึกษาและฝกปฏิบัติกับผูปวยทางวิสัญญีที่มีความสำคัญและพบไดบอย การซักประวัติ ตรวจรางกาย การ
ตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา รวมถึงหัตถการทางวิสัญญีวิทยา เนนปญหาหรือโรคที่ยากและสลับซับซอนมากขึ้น การ
ดูแลผูปวยกอน ระหวางและหลังการผาตัด การใหยาระงับความเจ็บปวดในระหวางผาตัด หลังการผาตัด และผูปวยมะเร็ง
Studying and practicing in patients with significant anesthetic problems; history taking, physical
examination, investigation, treatment planning and focusing on medical task procedures related to the
principles of anesthesiology; emphasizing on more complicated diseases; giving patients care during the preoperative evaluation, the peri-operative and the post-operative managements, the peri-operative, the postoperative pain management including cancer patients
วพมศธ ๖๐๒ เสริมทักษะศัลยศาสตรออรโธปดิกส ๒
๓(๑-๖-๔)
PCMOS 602 Clinical Practice in Orthopedics Surgery 2
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศธ ๕๐๑
ความรูและทักษะในการซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัยโรค ใหการรักษา ใหคำแนะนำ ขอบงชี้
และแนวทางในการปรึกษาหรือสงตอผูปวยโรคทางออรโธปดิกสที่พบบอย การดูแลผูปวยในทางออรโธปดิกส การ
เตรียมความพรอมของผูปวยเพื่อเขารับการผาตัด การดูแลผูปวยหลังผาตัด การฝกทำหัตถการที่จำเปนทางออรโธป
ดิกส และการเปนแพทยผูชวยผาตัด
Knowledge and skills in history taking, physical examination, diagnosis, treatment;
giving advice, indications and conditions need to refer for patients with common orthopedic
diseases; caring for orthopedic in-patients, the pre-operative preparation, the post-operative care;
essential manual skills in orthopedics and practice for operative assistants
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วพมศศ ๖๐๓ ศัลยศาสตรทั่วไป ๓
๓(๐-๙-๓)
PCMSU 603 Surgery 3
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมศศ ๔๐๑
โรคทางศัลยกรรมที่มีความสำคัญและพบไดบอย เนนโรคที่ซับซอน การดูแลรักษาบาดแผล การดูแล
กอนการผาตัด ระหวางการผาตัด และหลังการผาตัด และการใชความรูความสามารถและทักษะในระดับที่สูงขึ้นใน
ผูปวยศัลยกรรมทั่วไป
Common surgical diseases, emphasizing on more complicated diseases; the wound
care, the pre-, peri-, and post-operative care, the advanced knowledge, and skills in general surgery
วพมศศ ๖๐๔ ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๔
๓(๐-๙-๓)
PCMSU 604 Subspecialties in Surgery 4
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
การฝกปฏิบัติกับผูปวยโรคที่พบไดบอยทางศัลยกรรมเฉพาะทาง (ทางเดินปสสาวะ ศัลยกรรมตกแตง
ศัลยกรรมเด็ก ศัลยกรรมทรวงอก และศัลยกรรมประสาท) การซักประวัติ ตรวจรางกาย การตรวจวินิจฉัยพิเศษ การวินิจฉัย
แยกโรค และการวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการทางศัลยกรรมที่ใชในการรักษาผูปวยและระบบการสงตอ
Practicing in surgical subspecialties ( urology, plastic, pediatric, cardiothoracic, and
neurologic surgery) ; history taking, physical examination, special investigation, differential diagnosis, and
treatment planning; principles of surgical procedure for the treatment and the referral system
วพมสล ๖๐๑ โสต ศอ นาสิกวิทยา
๓(๑-๖-๔)
PCMOT 601 Otolaryngology
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๕๐๑
ประสบการณทางคลินกิ ในปญหาของหู คอ จมูกที่พบบอยในคลินิก การสัมภาษณประวัติ การตรวจรางกาย
การวินิจฉัยแยกโรค โรคแทรกซอน การพยากรณโรค การวินิจฉัย การสงตรวจเพิ่มเติม การแปลผล การรักษาการปองกัน การ
รักษาเบื้องตน การใหคำแนะนำแกผูปวยและญาติ
Clinical experiences in common ear, nose, and throat problems history taking; physical
examinations, the differential diagnosis, complications, prognosis, diagnosis, investigations, interpretations;
treatments, patients and relatives counselling
วพมอย ๖๐๓ อายุรศาสตรเฉพาะทาง ๒
๓(๐-๙-๓)
PCMMD 603 Subspecialties in Internal Medicine 2
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒ และวพมอย ๔๐๓
ประเด็นที่นาสนใจทางอายุรกรรมใน ๙ สาขาหลัก ไดแก สาขาโรคภูมิแพและอิมมูโนวิทยา สาขาโรคผิวหนัง
สาขาโรคตอมไรทอ สาขาเวชพันธุศาสตร สาขาเวชศาสตรผูสูงอายุ สาขาโภชนาการ สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคขอและรูมาติสซั่ม
และสาขาพิษวิทยา
Important issues in internal medicine subspecialties including allergy and immunology,
dermatology, endocrinology, medical genetics, geriatric medicine, nutrition, oncology, rheumatology, and
toxicology
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วพมXX XXX ประสบการณการเรียนรูชั้นคลินิกในสถาบันการแพทยตางประเทศ
๓(๐-๙-๓)
PCMXX XXX Experience in clinical clerkship in foreign medical school
3 (0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๑
ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ท างคลิ นิ ก ในสถาบั น การแพทย ต า งประเทศในสาขาวิ ช าหลั ก ได แ ก
อายุรศาสตร สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร และเวชศาสตรครอบครัว หรือสาขาทางการแพทยอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มความรูดานการปฏิบัติงานและทักษะทางคลินิก ทักษะการสื่อสาร การทำงานเปนทีม และระบบบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขของตางประเทศ
Clinical clerkship rotation in major departments (Internal Medicine, Obstetrics and Gynecology,
Surgery, Pediatrics, and Family Medicine) or any medical fields in foreign medical school to increase knowledge
in clinical practice and skills, communication skills, teamwork, and health services in other countries
๒.๒.๓

วิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพดานการวิจัย
(Selective in Medical Research)
วพมปส ๓๐๒ งานวิจัยทางการแพทย
๓(๑-๔-๔)
PCMPR 302 Medical Research
3(1-4-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๒๐๑
งานวิจัยทางการแพทย และวิทยาการระบาดพื้นฐาน โดยมุงเนนใหนักเรียนสามารถออกแบบโครงราง
งานวิจัย ออกแบบการศึกษาและการวัดผล และการนำสารสนเทศทางการแพทยและการจัดเก็บขอมูลมาใชไดอยางเหมาะสม
Medical research and basic epidemiology, proposal development, study design, data
collection and outcome measurement
วพมกศ ๕๐๒ การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยระดับกลาง
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 502 Intermediate Medical Research and Medical Innovation
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๒๐๑
การวิจัยทางการแพทยในสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิจัยชุมชน วิจัยทางคลินิก ระบบสุขภาพ
และชีวสารสนเทศศาสตร วิทยาการระบาดระดับกลาง การดำเนินการวิจัย การวิเคราะหผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบ
เรียงเปนนิพนธตนฉบับ การประดิษฐและการออกแบบนวัตกรรมทางการแพทย
The medical research (basic science, community, clinical investigation, health systems, and
bioinformatics) and the medical innovation; the intermediate epidemiology, conducting research study, data
analysis, manuscript writing, inventions, the product design for the medial innovation
วพมกศ ๖๐๒ การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทยระดับสูง
๓(๑-๖-๔)
PCMAA 602 Advanced Medical Research and Medical Innovation
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมทช ๒๐๑
การวิจัยทางการแพทยในสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิจัยชุมชน วิจัยทางคลินิก ระบบสุขภาพ
และชีวสารสนเทศศาสตร วิทยาการระบาดระดับสูง การดำเนินการวิจัย การวิเคราะหผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียง
เปนนิพนธตนฉบับ การนำเสนอรายงานวิจัย การตีพิมพผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ การประดิษฐและการออกแบบ
นวัตกรรมทางการแพทย สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
Medical research ( basic science, community, clinical investigation, health systems, and
bioinformatics); advanced epidemiology; conducting research study, data analysis, manuscript writing, research
study presentations, manuscript publications in international peer reviewed journals; inventions, product design
for medial innovations, patent, petty patent
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๒.๒.๔ วิชาเฉพาะที่สง เสริมศักยภาพดานเวชศาสตรครอบครัว (Selective in Family Medicine)
วพมวค ๓๐๑ บทนำเวชศาสตรครอบครัว
๓(๑-๖-๔)
PCMMC 301 Introduction to Family Medicine
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมพธ ๒๐๑
หลักวิชาเวชศาสตรครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว ทักษะการสื่อสารกับผูปวยและประชาชน การประเมิน
งานวิจัยเวชศาสตรครอบครัว การสรางเสริมสุขภาพ การเขาถึงครอบครัว การบริการสุขภาพทั้งสวนบุคคล ครอบครัวทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม หลักอาชีวอนามัย จริยธรรมในแพทยเวชศาสตรครอบครัว การฝกทักษะการวินิจฉัย ดูแลรักษาผูปวย
ศูนยสุขภาพปฐมภูมิ การเยี่ยมบานผูปวย 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; principle of
occupational health, ethics of family medicine, skills on medical diagnosis performed in the primary care units,
home visit, and skills on community health education
วพมวค ๕๐๒ บูรณาการการดูแลสุขภาพครอบครัว และการสรางเสริมสุขภาพ
๓(๑-๖-๔)
PCMFM 502 Integrated Family Healthcare and Health Promotion
3(1-6-4)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมอย ๔๐๒
บูรณาการความรูและทักษะการดูแลผูปวยปญหาที่พบบอยในคลินิกหมอครอบครัว การใหบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิแกประชาชนในลักษณะองครวม ตั้งแตแรก ตอเนื่อง และผสมผสาน การเยี่ยมบานผูพิการ การดูแลผูสูงอายุ ผูปวยติด
เตียง การรักษาแบบประคับประคอง และการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
Integrated knowledge and skills in the management of common problems in the primary care
cluster, the integrated and continuity of care, the holistic care in the primary care unit, home visits for disabled
patients, the home health care for the elderly, bed ridden patients, the palliative care, and the health
promotion in communities
วพมวค ๖๐๑ ประสบการณคลินิกในเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
๓(๐-๙-๓)
PCMFM 601 Clinical Experience in Primary Care unit and Network Care Unit
3(0-9-3)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) วพมวค ๕๐๑
ฝกปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ การบริการดานการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การดูแลรักษา การฟนฟูสมรรถภาพ การตรวจเยี่ยมผูปวยและครอบครัวหลังใหการรักษา การสงตอ
ผูปวย การบริหารองคกร การจัดกิจกรรมบริการดานสุขภาพใหแกประชาชนในกลุมอายุตางๆ กลุมโรคที่เปนปญหาของชุมชน
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพแพทย
Training in the primary care units and primary care cluster, the management of the health
promotion, the disease prevention, care and cure, rehabilitation; home visits, health care follow up, patient
referrals; the organizational management, providing healthcare activities for people in all age groups; the holistic
approach for problem solving, and ethics in the medical profession
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย (ดูในภาคผนวก ๖)
๓.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจำหลักสูตร
๓.๒.๓ อาจารยประจำจากคณะตาง ๆ
๓.๒.๔ อาจารยพิเศษ

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรกำหนดให นพท./ นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม เพื่ อฝกปฏิบั ติกับ ผูป วยในสถานการณ จริงเกี่ยวกับ การดูแลผูปวยที่หองฉุกเฉิน
แผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยใน หองผาตัด รวมทั้งการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อฝกการปฎิบัติงานและ
ศึ ก ษาดู งานการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ แ ก ป ระชาชนในลั ก ษณะองค ร วม ตั้ ง แต แ รก ต อเนื่ อ ง และผสมผสาน
ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟนฟูสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิในสวนภูมิภาคของประเทศไทย
๔.๑ มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู (Learning outcome) ของประสบการณภาคสนาม
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีความมุงหวังใหบัณฑิตแพทยมีมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูของ
ประสบการณภาคสนามที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes:
PLOs) ทั้ง ๗ ดาน ไดแก
(๑) ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอผูปวย
วิชาชีพ และสังคม
(๒) ประยุกตความรูทางการแพทย และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
วินิจฉัย ดูแลรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวย โดยยึดหลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม
(๓) สร างเสริม สุ ขภาพ ป องกั น โรค ในระดั บ ครอบครัว ชุ ม ชน และประชาชน โดยตระหนั ก ถึ งความ
ตองการของสังคม ระบบบริบาลสุขภาพของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของประชากรและวัฒนธรรม
(๔) สื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติ และประชาชน รวมทั้งทำงานเปนทีมรวมกับแพทย
สหสาขาวิชาชีพ ในระบบสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ
(๕) จัดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานดวยความ
ยืดหยุน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูที่ทันสมัย
(๖) เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานไดทั้งชุมชนเมือง ชนบท ในสถานการณปกติและสถานการณที่มี
ขอจำกัดทางดานทรัพยากร
(๗) ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาอยางเปน
ระบบ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร หลักสถิติ และหลักจรรยาบรรณการวิจัยตามมาตรฐานสากล
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๔.๒ ชวงเวลา
ชั้นป

๖
๖
๖
๖
๖
๖

วิชา

ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา
ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธป
ดิกส

หนวยกิต

การดำเนินงาน

๔(๐-๑๒-๔) ฝกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลชุมชน เปนเวลา ๔ สัปดาห
๔(๐-๑๒-๔)
๔(๐-๑๒-๔)
๔(๐-๑๒-๔)
๔(๐-๑๒-๔)
๒(๐-๖-๒)

ฝกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลสมทบ เปนเวลา ๔ สัปดาห
ฝกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลสมทบ เปนเวลา ๔ สัปดาห
ฝกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลสมทบ เปนเวลา ๔ สัปดาห
ฝกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลสมทบ เปนเวลา ๔ สัปดาห
ฝกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลสมทบ เปนเวลา ๒ สัปดาห

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
หลักสูตรจัดตารางเวลาใหนักศึกษาเวียนไปศึกษาและปฏิบัติงานในทุกรายวิชาของในชัน้ ป ๖
๔.๔ จำนวนหนวยกิต ๒๒ หนวยกิต
วพมอย ๖๐๑
PCMMD 601
วพมศศ ๖๐๑
PCMSU 601
วพมสน ๖๐๑
PCMOG 601
วพมกม ๖๐๑
PCMPD 601
วพมศธ ๖๐๑
PCMOS 601
วพมทช ๖๐๑
PCMMC 601

ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
Clinical Experience in Internal Medicine
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
Clinical Experience in Surgery
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology
ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
Clinical Experience in Pediatrics
ประสบการณคลินกิ ทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
Clinical Experience in Orthopedics
ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
Clinical Placements in Community Hospital

๔(๐-๑๒-๔)
6(0-18-6)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)
๒(๐-๖-๒)
2(0-6-2)
๔(๐-๑๒-๔)
4(0-12-4)

