คำนำ
ในปี การศึก ษา 2563 วิทยาลั ยแพทยศาสตรพระมงกุ ฎ เกล้ า จัดการศึก ษาให้ กั บ นพท./นศพ.
ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 มีการจัดเนื้อหาวิชาให้เป็น
แบบบูรณาการมากขึ้น นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว ยังได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้ป่วย ครอบครัว
และชุมชนในรายวิช าเวชศาสตร์ ชุมชน รวม 42 หน่ว ยกิต โดยมีการวัดผลที่ส าคัตตามหลั กสู ตร ได้แก่ การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร และ การสอบประมวลความรอบรู้ชั้นปรีคลินิกของ วพม. นอกจากนี้ ยังมีการ
สอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ของแพทยสภา ในวันที่
25 เมษายน 2564
สาหรับในปลายปีการศึกษา กองการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ก้าวสู่วิชาชีพแพทย์ และพิธีมอบเสื้อชั้น
คลินิก” ในวันที่ 28 – 29 พ.ค. 64 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคน ในการที่จะก้าวสู่ความเป็น
แพทย์ในระดับคลินิกต่อไป และขอให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
อาจารย์ประจาชั้นปีที่ 3 คือ พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

หน.ภภว.กศ.วพม.

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สถำนที่เรียน
การเรียนแบบบรรยาย :- เรียนที่ห้องบรรยาย 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 1 วพม.
การเรียนภาคปฏิบัติ

:- เรียนที่ห้องปฏิบัติการ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 3 วพม.
และที่หอผู้ป่วย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ : ทุกรายวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนเพื่อความเหมาะสม

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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สำรบัญ
หน้ำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

คานา
สารบัต
พระราชดารัสของพระราชบิดา
Hippocratic Oath
แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ปฏิทินการศึกษาของชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงานใน วพม. และรายชื่อ หน.หน่วยงาน
ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การปฏิบัติสาหรับ นพท./นศพ.วพม. เมื่อเข้าเรียนผ่านระบบ
การถ่ายทอดสดออนไลน์ (โปรแกรม Google Meet,
Zoom, Microsoft Teams หรือโปรแกรมถ่ายทอดสดอื่น ๆ)
ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การเรียนรู้ของ นพท./นศพ.วพม.ผ่านระบบการสอนออนไลน์
ระเบียบ พบ. ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ.2562
ระเบียบ วพม. ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ.2559
ประกาศ กศ. ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบ
ผลคะแนนสอบของ นพท./นศพ.วพม.
ขั้นตอนการขออุทธรณ์และขอตรวจผลคะแนนระดับรายวิชา
แบบคาร้องการขออุทธรณ์และขอตรวจผลคะแนนสอบระดับรายวิชา
ขั้นตอนการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
แบบคาร้องขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ขั้นตอนการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
หนังสือมอบอานาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
คาประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
ประกาศแพทยสภา ที่ 46/2549 เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
ตารางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
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พระราชดารัสของพระราชบิดา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นทีส่ อง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

“ อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่
ร่่ารวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่่ารวยก็ควร
เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์นั้น
จ่าต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ ”

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

“ True success is not in learning
but in its applications to the benefit of mankind”

“คุณลักษณะส่าคัญส่าหรับการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือไว้ใจได้ ”
1. ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ
2. ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
3. ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน
คุณสมบัติสามประการนี้เป็นอาวุธ เกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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Hippocratic Oath
The Oath
I swear by Apollo Physician and Asclepios and Hygiena and Panacea and
all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfill
according to my ability and judgement this and this covenant:
To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live
my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of
mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to
teach them this art-if they desire to learn it-without fee and covenant; to give a share
of precepts and oral instruction and all the other learning to my sons and to the
sons of him who has instructed me and to pupils who have signed the covenant and
have taken an oath according to the medical law, but to no one else.
I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my
ability and judgement; I will keep from harm and injustice.
I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a
suggestion to this effect. Similarly I will not give to a woman an abortive remedy.
In parity and holiness I will guard my life and my art.
I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will with draw
in favor of such men as are engaged in this work.
Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining
free of all intentional injustice, of all mischief, and in particular of sexual relations
with both female and male persons, be they free or slaves.
What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the
treatment in regard to the life of man, which on no account one must spread abroad,
I will keep to myself, holding such things shameful to be spoken about.
If I fulfill this oath and do not violate it, may it granted to me to enjoy life
and art, being honored with fame among all men for all time to come; if I transgress
it and swear falsely, may the opposite of all this be my lot.