๔.๕ การเตรียมการ
๔.๕.๑ การกำหนดสถานที่ฝกปฏิบตั ิการ
 กำหนดคุณลักษณะของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมที่มีความเหมาะสมใน
การเปนสถานทีฝ่ กประสบการณสำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชัน้ ปที่ ๖ โดยเลือกจากขนาด (จำนวนเตียง) ทำเลที่ตั้ง ความพรอม
ของแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่สามารถทำหนาที่เปนแพทยพี่เลี้ยง/ อาจารยพิเศษ รวมทัง้ ความหลากหลายของผูปว ย
และผูรบั บริการที่ทำใหบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชาได
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๔.๕.๒ การเตรียมนักศึกษา
 จัดปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจงให นพท./นศพ.วพม. ทราบถึงวัตถุประสงคของรายวิชา
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา วิธีการจัดประสบการณ การเรียนรู กิจกรรมที่ นพท./นศพ.วพม. ตองปฏิบั ติ โดย
เฉพาะงานที่มอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุม วิธีการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู รวมทั้งเกณฑการตัดสินผล
 เตรียมความพรอมด านทั กษะและเจตคติ ของ นพท./นศพ.วพม. ก อนออกไปฝ กปฏิ บั ติ งาน โดยอาศั ย
สถานการณและผูปวยจำลอง
 ชี้แจงใหขอมูลแก นพท./นศพ.วพม. เพื่อใหตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยผูปวยและความ
ปลอดภัยของตนเองและบุคลากรทางการแพทย
 กำชับให นพท./นศพ.วพม. ปฏิบัตติ ามระเบียบของทางโรงพยาบาลสมทบอยางเครงครัด
๔.๕.๓ การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของรายวิชา ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา วิธีการจัดประสบการณ
การเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู กิจกรรมของ นพท./นศพ.วพม. โดยเฉพาะงานที่มอบหมายทัง้ รายบุคคลและ
รายกลุม รวมทั้งซักซอมวิธีการแนะแนวและชวยเหลือ นพท./นศพ.วพม. และแบงกลุม นพท. ไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตาง ๆ
๔.๕.๔ การเตรียมแพทยพี่เลี้ยง/ อาจารยพิเศษในสถานทีฝ่ กประสบการณ
 ชี้ แ จงให แ พทย พี่ เลี้ ย ง/ อาจารย พิ เ ศษ ทราบรายละเอี ย ดของรายวิ ช า รวมทั้ ง บทบาทหน า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของแพทย พี่ เลี้ ย ง โดยเฉพาะการให ค ำแนะนำปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง าน การประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง าน โดยใช แ บบฟอร ม การประเมิ น ของทางภาควิ ช าฯ
๔.๕.๕ การจัดการความเสี่ยง
 ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ รวบรวมขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพื่อกำหนดมาตรการปองกันและแนวทางแกไขปญหาความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน ทั้งความ
เสี่ยงจากการเดินทาง การปฏิบัติงานผิดพลาด ความปลอดภัยผูปวยและความปลอดภัยผูเรียน
 ปฐมนิเทศแนะนำการวางตัวที่เหมาะสมตอบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลทีฝ่ กงาน
 ความเสีย่ งอื่นๆ เชน การปองกันโรคระบาด การปองกันอุบัติเหตุตา งๆ
๔.๖ การประเมินผล
๔.๖.๑ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment)
การประเมินความกาวหนาในการพัฒนาผลการเรียนรูของ นพท./นศพ.วพม. ดำเนินการโดยติดตามผล
การปฏิบัติงาน การประเมินผลผลงานสำหรับการทำงานที่ไดรับมอบหมาย พรอมใหขอมูลปอนกลับโดยอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อให นพท./นศพ.วพม. นำไปพัฒนาปรับปรุงแนวทางการเรียนรู นอกจากนี้แพทยพี่เลี้ยงยังประเมินโดยการ
สังเกตโดยตรงขณะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ รวมทั้งให นพท./นศพ.วพม. ประเมินตนเองและฝกสะทอนคิดเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๘๑

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๖.๒.
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment)
การประเมินโดยผูรวมงานและผูเ กี่ยวของ
การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก โดยอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยพี่เลี้ยง
การประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย (Interesting topics, Interesting case conference)
บันทึกประสบการณการเรียนรู
การนำเสนอผลการวิจัย (กรณีมกี ารทำวิจัย)
รายงานการวิจัยเปนรูปเลม (กรณีมีการทำวิจัย)

๕. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คำอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกำหนดให นพท./นศพ.วพม. ไดศึกษาประเด็นทางการแพทยที่สนใจ โดยใชวิธีการทางระบาด
วิทยา และวิทยาศาสตรการแพทย เปนรายบุคคลหรือรายกลุม ภายใตคำแนะนำของอาจารย เขียนโครงรางการวิจัย
ดำเนินการวิจัยโดยเก็บขอมูล รวบรวมและวิเคราะหขอมูล นำเสนอดวยวาจา และสงผลงานฉบับสมบูรณ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
๕.๒.๑ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูที่ทนั สมัย รวมถึงการประยุกตใชในการนำเสนอขอมูลอยาง
เหมาะสมกับวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒.๒ ประเมินคุณคาบทความวิจัยและแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรการแพทยไดดวยตนเอง เพื่อนำไปใช
อางอิงและปรับเปลี่ยนแนวทางในเวชปฏิบัติ
๕.๒.๓ ดำเนินการวิจัย โดยตั้งคำถามวิจัย คนควา วิเคราะห เพื่อออกแบบ ดำเนินการศึกษา และวิเคราะห
ขอมูล ภายใตหลักการทางวิทยาศาสตรและจรรยาบรรณการวิจัยตามมาตรฐานสากล
๕.๒.๔ ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ โดยใชหลักสถิติที่
ถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล
๕.๓ ชวงเวลา
๕.๓.๑ ชั้นปที่ ๔ ในรายวิชา วิจยั ทางการแพทยในระดับชุมชน รหัสรายวิชา วพมทช ๔๐๑
๕.๓.๒ ชั้นปที่ ๖ ในรายวิชา ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน รหัสรายวิชา วพมทช ๖๐๑
๕.๔ จำนวนหนวยกิต
ชั้นป
วิชา
๔ วิจัยทางการแพทยในระดับชุมชน
๖ ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
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หนวยกิต
๔ (๑-๙-๕)
๔(๐-๑๒-๔)

การดำเนินงาน
เรียนภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้ง ๓ สัปดาห ออกชุมชน ๑ สัปดาห
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เปนเวลา ๔ สัปดาห

๘๒

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ มอบหมายให นพท./นศพ.วพม. ทุกคน ฝกเขียนโครงรางงานวิจยั อยางเปนลำดับขั้นตอนเปน
รายบุคคล โดยมีอาจารยทปี่ รึกษาคอยใหคำปรึกษาและขอมูลปอนกลับ (รายวิชา วิจัยทางการแพทยในระดับชุมชน)
๕.๕.๒ มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหเปนรายกลุม โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคำปรึกษา ตั้งแต
การเลือกหัวขอ กระบวนการคนควา วิจัย และประเมินผล
๕.๕.๓ ฝกการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS (รายวิชา วิจัยทางการแพทยในระดับชุมชน)
๕.๕.๔ ใหสงโครงรางงานวิจัย (รายกลุม) เพื่อขออนุมัติดำเนินการตากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกอน
ดำเนินโครงการ
๕.๕.๕ ใหรายงานความกาวหนาในการดำเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
๕.๕.๖ ใหนำเสนอผลการศึกษาดวยวาจาตออาจารย เพื่อรับฟงขอเสนอแนะปรับปรุง กอนสงรายงาน
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment)
การประเมินความกาวหนาในการพัฒนาผลการเรียนรูของ นพท./นศพ.วพม. ดำเนินการโดยติดตามผล
การปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ การทำงานที่ไดรับมอบหมายพรอมใหขอมูลปอนกลับโดยอาจารย
ที่ป รึก ษา เพื่ อให นพท./นศพ.วพม. นำไปพั ฒ นาปรับ ปรุงแนวทางการเรียนรู นอกจากนี้ยั งให นพท./นศพ.วพม.
ประเมินตนเองและฝกสะทอนคิดของผูเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
๕.๖.๒ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment)
(๑) การสอบขอเขียน (ปรนัย/ อัตนัย)
(๒) การสอบวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ
(๓) โครงรางงานวิจัยรายบุคคล/ การนำเสนอเปนรายบุคคล
(๔) โครงรางงานวิจัยรายกลุม/ การนำเสนอเปนรายกลุม
(๕) การนำเสนอผลการวิจัย
(๖) รายงานการวิจัยเปนรูปเลม
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หมวดที่ ๔
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากความคาดหวังทัว่ ไปที่วทิ ยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
พัฒนาใหมีขึ้นในหลักสูตรนี้ ไดแก ทักษะทางการทหารและเวชศาสตรทหาร แสดงตามรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ

กิจกรรมนักศึกษา

๑. พิทักษเทิดทูนสถาบัน ชาติ
กิจกรรมในหลักสูตร
ศาสนา พระมหากษัตริย
- วิชาทหาร ๑
๒. มีคุณลักษณะผูน ำทางทหารที่ดี
- วิชาทหาร ๒
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร - วิชาทักษะทางการแพทยในสนาม
เขาใจบทบาทและหนาที่ของการ
รบ
รักษาความมั่นคงและการปองกัน - วิชาเวชศาสตรทหาร
ประเทศ
- วิชาเวชปฏิบัติการยุทธ (รวมทั้ง
๓. สามารถใหบริการทางการแพทย
ปฏิบัตกิ ารเพชราวุธ)
แกกำลังพลและประชาชนในที่ตงั้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปกติและพืน้ ที่ปฏิบัติการ รวมถึง - ระบบนักเรียนบังคับบัญชา โดยมี
การบริการทางการแพทยใน
กองการปกครอง กำกับดูแล
สถานการณที่มีขีดจำกัดทางดาน - กิจกรรมรวมกับหนวยทหารเหลา
ทรัพยากร
อื่นๆ
- การออกแบบกิจกรรมใหมีการ
ทำงานเปนกลุม ทั้งในบทบาทของ
ผูนำและสมาชิกของกลุม
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรผานชมรม
ตางๆ ของสโมสร นพท.วพม.
และการสวนสนามเพื่อเปนเกียรติ
แกบัณฑิตแพทยทหารในเขารับ
วันพระราชทานปริญญาบัตร
- กิจกรรมนอกหลักสูตรตามความ
สนใจของนักศึกษา
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กลยุทธการสอน
- การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ของครูตนแบบ (role model)
- การเรียนกลุมยอย
- การฝกปฏิบัติในสถานการณ
จำลองเสมือนจริงทัง้ ในที่ตั้งและ
ในภูมิประเทศ
- การฝกปฏิบัติในชุมชน
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
(problem-based learning)
- การใชแฟมสะสมงาน (portfolio)
- การเรียนแบบใชโครงการเปนฐาน
(project-based learning)
- การสะทอนคิดเพื่อทบทวน
ประสบการณ (reflection)
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๒. ความสัมพันธระหวาง ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธการสอน และการประเมินผล
๓.๑ ผลลัพธการเรียนรูร ะดับหลักสูตร (PLOs)
หลักสูตรมุงพัฒนานักศึกษาเพื่อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูในระดับหลักสูตร (Program-level Learning
Outcomes, PLOs) ดังตอไปนี้
PLO1 ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับ ความเป น แพทย แสดงออกถึงความรับผิด ชอบตอผูป วย
วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
SubPLO 1.1 ประพฤติตนอยางซื่อสัตย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอผูปวย วิชาชีพ และสังคม เหมาะสมกับความเปนแพทย
SubPLO 1.2 แกปญหาและตัดสินใจโดยใชเหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร
PLO2

ประยุกตความรูทางการแพทย และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อ
วินิจฉัย ดูแลรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูปวย โดยยึดหลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม
SubPLO 2.1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูล วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคอยางเปนระบบ ดูแลรักษา
และฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ป ว ย ภายใต บ ริบ ทระบบสุ ข ภาพของประเทศไทย โดยยึ ด
หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม รวมทั้งการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก
และเทคโนโลยีทางการแพทย
SubPLO 2.2 สัมภาษณประวัติและตรวจรางกายไดถูกตองและเหมาะสมตามบริบทของปญหาผูปวย
SubPLO 2.3 เลือกและแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจ
พิเศษอื่น อยางสมเหตุผลตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ
SubPLO 2.4 เลือกแนวทางการบริบาลและการใชยาอยางสมเหตุผล โดยยึดคนเปนศูนยกลางตาม
หลักเวชศาสตรเชิงประจักษ
SubPLO 2.5 ทำหัตถการทางการแพทยไดอยางถูกตองตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ
SubPLO 2.6 ปฏิบัติการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจทางรังสีวิทยา และตรวจพิเศษอื่นที่ตองทำได
ดวยตนเองไดอยางถูกตองตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ
SubPLO 2.7 ดูแลปญหาสุขภาพผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ โดยบันทึกเวชระเบียนและจัดทำเอกสาร
ทางการแพทยไดอยางถูกตอง และใชหลักพื้ นฐานดานคุณภาพ ความปลอดภัยผูปวย
หลั ก ด านมนุ ษ ยศาสตร สั งคมศาสตร พฤติ ก รรมศาสตร เวชจริย ศาสตร ความรู ท าง
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หลักการดานระบาดวิทยา ชีวสถิติ
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ระบบสารสนเทศสุขภาพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมถึงสอดคลองกับสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคม
PLO3 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาชน โดยตระหนักถึงความตองการ
ของสังคม ระบบบริบาลสุขภาพของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของประชากรและวัฒนธรรม
SubPLO 3.1 วางแผนและดำเนินการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคไดทั้งในระดับบุคคล ชุมชน
และประชาชน โดยประยุกตความรูดานระบาดวิทยา ชีวสถิติ ระบบสารสนเทศสุขภาพ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ตลอดจนระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของประเทศได
อยางเหมาะสมกับสถานการณและพื้นที่เปาหมาย
SubPLO 3.2 วิเคราะหปญหาสุขภาพที่สำคัญในระดับนานาชาติ รวมถึงความเหลื่อมล้ำและความไม
เทาเทียมกันทางดานสุขภาพ
PLO4

สื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูปวย ญาติ และประชาชน รวมทั้งทำงานเปนทีมรวมกับแพทย สห
สาขาวิชาชีพ ในระบบสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ
SubPLO 4.1 สื่อสาร เพื่อใหความรู ขอแนะนำดานสุขภาพและคำปรึกษาแกผูปวย ญาติ ประชาชน
ชุมชนและสังคม โดยเลือกใชชองทางและวิธีการที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ
SubPLO 4.2 สื่อสารกับแพทยและสหสาขาวิชาชีพในระบบสุขภาพ รวมทั้งบันทึกเวชระเบียนและ
จัดทำเอกสารทางการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบท
SubPLO 4.3 ทำงานเปนทีมรวมกับแพทย สหสาขาวิชาชีพ ในระบบสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริบท
SubPLO 4.4 สรางสัมพันธภาพและความรวมมือที่ดีกับผูปวย ญาติ ประชาชน ชุมชน และผูมีสวนได
สวนเสียในระบบสุขภาพ

PLO5

จัดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานดวยความ
ยืดหยุน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงความรูที่ทันสมัย
SubPLO 5.1 กำหนดสิ่งที่ตองเรียนรูผานการทบทวนตนเองและจัดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนา
ตนเองใหมี ค วามรู รอบด านและทั น สมั ยอย างต อเนื่ อง มี ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะการ
ทำงานดวยความยืดหยุน สรางความสมดุลในการทำงาน
SubPLO 5.2 พั ฒ นาตนเองใหมี ค านิ ย มและพฤติ นิ สั ยของผู ป ระกอบวิ ชาชี พ แพทย รวมทั้ งความ
รับผิดชอบตอผูปว ย วิชาชีพ และสังคม
SubPLO 5.3 ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศและแหล ง ความรู ที่ ทั น สมั ย รวมถึ ง การประยุ ก ต ใช อ ย า ง
เหมาะสมกับวิชาชีพและพัฒนาตนเองใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
SubPLO 5.4 ประเมินคุณคาบทความวิจัยและแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรการแพทยไดดวยตนเอง
เพื่อนำไปใชอางอิงและปรับเปลีย่ นแนวทางในเวชปฏิบัติ
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PLO6

เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานไดทั้งชุมชนเมือง ชนบท ในสถานการณปกติและสถานการณที่มี
ขอจำกัดทางดานทรัพยากร
SubPLO 6.1 แสดงออกถึ ง ลั ก ษณะของผู น ำทางวิ ช าชี พ และทางทหารที่ ดี โดยเป น ผู น ำการ
เปลีย่ นแปลง
SubPLO 6.2 ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทางการแพทย ได ในชุ ม ชนเมื อ ง ชนบท ทั้ ง ในสถานการณ ป กติ แ ละ
สถานการณที่มีขอจำกัดดานทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

PLO7

ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหาอยางเปน
ระบบ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร หลักสถิติ และหลักจรรยาบรรณการวิจัยตามมาตรฐานสากล
SubPLO 7.1 ดำเนินการวิจัย โดยตั้งคำถามวิจัย คนควา วิเคราะห เพื่อออกแบบ ดำเนินการศึกษา
และวิเคราะหขอมูล ภายใตหลักการทางวิทยาศาสตรและจรรยาบรรณการวิจัยตาม
มาตรฐานสากล
SubPLO 7.2 ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ โดยใช
หลักสถิติที่ถูกตองและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

๓.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเปนแพทย
๑.๒ ตัดสินใจโดยใชเหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร
ดานที่ ๒ ความรู
๒.๑ มีความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย รวมทั้งการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและเทคโนโลยี
ทางการแพทย
๒.๒ คิดเชิงวิพากษ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ และเวชศาสตรเชิงประจักษ
๒.๓ มีความรูทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๒.๔ เขาใจหลักการบริบาลเวชกรรมแบบองครวม
๒.๕ เขาใจระบบสุขภาพของประเทศไทย
๒.๖ เขาใจหลักการพื้นฐานดานระบบคุณภาพโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผูปวย
ดานที่ ๓ ทักษะทางปญญา
๓.๑ วินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอยางเปนระบบ
๓.๒ ตัดสินใจเลือกการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา และการตรวจพิเศษอื่นอยางสม
เหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑวิชาชีพที่เกี่ยวของ
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๓.๓ ตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลและการใชยาอยางสมเหตุผล โดยยึดคนเปนศูนยกลาง (peoplecentered health care)
๓.๔ ประเมินคุณคาบทความและแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรการแพทย
ดานที่ ๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ความสัมพันธแบบมีสวนรวมระหวางบุคคล
(๑) สรางสัมพันธภาพกับผูปวย ญาติ และประชาชน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับแพทยและบุคลากรในระบบสุขภาพ
(๓) แสดงออกซึ่งภาวะผูนำในสถานการณที่เหมาะสม
๔.๒ ความรับผิดชอบ
(๑) แสดงความรับผิดชอบตอผูปวยและงานที่ไดรับมอบหมาย
(๒) แสดงความรับผิดชอบในการเรียนรู
ดานที่ ๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
(๑) เลือกและประยุกตใชสถิติทางวิทยาศาสตรการแพทย
๕.๒ การสื่อสาร
(๑) ใหขอมูลดานสุขภาพและคำปรึกษาแกผูปวย ญาติ และประชาชน
(๒) บันทึกเวชระเบียนและจัดทำเอกสารทางการแพทย
๕.๓ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สืบคนขอมูลทางการแพทย
(๒) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอขอมูลอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ
ดานที่ ๖ ทักษะพิสัยเฉพาะวิชาชีพ
๖.๑ สัมภาษณประวัติและตรวจรางกาย
๖.๒ ตรวจทางหองปฏิบัติการ
๖.๓ ทำหัตถการทางการแพทย
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธการสอนและการประเมินผล
ผลลัพธการเรียนรูร ะดับหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธการสอน

PLO1 ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเหมาะสมกับ ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก
ความเปนแพทย แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ
- การปฏิบัตติ นเปนแบบอยางทีด่ ีของครูตนแบบ (role model)
ผูปวย วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งความเปนพลเมือง - การอภิปรายโจทยปญ
 หาของผูปวย (case-based discussion)
ที่เขมแข็ง
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงภายใตการดูแลของอาจารย (practice under
supervision)
- การเรียนขางเตียง (bedside learning)
- การฝกปฏิบัติในสถานการณจำลอง
- การฝกปฏิบัติการบริบาลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีม
- การฝกปฏิบัติในชุมชน และการฝกปฏิบัติในสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)
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กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาพฤตินิสัย เจตคติ
คุณธรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพแพทย ตามความคาดหวัง
ของผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูร ายวิชาจำแนกตามชั้น
ป (milestone) ในทุกรายวิชา และทุกชั้นป ควบคูไปกับ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
ก. ประพฤติตนอยางซื่อสัตย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอผูปวย วิชาชีพ
และสังคม เหมาะสมกับความเปนแพทย
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก
- การประเมินโดยผูรวมงานและผูเ กีย่ วของ
- การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
- การรายงานทบทวนประสบการณ
- การประเมินโดยเพือ่ น
ข. การใหเหตุผลและตัดสินใจ โดยใชหลักเวชจริยศาสตร
- ขอสอบชนิดเลือกคำตอบ/ ชนิดสรางคำตอบ
- การสอบรายสั้นหรือรายยาว
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก
- การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
- การรายงานทบทวนประสบการณ
๘๙

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

กลยุทธการสอน

PLO2 ประยุกตความรูทางการแพทย และศาสตร ชั้นปรีคลินิก
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการรวบรวมและวิเคราะห
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (interactive lecture)
ขอมูล เพื่อวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟนฟู
- การอภิปรายโจทยปญ
 หาของผูปวย (case-based discussion)
สมรรถภาพผูปว ย โดยยึดหลักการบริบาลเวชกรรม - การเรียนแบบใชโครงการเปนฐาน (project-based learning)
แบบองครวม
- การเรียนในหองปฏิบัตกิ าร (laboratory study)
- หองเรียนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสริม
- การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning)
ชั้นคลินิก
- การปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดีของครูตนแบบ (role model)
- การเรียนขางเตียง (bedside learning)
- การฝกปฏิบัติในสถานการณจำลอง
- การฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงภายใตการดูแลของอาจารย
- การฝกปฏิบัติการบริบาลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีม
- การฝกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)
- การฝกเขียนรายงานผูปวย (written case report)
- การใชแฟมสะสมงาน (portfolio)
- การเรียนรูจากการทำงานวิจัย (research-based learning)
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)
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กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาความรูทาง
การแพทยและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามความคาดหวัง
ของผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูร ายวิชาจำแนกตามชั้น
ป (milestone) ในทุกรายวิชา และทุกชัน้ ป เพื่อใหมั่นใจวา
ผูเรียนทุกคนจะบรรลุผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs)
ที่กำหนด ควบคูไ ปกับประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
- ขอสอบชนิดเลือกคำตอบ
- ขอสอบชนิดสรางคำตอบ
- การสอบรายสั้นและรายยาว
- Case-based discussion (CbD)
- Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX)
- Direct observation of procedural skills (DOPS)
- การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี (objective
structured clinical examination : OSCE)
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินกิ
- การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
- การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
- การรายงานทบทวนประสบการณ (reflective report)

๙๐

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประชาชน โดยตระหนักถึง
ความตองการของสังคม ระบบบริบาลสุขภาพของ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของประชากร
และวัฒนธรรม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

กลยุทธการสอน
ชั้นปรีคลินิก
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกบั ผูเรียน (interactive lecture)
- การอภิปรายโจทยปญ
 หาของผูปวย (case-based discussion)
- การเรียนแบบใชโครงการเปนฐาน (project-based learning)
- หองเรียนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสริม
- การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning)
ชั้นคลินิก
- การเรียนขางเตียง (bedside learning)
- การฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงภายใตการดูแลของอาจารย
- การฝกปฏิบัติการบริบาลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีม
- การฝกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)
- การฝกเขียนรายงานผูปวย (written case report)
- การใชแฟมสะสมงาน (portfolio)
- การเรียนรูจากการทำงานวิจัย (research-based learning)
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)

กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาทักษะการสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประชาชน ตามความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูร ะดับ
หลักสูตรสูรายวิชาจำแนกตามชั้นป (milestone) ในทุก
รายวิชา และทุกชั้นป เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนทุกคนจะบรรลุ
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs) ที่กำหนด ควบคูไ ปกับ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
- ขอสอบชนิดเลือกคำตอบ
- ขอสอบชนิดสรางคำตอบ
- การสอบรายสั้นและรายยาว
- Case-based discussion (CbD)
- Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX)
- Direct observation of procedural skills (DOPS)
- การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี (objective
structured clinical examination : OSCE)
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิกการใชสมุดบันทึก
เหตุการณ (logbook)
- การนำเสนอผลงานการสรางเสริมสุขภาพ
- การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
- การรายงานทบทวนประสบการณ (reflective report)
๙๑

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO4 สื่อสารและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย
ญาติ และประชาชน รวมทั้งทำงานเปนทีมรวมกับ
แพทย สหสาขาวิชาชีพ ในระบบสุขภาพไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทและมีประสิทธิภาพ
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เอก
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กลยุทธการสอน
ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก
- การสอนสาธิต (demonstration)
- การฝกปฏิบัติในสถานการณจำลอง
- การฝกปฏิบัติในชุมชน
- การฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงภายใตการดูแลของอาจารย
- การฝกปฏิบัติการบริบาลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีม
- การเรียนขางเตียง (bedside learning)
- การอภิปรายโจทยปญ
 หาของผูปวย (case-based discussion)
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การใชแฟมสะสมงาน (portfolio)
- การเรียนรูจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร (extracurricular activities)
- การเรียนรูจากการทำงานวิจัย (research-based learning)
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (interactive lecture)
- หองเรียนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรียนในหองปฏิบัติการ (laboratory study)
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสริม
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)

กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
และสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูปวย ญาติ และประชาชน
รวมทั้งแพทย สหสาขาวิชาชีพ ตามความคาดหวังของผลลัพธ
การเรียนรูระดับหลักสูตรสูรายวิชาจำแนกตามชั้นป
(milestone) ในทุกรายวิชา และทุกชั้นป เพื่อใหมั่นใจวา
ผูเรียนทุกคนจะบรรลุผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs)
ที่กำหนด ควบคูไ ปกับประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินกิ
- การประเมินรอบดาน ๓๖๐ องศา (multisource

feedback)
- Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX)
- Direct observation of procedural skills (DOPS)
- การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี (objective
structured clinical examination : OSCE)
- การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
- การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
- การรายงานทบทวนประสบการณ (reflective report)

๙๒

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO5 จัดการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ใหมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน
ดวยความยืดหยุน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงความรูที่ทันสมัย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

กลยุทธการสอน
ชั้นปรีคลินิกและชัน้ คลินิก
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (interactive lecture)
- การอภิปรายโจทยปญ
 หาของผูปวย (case-based discussion)
- หองเรียนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรียนแบบใชโครงการเปนฐาน (project-based learning)
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสริม
- การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning)
- การเรียนขางเตียง (bedside learning)
- การฝกปฏิบัติในสถานการณจำลอง
- การฝกปฏิบัติการบริบาลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีม
- การฝกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)
- การฝกเขียนรายงานผูปวย (written case report)
- การใชแฟมสะสมงาน (portfolio)
- การเรียนรูจากการทำงานวิจัย (research-based learning)
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)

กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาการจัดการแสวงหา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ตามความคาดหวังของ
ผลลัพธการเรียนรูร ะดับหลักสูตรสูร ายวิชาจำแนกตามชั้นป
(milestone) ในทุกรายวิชา และทุกชั้นป เพื่อใหมั่นใจวา
ผูเรียนทุกคนจะบรรลุผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs)
ที่กำหนด ควบคูไ ปกับประเมินผลเพือ่ ตัดสินผลการศึกษา
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก
- การประเมินรอบดาน ๓๖๐ องศา (multisource

feedback)
- การใชสมุดบันทึกเหตุการณ (logbook)
- การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
- การรายงานทบทวนประสบการณ

๙๓

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO6 เปนผูนำการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานไดทั้ง
ชุมชนเมือง ชนบท ในสถานการณปกติและ
สถานการณที่มีขอจำกัดทางดานทรัพยากร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

กลยุทธการสอน
ชั้นปรีคลินิก
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (interactive lecture)
- การอภิปรายโจทยปญ
 หาของผูปวย (case-based discussion)
- การเรียนแบบใชโครงการเปนฐาน (project-based learning)
- หองเรียนกลับทาง (flipped classroom)
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสริม
- การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning)
ชั้นคลินิก
- การเรียนขางเตียง (bedside learning)
- การฝกปฏิบัติกับผูปวยจริงภายใตการดูแลของอาจารย
- การฝกปฏิบัติการบริบาลผูปวยในฐานะสวนหนึ่งของทีม
- การฝกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)
- การฝกเขียนรายงานผูปวย (written case report)
- การใชแฟมสะสมงาน (portfolio)
- การเรียนรูจากการทำงานวิจัย (research-based learning)
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)

กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาการเปนผูนำการ
เปลี่ยนแปลง การปฏิบตั ิงานดานสุขภาพในชุมชนเมือง ชนบท
ในสถานการณปกติและสถานการณที่มีขอจำกัดทางดาน
ทรัพยากร ตามความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูร ะดับ
หลักสูตรสูรายวิชาจำแนกตามชั้นป (milestone) ในทุก
รายวิชา และทุกชั้นป เพื่อใหมั่นใจวาผูเรียนทุกคนจะบรรลุ
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs) ที่กำหนด ควบคูไ ปกับ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษา
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก
- การประเมินรอบดาน ๓๖๐ องศา (multisource

feedback)
-

Mini-clinical evaluation exercise (Mini-CEX)
Direct observation of procedural skills (DOPS)
การใชสมุดบันทึกเหตุการณ
การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
การรายงานทบทวนประสบการณ

๙๔

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

กลยุทธการสอน

PLO7 ผลิตผลงานวิจัยทางการแพทยที่แสดงถึงการ ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก
คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา
- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (interactive lecture)
อยางเปนระบบ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร
- การเรียนแบบใชโครงการเปนฐาน (project-based learning)
หลักสถิติ และหลักจรรยาบรรณการวิจัยตาม
- หองเรียนกลับทาง (flipped classroom)
มาตรฐานสากล
- การเรียนแบบใชทีมเปนฐาน (team-based learning)
- การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)
- การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเสริม
- การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning)
- การฝกปฏิบัติในชุมชน (practice in community)
- การฝกเขียนรายงานผูปวย (written case report)
- การเรียนรูจากการทำงานวิจัย (research-based learning)
- การสะทอนคิดทบทวนประสบการณ (reflection)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

กลยุทธการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลความกาวหนาในการพัฒนาการคิดวิเคราะห
อยางมีวจิ ารณญาณ การแกปญ
 หาอยางเปนระบบ โดยใช
หลักการทางวิทยาศาสตรและหลักสถิติ ตามความคาดหวัง
ของผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูร ายวิชาจำแนกตามชั้น
ป (milestone) ในทุกรายวิชา และทุกชั้นป เพื่อใหมั่นใจวา
ผูเรียนทุกคนจะบรรลุผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs)
ที่กำหนด ควบคูไ ปกับประเมินผลเพื่อตัดสินผลการศึกษาจาก
ผลงานวิจัย
2. เลือกใชวิธี/เครื่องมือประเมินผลอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู ดังนี้
- การประเมินการปฏิบัติงานทางคลินิก
(ดานการคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ)
- การนำเสนอผลการวิจัย (คำถามวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การ
วิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษา และการนำผลการวิจัย
ไปใชประโยชน)
- รายงานการวิจยั เปนรูปเลม

๙๕

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
mapping) (แสดงในภาคผนวก ๓)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๖

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ภาคผนวก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๗

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ภาคผนวก ๔
๔.๑ แผนที่แ สดงการกระจายความรั บผิด ชอบ
แผนที่แ สดงการกระจายความรั บผิ ด ชอบผลลั พธ ก ารเรี ยนรู
ระดั บ หลัก สูต รสูร ายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงดวยสัญลักษณ I, R, P, M)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๘

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๙

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตารางที่ ๑ รายวิชาบังคับตามแผนการศึกษา
รหัสวิชา

รายวิชา

หนวยกิต

PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

PL06

PLO7

รายวิชาชั้นป ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
๓๕๕๑๐๔
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย I
๓๕๕๑๐๕
ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย II
๙๙๙๑๑๑
ศาสตรแหงแผนดิน
๔๒๔๑๕๑
ชีววิทยาของเซลลทางวิทยาศาสตรการแพทย
๔๑๘๑๐๖
ทักษะเทคโนโลยีดิจติ ัล
๔๒๒๑๑๒
ชีวสถิติเบื้องตน
๔๑๖๑๒๕
การเจริญของตัวออนและพันธุศาสตรของมนุษย
ภาคการศึกษาที่ ๒
๓๕๕๑๐๖
ภาษาอังกฤษทางการแพทยเพื่อการสื่อสาร
๔๐๒๑๑๑
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
๔๐๒๑๑๒
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย
๔๔๔๓๙๑
ชีววิทยาทางการแพทยกับความเปนมนุษย
XXXXXX
กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
175XXX
กิจกรรมพลศึกษา
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๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๔(๔-๐-๘)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑(๐-๒-๑)
๓(๒-๒-๕)
๓(x-x-x)
๑(๐-๒-๑)

I
I
I

I
I
I/P
I
I

I
I

I
I

I

I
I/P
I/P

I

I
I

I

I

I

๑๐๐

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา

เอก

รายวิชา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หนวยกิต

PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

PL06

PLO7

รายวิชาชั้นป ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
วพมปค ๒๐๑
วพมปค ๒๐๒
วพมพศ ๒๐๑
วพมทช ๒๐๑
วพมชค ๒๐๑
วพมจช ๒๐๑
วพมพธ ๒๐๑
วพมพธ ๒๐๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
วพมปส ๒๐๑
วพมกว ๒๐๑
วพมภว ๒๐๑
วพมปส ๒๐๒
วพมกศ ๒๐๑

การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๑
การฝกพื้นฐานทางการทหาร ๒
การศึกษาและวิชาชีพ
บทนำวิทยาการระบาด
วิทยาศาสตรการแพทยขั้นพื้นฐาน
บทนำของโรคติดเชื้อและภูมิคุมกันวิทยา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
ระบบการสรางเม็ดเลือดและระบบน้ำเหลือง

S/U
S/U
๒(๑-๒-๓)
๑(๑-๐-๒)
๔(๒-๔-๖)
๔(๓-๒-๗)
๓(๑-๔-๔)
๔(๒-๔-๖)

I
I
I
I
I
I

I/P
I
I/P
I/P
I/P
I/P

ระบบผิวหนัง
ระบบโครงกระดูกและกลามเนือ้
ระบบประสาทสวนปลายและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ
ระบบทางเดินอาหาร
วิชาชีพกับความเปนมนุษย

๒(๑-๒-๓)
๕(๓-๔-๘)
๔(๒-๔-๖)
๔(๒-๔-๖)
๒(๑-๒-๓)

R
R
R
R
R

R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
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I
I
I
I

R
R

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
R
R

I
I
I
R
R

I
I
I
R
R

I
I
I
I
I
I
I
I
R

๑๐๑

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หนวยกิต

PL01

PL02

ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบทางเดินปสสาวะ
ระบบตอมไรทอ
ระบบสืบพันธุ

๔(๒-๔-๖)
๔(๒-๔-๖)
๔(๒-๔-๖)
๓(๑-๔-๔)
๔(๒-๔-๖)