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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แผนกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3
Pre-Clinical Program
นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รหัสรายวิชา
วพมบก 301
วพมบก 302
วพมบก 303
วพมบก 304
วพมกศ 303

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
หลักการทางเภสัชวิทยา
โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันวิทยา 1
โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันวิทยา 2
โรคติดเชื่อและภูมิคุ้มกันวิทยา 3
ภาษาอังกฤษวิชาการ (การแพทย์)

หน่วยกิต
1 (1-0-2)
4 (3-2-7)
4 (2-4-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
รวมหน่วยกิต

วพมบก 306
วพมบก 309
วพมบก 307
วพมบก
วพมบก
วพมทช
วพมจป
วพมกศ
วพมกศ
วพมxx

308
305
301
301
302
301
3xx

ภำคกำรศึกษำที่ 2
โรคของระบบโครงร่างกล้ามเนือ้ ผิวหนังและระบบ
ประสาท
โรคของระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์
โรคของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด และ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคของระบบย่อยอาหารและโภชนาการ
พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
เวชศาสตร์ชุมชน 1
จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น
การเรียนรู้โดยใช้ปัตหาเป็นหลักในวิชาชีพแพทย์
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2
วิชาเลือก 4
รวมหน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

15 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2
4
4
1
4
1
2
27

(1-2-3)
(2-4-6)
(3-3-7)
(1-2-2)
(1-6-5)
(1-0-2)
(x-x-x)
หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

หมายเหตุ จานวนสัปดาห์ของรายวิชาเสริมพื้นฐานที่จัดให้ศึกษาโดยไม่คิดหน่วยกิต
ประเมินผลเป็น S–U (satisfactory-unsatisfactory)
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ปฏิทินกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
สำหรับ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
5
6
7

รำยละเอียด
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2
Principle of Pharmacology
Diseases of Infectious and
Immunology I, II
Diseases of Infectious and
Immunology III
Diseases of Infectious and
Immunology I, II
พิธีไหว้ครู

15

ปิดเทอม
Diseases of Musculoskeletal,
Integumentary and Neurological
systems
Diseases of Endocrine and
Reproductive Systems
Diseases of Respiratory,
Cardiovascular and Urinary systems
Diseases of Digestive System and
Nutrition
Clinical Pathology Hematology and
Oncology
เวชศาสตร์ชุมชน 1
Block Psychology
Block Problem Based Learning in
Medical Profession
ปิดเทอม

16
17
18

วิชำเลือก
ปิดเทอม/สอบแก้ตัว/ภำคฤดูร้อน
กิจกรรม “ก้ำวสู่วิชำชีพแพทย์”

8
9
10
11
12
13
14

วัน/เดือน/ปี
วันที่ 6 ก.ค. 63 – 30 พ.ค. 44
วันที่ 6 - 14 ก.ค. 63
วันที่ 15 ก.ค. – 3 ก.ย. 63

หมำยเหตุ
47 สัปดาห์

วันที่ 4 – 27 ก.ย. 63
วันที่ 28 – 31 ก.ย. 63
วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63
(กาหนดซ้อมวันพุธที่ 9 ก.ย. 63)
วันที่ 1 – 4 ส.ค. 63
วันที่ 5 – 30 ต.ค. 63
วันที่ 26 ต.ค. – 16 พ.ย. 63
วันที่ 17 พ.ย. – 8 ธ.ค. 63
วันที่ 9 – 25 ธ.ค. 63
วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 25 ม.ค. 64
วันที่ 26 ม.ค. – 22 ก.พ. 64
วันที่ 23 – 26 ก.พ. 64
วันที่ 1 – 30 มี.ค. 64
วันที่ 31 มี.ค. – 25 เม.ย. 64
(สอบ NL1 วันที่ 24 เม.ย. 64)
วันจันทร์ที่ 26 เม.ย. – 9 พ.ค. 64
วันจันทร์ที่ 10 – 30 พ.ค. 64
27 – 28 พ.ค. 64

หมำยเหตุ 1) วันพุธ ที่ 1 และพุธที่ 3 ของเดือน เป็นวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
1300 - 1600
2) ทุกวันพุธ ที่ 2 และพุธที่ 4 ของเดือน เป็น เวลาของผู้บังคับบัตชาและกองการปกครอง 1330 - 1530
3) วิชาภาษาอังกฤษ ทุกวันพุธเวลา 1300 – 1610 (ภาคการศึกษาที่ 1)
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คาอธิบายอักษรย่อที่ใช้
SDL =
Self-Directed Learning
PBL = Problem-Based Learning
LEC =
Lecture
LAB = Laboratory
TBL =
Team-Based Learning
หมายเหตุ : ทุกรายวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนเพือ่ ความเหมาะสม
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รำยชื่อ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ 44 ปีกำรศึกษำ 2563 จำนวน 97 นำย
ลำดับ เลขประจำตัว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

6043026
6144001
6144002
6144003
6144004
6144005
6144006
6144007
6144008
6144009
6144011
6144012
6144013
6144014
6144015
6144016
6144017
6144018
6144019
6144020
6144021
6144022
6144023
6144024
6144025
6144026
6144027
6144028
6144029
6144030
6144031
6144032
6144033
6043026

ชื่อ - สกุล

นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นพท.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
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ณัฐพล
กนก
กรินทร์
กวินทรา
กัตจน์รัตน์
กัลยกร
กานต์
ขันเงิน
เขมจิรา
จิดาภา
ชตาณิศ
ชนสรณ์
ชนะพงศ์
ชยพล
ชัยภัทร
ตาดา
ฐนพจน์
ฐิติรัตน์
ณชนก
ณัชพล
ณัฐกิตติ์
ณัฐธิดา
ณัฐนันท์
ณัฐภาส
ณัฐมงคล
ณัฐรัช
ณัฐริณีย์
ณัฐสิณี
ณิชนันทน์
ณิชาภัทร
ณิชารีย์
ตรัย
ตะวัน
ณัฐพล

กลุ่ม

ธุววงศ์
ดาวเรือง
สิทธิสัจจธรรม
ทีรฆฐิติ
ศรีธนันดร
ศิรประภาพงศ์
อัตตะสาระ
สุริยบุตร
ซื่อสัตย์เวช
ติระพรชัย
เจียสกุล
สุจริตประภากร
ฌอน พินิจค้า
สุจริยากุล
ประทุม
เจริตงามเสมอ
บัวขาว
ตรีวรเวทย์
สุทธิโอภาส
แก่นจันทร์
พงศ์ทวิกร
การสมลาภ
ฉันท์ธนกุล
วนาภรณ์
สง่าเนตร
อิ่มอโนทัย
จริงจิตร
หวังยงกุลวัฒนา
ชัยสุบรรณ์กนก
ศุภรัตนชาติพันธ์
เดชอนันต์
อาวุโสสกุล
วงศ์กังวาน
ธุววงศ์

หมำยเหตุ

8
9
9
1
5
1
6
7
4
4
2
5
6
10
9
9
7
9
2
9
6
3
8
10
2
5
3
6
7
2
4
8
2
8
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ลำดับ เลขประจำตัว

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

6144034
6144036
6144037
6144038
6144039
6144040
6144041
6144042
6144043
6144044
6144045
6144046
6144047
6144048
6144049
6144050
6144051
6144052
6144053
6144054
6144055
6144056
6144057
6144058
6144059
6144061
6144062
6144063
6144064
6144065
6144066
6144067
6144068
6144069
6144070
6144071
6144072

ชื่อ – สกุล

นพท.
นพท.
นพท.
นพท.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ทรงพล
ธนภัทร
ธนาธิป
ธนายุต
ธรณ์
นนทกร
นนทิชา
นนธวัช
นภัสสร
นัฐพงศ์
เนตินันท์
ปฎิพน
ปณิฒิ
ปวเรศ
ปัณฑิตา
ปัณณวิชต์
พงศภัค
พรรณชนก
พสิษฐ์
พสิษฐา
พิชเตศ
พิชยา
พิมพ์ชนก
พีรวัส
พีรวิชต์
แพรววนิต
ภคจี
ภัทร์ทิชา
ภาณุวัชร
ภาพย์
ภาวี
ภาสวิชต์
ภูผา
ภูพาน
ภูรีวัฒน์
ภูวดล
ยศกร

ฉัตรมงคลชัย
ชีวะเรืองโรจน์
รัตนพันธ์
จันชุม
ตงศิริ
เฉลิมชัยชวลิต
โสฒิพันธุ์ชัย
แสบงบาล
สะตะ
หงสิมากุล
พูลธนะนันท์
ประจาเมือง
ปิยะชน
ลักษณาภิรมย์
เพียรศิลป์
ลัคนานนทิวงศ์
ไส้เพี้ย
ลีลาสวัสดิ์
หงส์พร้อมตาติ
พงษาปาน
อุดมศรีโยธิน
พิชัตเธียรชัย
ตั้งกมลเลิศ
พันธ์มีเกียรติ
ตั้งธนานุสนธิ์
สิทธิเกรียงไกร
รัตนเลิศไพบูลย์
แม้นทอง
สัพพะเลข
เวศกิจกุล
ณ ลาปาง
สุวพิศ
เพ่งผล
กิรนิพนธ์พันธุ์
ตั้งทวีรัศม์
นรดิน
ช่วยชู

กลุ่ม

หมำยเหตุ

4
1
5
2
2
1
4
10
5
8
8
8
10
8
3
4
7
3
7
4
6
3
4
4
8
5
2
9
1
10
2
3
7
10
3
1
10
10

ลำดับ เลขประจำตัว

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

6144073
6144074
6144075
6144076
6144077
6144078
6144079
6144080
6144081
6144082
6144083
6144084
6144085
6144086
6144087
6144088
6144089
6144090
6144091
6144092
6144093
6144094
6144095
6144096
6144097
6144098

ชื่อ – สกุล

นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นพท.
นพท.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.
นศพ.