R
R
R
R
R

ระบบประสาทสวนกลาง
จิตเวชศาสตร ๑
โรคที่เกี่ยวของหลายระบบ
บทนำเวชศาสตรชุมชน
บูรณาการความรูวิทยาศาสตรพนื้ ฐานสูคลินิก
ระบบสุขภาพกับความเปนมนุษย

๔(๒-๔-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๔(๒-๔-๖)
๓(๑-๔-๔)
๒(๑-๒-๓)

R
R
R
R
R
R

รหัสวิชา

รายวิชา

PL03

PL04

PL05

PL06

PLO7

R/P
R/P
R/P
R/P
R/P

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

R
R
R

R
R
R
R

R

R

รายวิชาชั้นป ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
วพมสว ๓๐๑
วพมภว ๓๐๑
วพมชค ๓๐๑
วพมสว ๓๐๒
วพมพธ ๓๐๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
วพมกว ๓๐๑
วพมจป ๓๐๑
วพมจช ๓๐๑
วพมทช ๓๐๑
วพมอย ๓๐๑
วพมกศ ๓๐๑
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R
R

๑๐๒

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา
วพมอย ๔๐๑
วพมรส ๔๐๑
วพมอย ๔๐๒
วพมอย ๔๐๓
วพมศศ ๔๐๑
วพมศศ ๔๐๒
วพมสน ๔๐๑
วพมกม ๔๐๑
วพมทช ๔๐๑
วพมทช ๔๐๒
วพมทช ๔๐๓
วพมปค ๔๐๑
วพมกศ ๔๐๑

เอก

รายวิชา
รายวิชาชั้นป ๔
หลักการเรียนรูทางคลินิก
รังสีวิทยาคลินิก
ปญหาทางอายุรศาสตร
โรคทางอายุรศาสตร
หลักพื้นฐานทางศัลยศาสตร
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๑
สูติศาสตรนรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร
วิจยั ทางการแพทยในระดับชุมชน
เวชกรรมปองกันทางทหาร และเวชศาสตรภัยพิบัติ
อาชีวเวชศาสตร
ทักษะทางการแพทยในสนามรบ
สังคมกับระบบสุขภาพ
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หนวยกิต

PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

๒(๑-๓-๓)
๒(๑-๓-๓)
๕(๑-๑๒-๖)
๔(๑-๙-๕)
๖(๒-๑๒-๘)
๓(๑-๖-๔)
๖(๒-๑๒-๘)
๖(๒-๑๒-๘)
๔(๒-๖-๖)
๑(๑-๐-๒)
๑(๐-๓-๑)
๑(๐-๓-๑)
๓(๑-๖-๔)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R
R/P
R/P
R/P

R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R

PL06

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

PLO7
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

๑๐๓

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา
วพมวฉ ๕๐๑
วพมวค ๕๐๑
วพมกม ๕๐๑
วพมอย ๕๐๑
วพมอย ๕๐๒
วพมศศ ๕๐๑
วพมศธ ๕๐๑
วพมจป ๕๐๑
วพมนว ๕๐๑

รายวิชา

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หนวยกิต

รายวิชาชั้นป ๕
บูรณาการภาวะฉุกเฉิน
๗(๓-๑๒-๑๐)
บูรณาการการดูแลสุขภาพครอบครัว และการสรางเสริมสุขภาพ ๓(๑-๖-๔)
๔(๑-๙-๕)
การบริบาลผูปวยนอกเด็ก วัยรุน และสตรี
การบริบาลผูปวยนอกผูใหญ
๖(๑-๑๕-๗)
๕(๑-๑๒-๖)
การบริบาลผูปวยใน
หัตถการทางคลินิก
๔(๑-๙-๕)
๒(๑-๓-๓)
เวชศาสตรผสู ูงอายุ
จิตเวชศาสตร ๒
๔(๒-๖-๖)
นิติเวชศาสตร
๒(๑-๓-๓)
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PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

PL06

PLO7

R
R
R
R
R
R
R
R
R

R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R/P

R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R

R/P
R/P
R/P
R/P
R/P
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R

๑๐๔

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา
วพมอย ๖๐๑
วพมศศ ๖๐๑
วพมสน ๖๐๑
วพมกม ๖๐๑
วพมศธ ๖๐๑
วพมวฉ ๖๐๑
วพมกม ๖๐๒
วพมศศ ๖๐๒
วพมอย ๖๐๒
วพมทช ๖๐๑
วพมทช ๖๐๒
วพมกศ ๖๐๑

เอก

รายวิชา
รายวิชาชั้นป ๖
ประสบการณคลินิกทางอายุรศาสตร
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร
ประสบการณคลินิกทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
ประสบการณคลินิกทางกุมารเวชศาสตร
ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ประสบการณคลินิกทางเวชศาสตรฉุกเฉิน
การบริบาลผูปวยในเด็ก และสตรี
การบริบาลผูปวยในผูใหญ
การดูแลสุขภาพตามนโยบายสาธารณสุขของชาติ
ประสบการณคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน
เวชปฏิบัติการยุทธ
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพในเวชปฏิบัติ
Program assessment
Portfolio
Comprehensive examination
- Written examination
- Performance assessment

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

หนวยกิต

PL01

PL02

PL03

PL04

PL05

PL06

PLO7

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

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M/A
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M/A

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M/A
M/A

R
R
R
R
R
R
R
R
R
M/A
R
M

A

A

A
A
A

A
A

A

แสดงดวยสัญลักษณ
I = PLO is Introduced and Assessed; R = PLO is Reinforced in Cognitive Domains and Assessed
P = PLO is Practiced in Psychomotor Domains (physical examination, procedural skills, laboratory psychomotor and visual interpretation skills) and Assessed
M = PLO is Mastery and Assessed in term of Couse Level; M/A = PLO is Assessed in term of Program Level
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๑๐๕

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping รายวิชา ป ๒ – ป ๖ )
o ความรับผิดชอบรอง
 ความรับผิดชอบหลัก
รหัสวิชา

วพมปค
๒๐๑
วพมปค
๒๐๒
วพมพศ
๒๐๑
วพมทช
๒๐๑
วพมชค
๒๐๑
วพมจช
๒๐๑
วพมพธ
๒๐๑
วพมพธ
๒๐๒
วพมปส
๒๐๑
วพมกว
๒๐๑
วพมภว
๒๐๑
วพมปส
๒๐๒
วพมกศ
๒๐๑

ชื่อวิชา

หนวยกิต

LO1
คุณธรรม
จริยธรรม
LO
LO
1.1 1.2

LO2 ความรู
LO
2.1

LO
2.2

LO
2.3

LO
2.4

TQF2 Learning outcome
LO4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

LO3 ทักษะทางปญญา
LO
2.5

LO
2.6

LO
3.1

LO
3.2

LO
3.3

LO
3.4

LO
4.1

LO
4.2

LO
4.3

LO
4.4

LO
4.5

LO5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
LO
LO
LO
LO
LO
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

LO6 ทักษะพิสยั
เฉพาะวิชาชีพ
LO
6.1

LO
6.2

LO
6.3

LO7 ทักษะทาง
การทหารและเวช
ศาสตรทหาร
LO
LO
LO
7.1 7.2 7.3

รายวิชาชั้นป ๒
การฝกพืน้ ฐานทางการทหาร ๑

S/U

การฝกพืน้ ฐานทางการทหาร ๒

S/U

การศึกษาและวิชาชีพ

๒(๑-๒-๓)

      

บทนำวิทยาการระบาด

๑(๑-๐-๒)

   











 









๔(๒-๔-๖)

    







 

 







 

๔(๓-๒-๗)









   



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรค

๓(๑-๔-๔)

    





    

ระบบการสรางเม็ดเลือดและ
ระบบน้ำเหลือง

๔(๒-๔-๖)

  





   

ระบบผิวหนัง

๒(๑-๒-๓)

   

ระบบโครงกระดูกและกลามเนื้อ

๕(๓-๔-๘)



ระบบประสาทสวนปลายและ
อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ

๔(๒-๔-๖)

   

ระบบทางเดินอาหาร

๔(๒-๔-๖)

วิชาชีพกับความเปนมนุษย

๒(๑-๒-๓)

 

วิทยาศาสตรการแพทย
ขั้นพื้นฐาน
บทนำของโรคติดเชื้อและ
ภูมิคุมกันวิทยา

 







     





 

 



 























   





    







  





  









  





    



   



   



  







   



  







   



    

   



   



   

 



หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔










       







  





 

    
   
 








๑๐๖

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เอก

LO1
คุณธรรม
จริยธรรม
LO
LO
1.1 1.2

LO
2.1

LO
2.2

๔(๒-๔-๖)







๔(๒-๔-๖)







๔(๒-๔-๖)