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รณกร
รวีโรจน์
รสิกา
วรรณกานต์
วรวิช
วรัชต์
วิชชา
วิชต์พล
วิศาล
วีรยา
วุฒินันท์
ศิรดา
ศุภณัฐ
ศุภิสา
โศภิชตรา
สุพิชฌาย์
หริวงศ์
หฤทธิ์
อภิวิชต์
อรจิรา
อรปภา
อรสมัชต์
อริตชย์
อัจฉริยา
อัยยา
อิสรีย์

ศรีกิตตยากรณ์
อึงพิทักษ์พันธุ์
สงวนสุข
จงก้องเกียรติ
เจริตศิริพรกุล
อาภรณ์วิรัตน์
รัตนจรัสโรจน์
ทรงคุณเลิศชัย
นะตาปา
มีประเสริฐสกุล
แซ่โล้ว
วิทยจรรยาพงศ์
ม่วงศิลา
จันทนวาณิชวงศ์
กิตติบวร
สร้อยทอง
ไชยเจริต
ประสาทแก้ว
จริยานุเคราะห์
อาจารพงษ์
ขันตยาภรณ์
สุวรรณโสภณศิริ
จัยสิน
อัจฉริยวิทย์กุล
วงษ์วรรณะ
ไพพินิจ

กลุ่ม

หมำยเหตุ

6
9
1
1
9
10
5
5
5
8
2
7
8
3
7
6
6
10
5
3
6
3
7
6
7
4
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รายนามหัวหน้าหน่วย และสานักงาน ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้บังคับหน่วย
ผู้อานวยการ
พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
พ.อ. ธารงโรจน์ เต็มอุดม
ผู้อานวยการกองการศึกษา
พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์
รองผู้อานวยการกองการศึกษา
พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

สานักงาน
ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร. 93333, 93102 (ทส.)
ชั้น 3 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93590
ชั้น 3 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93591
ชั้น 3 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93741
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.93593

ภาควิชาปรีคลินิก
6. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กศ.วพม.
พ.อ.มานพ ชัยมัติ
7. ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ
8. ภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม.
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
9. ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม.
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
10. ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.อัญชลี วิศวโภคา
11. ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม.
พ.อ. ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
12. ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม.
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93607
ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93674
ชั้น 6 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93618
ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93605
ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93611
ชั้น 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93603
ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93621
12

ภาควิชาคลินิก
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ผู้บังคับหน่วย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ.วพม.
พ.อ. อานาจ ชัยประเสริฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ กศ.วพม.
พ.อ. ดนัย มีแก้วกุญชร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กศ.วพม.
พ.อ. รศ.สมภพ ภู่พิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์พื้นฟู กศ.วพม.
พ.อ. รศ.วิภู กาเหนิดดี
ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.ฐิติพร รัตนพจนารถ
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กศ.วพม.
พ.อ. สุธี รัตนาธรรมวัฒน์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กศ.วพม.
พ.อ. กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
พ.อ. เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ผศ.บุษบง หนูหล้า
ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา กศ.วพม.
พ.อ. รศ.ธวัชชัย ลีฬหานาจ
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม.
พ.อ. ผศ.ราม รังสินธุ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม.
พ.อ. ธิติชัย เกาะสมบัติ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม.
พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชานาญเวช
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม.
พ.อ. ภาสกร วิราวรรณ
ภาควิชานิติเวชวิทยา กศ.วพม.
พ.อ. เสกสรรค์ ชายทวีป

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สานักงาน
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93281
ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93129
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.รร.6
โทร.93222, 93459
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6
โทร.93643, 93491
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93180
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93075
ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6
โทร.94060
ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.รร.6
โทร.94163
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร.93043
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6
โทร.93025, 93188
ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
โทร.93609, 93613
ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น รพ.รร.6
โทร 93100
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
โทร 93141
ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุฯ รพ.รร.6
โทร 93442
ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 90 รพ.รร.6
โทร 93400
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ส่วนสนับสนุน
ผู้บังคับหน่วย
27. หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม.
รอง ผอ.กศ.วพม.
28. ส่วนการบังคับบัญชา กศ.วพม.
พ.อ.หญิง กิติพร พุทธิขันธ์
29. หน.แผนกเตรียมการ กอ.วพม.
พ.อ. ชาญวิทย์ วิจารณ์
30. หน.แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กอ.วพม.
พ.อ.หญิง ระวีวรรณ เอกสิทธิ์
31. หน.แผนกธุรการและกาลังพล กอ.วพม.
พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล
32. ฝ่ายงบประมาณ วพม.
พ.ท.หญิง ขนิษฐา ลือนาม
33. หน.สานักงานการเงิน กอ.วพม.
พ.ต. ภาณุพันธ์ ศรีสุขใส
34. หน.แผนกสวัสดิการ กอ.วพม.
ร.อ. ยศวัจน์ สุดโคต
35. หน.สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.
พ.อ. ผศ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
36. หก.กองสนับสนุน
พ.อ. ชาญชัย บัววรรณ
37. หน.แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กสน.วพม.
พ.อ.หญิง เพชรา ทัศนา
38. หน.แผนกบริการ กสน.วพม.
พ.ท. วิจิตร พิมพรัตน์
39. หน.แผนกห้องสมุด กสน.วพม.
ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์ (รักษาการ)
40. หน.แผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์ กสน.วพม.
ร.ท.หญิง จิรภา สนิท (รักษาการ)
41. ฝ่ายสาธารณูปโภค ผบร.กสน.วพม.
ร.ท. ฉัตรชัย พวงทอง
42. ฝ่ายขนส่ง ผบร.กสน.วพม.
ร.ท. สุรพงษ์ เลี่ยมนุช
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สานักงาน
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.93730
ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.93743, 93587
ชั้น 3 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93588
ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.93583
ชั้น 3 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93578
ชั้น 3 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93744
ชั้น 2 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93582
ชั้น 1 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม.
โทร.93584
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.93723
ชั้น 2 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93573, 93599
ชั้น 8 อาคารเรียน วพม.
โทร.93297
ชั้น 2 ตึกอานวยการ วพม.
โทร.93796
ชั้น 3 ตึกธนาคารทหารไทย
โทร.93380
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.93617, 93727
โรงเรือนสาธารณูปโภค วพม.
โทร.93628
โรงรถ วพม.
โทร.93627
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ส่วนสนับสนุน
ผู้บังคับหน่วย
43. ห้องเรียน/ห้องประชุม วพม.
ร.ท.หญิง จิรภา สนิท
44. ศูนย์สารสนเทศ วพม.
พ.อ. กศม ภังคานนท์
45. หก.กองการปกครอง
พ.อ. ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี
46. รอง หก.กปค.วพม./หน.แผนกพลศึกษา กปค.วพม.
พ.ท. ตฤณ สุดประเสริฐ
47. หน.แผนกปกครอง กปค.วพม.
พ.ท. ภานุพงศกร โสมพีร์
48. หน.นพท.วพม.
นพท. ก้าวภิภัทร์ ธรรมสูน
49. ประธานโครงการตารา วพม.
ผอ.กศ.วพม.
50. สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.(ผช.เลขานุการ)

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สานักงาน
ชั้น 1 อาคารเรียน วพม.
โทร.93596,93617
ชั้น 3 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม.
โทร.93599
ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท. วพม.
โทร.93780
ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท. วพม.
โทร.93783
ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท. วพม.
โทร.93629
สโมสร นพท.วพม.,ชั้น 1 หอพัก นพท.วพม.
โทร.93784
ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
โทร.94324, 93491
ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท.วพม.
โทร.02-644-9909
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การปฏิบัติสาหรับ นพท./นศพ.วพม. เมื่อเข้าเรียนผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์
(โปรแกรม Google Meet, Zoom, Microsoft Teams หรือโปรแกรมถ่ายทอดสดอื่น ๆ)
.................................
๑. ให้ นพท./นศพ.วพม. เตรียมพร้อมก่อนเวลาเรียน 5–10 นาที เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์
ภาพและสัตตาณเสียง สัตตาณอินเทอร์เน็ต
2. ให้ นพท./นศพ.วพม. ปิดไมค์และปิดกล้องวีดีโอให้อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบยอด
และรายชื่อผู้เข้าเรียน
3. นพท./นศพ.วพม.จะต้องเปิดกล้องวีดีโอตลอดเวลาขณะที่มีการเรียนการสอน (จากัด
นพท./นศพ.วพม. 1 คน ต่ออุปกรณ์ไม่เกิน 1 เครื่องเท่านั้น)
4. ขณะที่อาจารย์สอน นพท./นศพ.วพม. สามารถใช้ระบบการยกมือเพื่อขอถามคาถามกับ
อาจารย์ได้ หรืออาจเลือกใช้แชทในการถามคาถามอาจารย์ระหว่างการสอน
5. ห้าม นพท./นศพ.วพม. เปิดไมค์จนกว่าจะได้รับอนุตาตจากอาจารย์ผู้สอน
6. ห้ามใช้ฟังก์ชั่นการเขียนบนหน้าจอรบกวนสไลด์การสอนของอาจารย์
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตรีหติง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

( จันทราภา ศรีสวัสดิ)์
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง การเรียนรู้ของ นพท./นศพ.วพม.ผ่านระบบการสอนออนไลน์
.................................
๑. การเรียนแบบออนไลน์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง นพท./นศพ.วพม. ต้องเป็นผู้มีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-discipline) บริหารจัดการเวลาเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบและทดลองใช้จริงด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาต
2. นพท./นศพ.วพม. ต้องมีความตั้งใจและพร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ ของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนาความรู้ที่ไ ด้รับไปปรับใช้
ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป
3. การทาแบบทดสอบทุกครั้งต้องทาภายในเวลาที่กาหนด นพท./นศพ.วพม.ควรเตรียมความพร้อม
ของตนองทุกด้าน เช่น ทบทวนเนื้อหาบทเรียนให้เข้าใจ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณสมบัติและความเร็วรองรับ เตรียมตัว ตั้งใจ มุ่งมั่น และใช้สมาธิเพื่อการทาแบบทดสอบเพียง
กิจกรรมเดียว เป็นต้น
4. แบบทดสอบต่ า ง ๆ จะก าหนดเวลาให้ ท าในห้ ว งเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น นพท./นศพ.วพม.ต้ อง
ตรวจสอบเวลา และจานวนข้อก่อนเสมอ
5. การทาแบบทดสอบบางรายวิชา ไม่มีการเฉลย นพท./นศพ.วพม.สามารถค้นหาทุกคาตอบด้วย
ตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์
6. ความขัดข้องอันเกิดจาก นพท./นศพ.วพม. ไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการยื่นคาร้องขอ
ทาแบบทดสอบซ้า หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังได้ ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่สามารถแสดงหลักฐานได้ นพท./นศพ.วพม.
จึงจะได้รับอนุตาตให้สามารถเข้าทากิจกรรม หรือทาแบบทดสอบภายหลังได้ แต่สัดส่วนคะแนนที่ได้อาจจะไม่เท่ากับการ
ร่วมกิจกรรมในห้วงเวลาปกติ
7. ประธานรายวิชา หรือ หัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่มีการสอนออนไลน์ มีหน้าที่ รายงาน
เพื่อตัดคะแนนความประพฤติของ นพท./นศพ.วพม. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ ทั้งนี้รวมถึง
การให้ผู้อื่นใช้ “รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password)” ของตนเอง หรือการใช้ “รหัสผู้ใช้ (Username)
และรหัสผ่าน (Password)” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) โดยผู้ที่ถูกรายงานจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าเรียนและการ
สอบแบบออนไลน์รายวิชานั้นทันที
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตรีหติง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