๓(๑-๔-๔)





๔(๒-๔-๖)





๔(๒-๔-๖)





๓(๒-๒-๕)



๓(๑-๔-๔)





๔(๒-๔-๖)







๓(๑-๔-๔)









๒(๑-๒-๓)





หนวยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

LO2 ความรู

LO
2.3

LO
2.4

TQF2 Learning outcome
LO4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

LO3 ทักษะทางปญญา

LO
2.5

LO
2.6

LO
4.3

LO
4.4

LO
4.5

LO5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
LO
LO
LO
LO
LO
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5































































LO
3.1

LO
3.2

LO
3.3

LO
3.4

















LO
4.1

LO
4.2

LO6 ทักษะพิสัย
เฉพาะวิชาชีพ
LO
6.1

LO
6.2

LO
6.3

LO7 ทักษะทาง
การทหารและเวช
ศาสตรทหาร
LO
LO
LO
7.1 7.2
7.3

รายวิชาชันปี ๓
วพมสว
๓๐๑
วพมภว
๓๐๑
วพมชค
๓๐๑
วพมสว
๓๐๒
วพมพธ
๓๐๑
วพมกว
๓๐๑
วพมจป
๓๐๑
วพมจช
๓๐๑
วพมทช
๓๐๑
วพมอย
๓๐๑
วพมกศ
๓๐๑

ระบบทางเดินหายใจ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบทางเดินปสสาวะ
ระบบตอมไรทอ
ระบบสืบพันธุ
ระบบประสาทสวนกลาง
จิตเวชศาสตร ๑
โรคที่เกี่ยวของหลายระบบ
บทนำเวชศาสตรชุมชน
บูรณาการความรูวิทยาศาสตร
พื้นฐานสูคลินิก
ระบบสุขภาพกับความเปน
มนุษย

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔





















































































































































































๑๐๗

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

LO1
คุณธรรม
จริยธรรม
LO
LO
1.1 1.2

LO
2.1

LO
2.2

LO
2.3

LO
2.4

๒(๑-๓-๓)













๒(๑-๓-๓)













๕(๑-๑๒-๖)









๔(๑-๙-๕)







๖(๒-๑๒-๘)









๓(๑-๖-๔)







๖(๒-๑๒-๘)





๖(๒-๑๒-๘)





๔(๒-๖-๖)

หนวยกิต

LO2 ความรู

TQF2 Learning outcome
LO4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

LO3 ทักษะทางปญญา

LO
4.4

LO
4.5

LO5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
LO
LO
LO
LO
LO
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

















































































































LO
2.5

LO
2.6

LO
3.1

LO
3.2

LO
3.3







































































๑(๑-๐-๒)







๑(๐-๓-๑)









๑(๐-๓-๑)







๓(๑-๖-๔)







LO
3.4

LO
4.1

LO
4.2

LO
4.3

LO6 ทักษะพิสัย
เฉพาะวิชาชีพ
LO
6.1



LO
6.2

LO
6.3

LO7 ทักษะทาง
การทหารและเวช
ศาสตรทหาร
LO
LO
LO
7.1 7.2
7.3

รายวิชาชั้นป ๔
วพมอย
๔๐๑
วพมรส
๔๐๑
วพมอย
๔๐๒
วพมอย
๔๐๓
วพมศศ
๔๐๑
วพมศศ
๔๐๒
วพมสน
๔๐๑
วพมกม
๔๐๑
วพมทช
๔๐๑
วพมทช
๔๐๒
วพมทช
๔๐๓
วพมปค
๔๐๑
วพมกศ
๔๐๑

หลักการเรียนรูทางคลินิก
รังสีวิทยาคลินิก
ปญหาทางอายุรศาสตร
โรคทางอายุรศาสตร
หลักพื้นฐานทางศัลยศาสตร
ศัลยศาสตรเฉพาะทาง ๑
สูติศาสตรนรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร
วิจัยทางการแพทยในระดับ
ชุมชน
เวชกรรมปองกันทางทหาร และ
เวชศาสตรภัยพิบัติ
อาชีวเวชศาสตร
ทักษะทางการแพทยใน
สนามรบ*
สังคมกับระบบสุขภาพ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔




































































































































































































































































๑๐๘

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

TQF2 Learning outcome
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

LO1
คุณธรรม
จริยธรรม
LO LO
1.1 1.2

LO
2.1

LO
2.2

LO
2.3

LO
2.4

LO
2.5

LO
2.6

LO
3.1

LO
3.2

LO
3.3

LO
3.4

LO
4.1

LO
4.2

LO
4.3

LO
4.4

๗(๓-๑๒-๑๐)































๓(๑-๖-๔)





























๔(๑-๙-๕)



























๖(๑-๑๕-๗)

























๕(๑-๑๒-๖)























๔(๑-๙-๕)





















๒(๑-๓-๓)



















๔(๒-๖-๖)

















๒(๑-๓-๓)













หนวยกิต

LO2 ความรู

LO3 ทักษะทางปญญา

LO4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
LO
4.5

LO5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
LO LO LO LO LO
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

LO6 ทักษะพิสัย
เฉพาะวิชาชีพ
LO
6.1

LO
6.2

LO
6.3

LO7 ทักษะทาง
การทหารและเวช
ศาสตรทหาร
LO LO
LO
7.1 7.2 7.3































































































































รายวิชาชั้นป ๕
วพมวฉ
๕๐๑
วพมวค
๕๐๑
วพมกม
๕๐๑
วพมอย
๕๐๑
วพมอย
๕๐๒
วพมศศ
๕๐๑
วพมศธ
๕๐๑
วพมจป
๕๐๑
วพมนว
๕๐๑

บูรณาการภาวะฉุกเฉิน
บูรณาการการดูแลสุขภาพปฐม
ภูมิ และการสรางเสริมสุขภาพ
การบริบาลผูปวยนอกเด็ก
วัยรุน และสตรี
การบริบาลผูปวยนอกผูใหญ
การบริบาลผูปวยใน
หัตถการทางคลินิก
เวชศาสตรผูสูงอายุ
จิตเวชศาสตร ๒
นิติเวชศาสตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔




















































































































































๑๐๙



ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

LO1
คุณธรรม
จริยธรรม
LO
LO
1.1 1.2

LO
2.1

๔(๐-๑๒-๔)







๔(๐-๑๒-๔)









๔(๐-๑๒-๔)







๔(๐-๑๒-๔)







๒(๐-๖-๒)



๓(๐-๙-๓)













๔(๐-๑๒-๔)











๔(๐-๑๒-๔)











๒(๐-๖-๒)









๔(๐-๑๒-๔)









๒(๑-๓-๓)







๒(๐-๖-๒)







หนวยกิต

LO2 ความรู

TQF2 Learning outcome
LO4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

LO
2.4

LO
2.5

LO
2.6

LO
3.1

LO
3.2

LO
3.3

LO
3.4

LO
4.1

LO
4.2

LO
4.3

LO
4.4

LO
4.5

LO5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
LO
LO
LO
LO
LO
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

































































































































































































































































































































































































































































LO
2.2

LO
2.3

LO3 ทักษะทางปญญา

LO6 ทักษะพิสยั
เฉพาะวิชาชีพ
LO
6.1

LO
6.2

LO
6.3

LO7 ทักษะทาง
การทหารและเวช
ศาสตรทหาร
LO
LO
LO
7.1 7.2
7.3



รายวิชาชั้นป ๖
วพมอย
๖๐๑
วพมศศ
๖๐๑
วพมสน
๖๐๑
วพมกม
๖๐๑
วพมศธ
๖๐๑
วพมวฉ
๖๐๑
วพมกม
๖๐๒
วพมศศ
๖๐๒
วพมอย
๖๐๒
วพมทช
๖๐๑
วพมทช
๖๐๒
วพมกศ
๖๐๑

ประสบการณคลินิกทาง
อายุรศาสตร
ประสบการณคลินิกทาง
ศัลยศาสตร
ประสบการณคลินิกทางสูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา
ประสบการณคลินิกทาง
กุมารเวชศาสตร
ประสบการณคลินิกทาง
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
ประสบการณคลินิกทางเวช
ศาสตรฉุกเฉิน
การบริบาลผูปว ยในเด็ก และ
สตรี
การบริบาลผูปวยในผูใหญ
การดูแลสุขภาพตามนโยบาย
สาธารณสุขของชาติ
ประสบการณคลินิกใน
โรงพยาบาลชุมชน
เวชปฏิบัตกิ ารยุทธ
วิทยาศาสตรระบบสุขภาพใน
เวชปฏิบตั ิ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔


































๑๑๐



ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

การอนุมัติหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๑

ระดับปริญญา  ตรี
ป.บัณฑิต
โท
ป.บัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

เอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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