( จันทราภา ศรีสวัสดิ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

17

ระเบียบกรมแพทย์ทหำรบก
ว่ำด้วย กำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
(ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๓

---------------------------------------

โดยอาศัยระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการรับนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้กรมแพทย์
ทหารบก กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุ ฎ เกล้ า ได้ ต ามความเหมาะสม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษา การวั ด และประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมแพทย์ทหำรบก ว่ำด้วยกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตร
บัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ นักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์ที่เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย แพทยศำสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ ำ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้ ง แต่ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อความในระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และคาชี้แจงอื่นใด ในส่วนที่นามากาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ กำรจัดกำรศึกษำ
วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า จั ด การศึ ก ษาตามหน่ว ยกิ ต ระบบทวิ ภ าค ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลั ก สูตรระดับปริตตาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สาหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจาเป็น ทั้งนี้ให้
กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
ข้อ ๔
กำรคิดหน่วยกิต
การคิดหน่วยกิตสาหรับแต่ละรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๔.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัตหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๔.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๔.๓ การฝึ กงาน หรื อ การฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ ก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่ว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๔.๔ การท าโครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใด ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ ใ ช้ เ วลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑หน่วยกิตระบบท
วิภาค
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๔.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๔.๑-๔.๔ ได้ ให้คณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณากาหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม
ข้อ ๕ กำรเรียน
นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนตามรายวิช า และจานวนหน่วยกิตที่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนด
ข้อ ๖ กำรขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรำยวิชำ
นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์จะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องได้รับ
อนุมัติจาก ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
๖.๑ การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
๖.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
และไม่บันทึกรายวิชาที่ ขอลดลงในใบแสดงผลการศึกษา
๖.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
จนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๗ เวลำเรียน
นักเรียนแพทย์ ทหารและนักศึกษาแพทย์จะมีสิ ทธิ์เข้าสอบรายวิชาใด ทั้งรายวิชา
ทางการบรรยายหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การ
ฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ต่อเมื่อมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
ข้อ ๘ สัญลักษณ์แสดงผลกำรศึกษำ
๘.๑ สัตลักษณ์ซึ่งมีคะแนนประจา
ผลการสอบของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัตลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีคะแนนประจา
ดังนี้
สัตลักษณ์
คะแนนประจา
A
๔.๐๐
+
B
๓.๕๐
B
๓.๐๐
+
C
๒.๕๐
C
๒.๐๐
+
D
๑.๕๐
D
๑.๐๐
F
๐.๐๐
๘.๒ สัตลักษณ์ซึ่งไม่มีคะแนนประจา
ผลการสอบ/การศึ ก ษาของแต่ ล ะรายวิ ช าอาจแสดงได้ ด้ ว ยสั ต ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง มี
ความหมาย ดังนี้
สัตลักษณ์
ความหมาย
S
พอใจ (satisfactory)
U
ไม่พอใจ (unsatisfactory)
I
รอการประเมินผล (incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in progress)
W
ถอนการศึกษา (withdrawal)
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AU
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (audit)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (no report)
๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
กาหนดให้สัตลักษณ์ที่มีคะแนนประจาเท่ากับ หรือมากกว่า ๒.๐๐ หรือสัตลักษณ์ S
เป็นการประเมินผลว่าได้ หรือผ่าน (pass) ในแต่ละรายวิชา
ผู้ที่ได้สัตลักษณ์ที่มีคะแนนประจา น้อยกว่ำ ๒.๐๐ หรือสัตลักษณ์ U ในแต่ละ
รายวิชาถือว่ามีความรู้ต่ากว่าเกณฑ์ให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว
ในกรณีให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัตลักษณ์คะแนน
ประจารายวิชาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัตลักษณ์ S
๘.๔ การให้ F จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผล
ว่าตก
๘.๔.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้
ตัวตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๘.๓ วรรคสอง
๘.๔.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว
ได้รับการประเมินผลว่าไม่ผ่าน
๘.๔.๔ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๘.๔.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการอนุตาตให้เข้าสอบตามข้อ ๗
๘.๔.๖ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ทาผิดระเบียบการสอบ และได้รับการ
ตัดสินให้ตก
๘.๔.๗ เปลี่ยนจากสัตลักษณ์ I เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่
สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ได้รับอนุตาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒
๘.๔.๘ เปลี่ยนจากสัตลักษณ์ P เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่
สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนด
๘.๕ การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นว่าไม่ควรจาแนกผลการศึกษาออกเป็น
สัตลักษณ์ที่มีคะแนนประจา
๘.๖ การให้ I จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๖.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะ
ป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ทหารของ
โรงพยาบาลทหารของกองทัพบกรับรอง
๘.๖.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ไม่ได้รับอนุตาตให้เข้าสอบตามข้อ
๗ เนื่องจากป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์
ทหารของโรงพยาบาลทหารของกองทัพบกรับรอง
๘.๖.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงานด้วย
เหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้การให้ I ตามข้อ ๘.๖.๑ – ๘.๖.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
และ/หรือคณะกรรมการรายวิชานั้น
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๘.๗ การให้ P จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอน หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด
๘.๘ การให้ W จะกระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๘.๑ ในรายวิช าที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุตาตให้ ถอน
การศึกษาตามข้อ ๖.๓
๘.๘.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุตาตให้ลาพักการศึกษา
๘.๘.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๙ การให้ AU จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขอ
เข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๘.๑๐ การให้ X จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ายังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกาหนด
ข้อ ๙ กำรนับจำนวนหน่วยกิต
๙.๑ กำรนับจำนวนหน่วยกิตสะสมของนักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์เพื่อให้
ครบตำมหลักสูตร ให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจานวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๙.๒ กำรรวมจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในกำรคำนวณคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจา ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตที่เรียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคานวณคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๑๐ กำรคิดคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ คะแนนเฉลี่ยประจาภาค และคะแนนเฉลี่ย
สะสม การคานวณคะแนนเฉลี่ย ให้ทาดังนี้
๑๐.๑ คะแนนเฉลี่ยประจำภำค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหาร
และนักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับคะแนนประจาของผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจาที่
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีทศนิยมสองตาแหน่ง โดยปัดเศษจากตาแหน่งที่สาม
๑๐.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ของหน่วยกิตกับคะแนนประจาของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของ
รายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา และผลการศึกษามีคะแนนประจาตามข้อ ๙.๒ ให้มีทศนิยมสอง ตาแหน่งโดยปัดเศษ
จากตาแหน่งที่สาม
ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ลงเรียนซ้า ให้นาคะแนนประจาของ
สัตลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาคานวณคะแนนเฉลี่ย
ข้อ ๑๑ กำรตัดสินให้สอบแก้ตัวและ/หรือปฏิบัติงำนเพิ่มเติม นักเรียนแพทย์ทหาร
และนักศึกษาแพทย์ มีสิทธิสอบแก้ตัว และ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม เมื่อได้รั บผลการประเมินเป็นสัตลักษณ์
ดังนี้
๑๑.๑ ได้เกรด D+, D และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๒ ได้สัตลักษณ์ U และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
ข้อ ๑๒ กำรเลื่อนชั้น
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะเลื่อนชั้นได้ ในกรณีต่อไปนี้
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๑๒.๑ ต้ อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า ๒.๐๐ และไม่ มี ร ายวิ ช าใดในปี นั้ น ได้
สัตลักษณ์ D+, D, F, I, P, U, หรือ X
๑๒.๒ นั กเรี ย นแพทย์ทหารและนักศึก ษาแพทย์ชั้นปรีคลิ นิ ก จะต้องสอบผ่ านทุ ก
รายวิชาในระดับชั้นปรีคลินิก จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนไปเรียนในชั้นคลินิคได้
ข้อ ๑๓. กำรเรียนซ้ำชั้น
๑๓.๑ กำรเรียนซ้ำชั้น หมายถึง นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการ
เลื่อนชั้นสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นปี ต้องเรียนซ้าในชั้นปีเดิม ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๓.๑.๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ากว่า ๑.๕๐ ในกรณีนี้
ให้นักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์เรียนเฉพำะรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ต่ำกว่ำ C
๑๓.๑.๒ นั กเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่กระทาผิ ดระเบียบซึ่ง
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีมติให้เรียนซ้าชั้น ในกรณีนี้ให้เรียนซ้ำชั้น
ทุกวิชำทั้งปีกำรศึกษำ
๑๓.๑.๓ นักเรี ยนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนควำม
ประพฤติตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมำกกว่ำ ๒.๐๐ ให้เรียนซ้ำชั้นทุกวิชำทั้งปี
กำรศึกษำ
๑๓.๒ นักเรี ยนแพทย์ทหำรและนักศึก ษำแพทย์ ที่เ รี ยนซ้ำชั้น สำมำรถ
เรียนซ้ำรำยวิชำเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งขึ้น ในรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ ต่ำกว่ำ B ทั้งนี้ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก คณะกรรมกำรกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
ข้อ ๑๔. กำรเรียนซ้ำรำยวิชำ
๑๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิ กที่มีรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้รับ
สัตลักษณ์ F ตามข้อ ๘.๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ สามารถเรียนซ้ารายวิชานั้นได้ หรือถ้า
รายวิชานั้นเป็นวิชาเลือก อาจลงรายวิชาอื่นแทน
๑๔.๒ กำรเรียนซ้ำรำยวิชำเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสม นักเรียนแพทย์ทหารและ
นั กศึกษาแพทย์ ที่เ รี ยนซ้ำชั้น สามารถเรี ย นซ้ารายวิช าเพื่ อเพิ่ มคะแนนเฉลี่ ยสะสมสู ง ขึ้นในรายวิช าที่ ไ ด้
สัตลักษณ์ต่ากว่า B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า
๑๔.๓ การเรียนซ้ารายวิชา นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์สามารถเรียน
รายวิชาเดิมได้อีกไม่เกิน ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๕
กำรลำพักกำรศึกษำ
๑๕.๑ นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ อ าจยื่ น ค าร้ อ งขออนุ ต าตลาพั ก
การศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด
ซึ่งทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรสนับสนุน
๑๕.๑.๒ มีอาการเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้พักการศึกษา
๑๕.๑.๓ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มี ความจาเป็นส่วนตัว
อาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาได้ แต่ต้องได้ศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ภาคการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
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การลาพั ก การศึ ก ษาตามข้ อ ๑๕.๑ นี้ ให้ นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า โดยเร็ ว ที่ สุ ด และให้
คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
๑๕.๒ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีเหตุสุดวิสัยจาเป็น ต้องลาพัก
การศึกษาด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ
๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา ถ้ามีความจาเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ
๑๕.๑ และ ๑๕.๒ แล้วแต่กรณีโดยสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้
ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
๑๕.๔ ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก
การศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่
ได้รับอนุตาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑.๑
๑๕.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อ
จะกลับเข้าศึกษาจะต้องยื่นคาขอกลับเข้าศึกษาต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก่อน
กาหนดวันเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
ข้อ ๑๖ กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร และ
นักศึกษาแพทย์ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๖.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับปริตตาตามข้อ ๑๗
๑๖.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาออก
๑๖.๓ ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ใ นกรณี
ดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า
๑.๕๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา
๑๖.๓.๒ เรียนซ้าชั้นเดิมเกินกว่า ๑ ปีการศึกษา
๑๖.๓.๓ นักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์
ที่ถูกตัดคะแนนควำม
ประพฤติตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ ๒.๐๐
๑๖.๓.๔
ทุจริตในการสอบ
๑๖.๔ ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๗ กำรสำเร็จกำรศึกษำ
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีสิทธิเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและขออนุมัติให้
ได้รับปริตตาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๗.๑ สอบผ่ านรายวิช าและเกณฑ์อื่นๆ ครบตามหลั กสู ตรและสอบผ่ านประมวล
ความรอบรู้
๑๗.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๗.๓ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริตตาแพทยศาสตรบัณฑิต
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ข้อ ๑๘ กำรให้ปริญญำตรีเกียรตินิยม
นั กเรี ย นแพทย์ ทหารและนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาให้ ได้รับปริตตาตรี
เกียรตินิยมอันดับ ๑ เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ และให้ได้รับปริตตาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๒ เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๒๕ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีเวลาเรียนไม่เกินจานวนภาคการศึกษาหรือจานวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่
กาหนดไว้ตามหลักสูตร
๑๘.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริตตาตรีตามข้อ ๑๗
๑๘.๓ ไม่เคยเรียนซ้าชั้น หรือซ้ารายวิชา หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว ใน
รายวิชาใดตลอดหลักสูตร
ข้อ ๑๙ กำรให้รำงวัลควำมสำมำรถในกำรศึกษำ
นั ก เรี ย นแพทย์ ท หารและนั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ความสามารถในการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑๙.๑ ได้รับปริตตาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สูงสุด
๑๙.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี
ข้อ ๒๐ การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ ๒๑ ให้ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจาเป็นโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่

๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
(ลงชื่อ) พลโท วิทยา ช่อวิเชียร
(วิทยา ช่อวิเชียร)
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
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ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙
...............................................
เพื่อให้การดาเนินการในด้านการวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ทั้งในระดับรายวิชาจนถึงระดับ
หลั กสู ต ร เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อย และสอดคล้ องกับ ระเบี ย บกรมแพทย์ ท หารบกว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึกษาหลั กสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึง
กาหนดให้มีระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ออกระเบียบฯ นี้
บรรดาข้อความในระเบียบ คาสั่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่ใช้อยู่ ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ หลักการทั่วไป
๓.๑ ให้มีการกาหนดวิธีการประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของการวัดผลเรียนรู้ ตั้งแต่ การประเมิน
ขณะเรียนรู้ (formative) จนถึงการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ (summative) ทั้งในระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร อย่างชัดเจน
๓.๒ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในระดับรายวิชา และ ระดับ
หลักสูตร
๓.๓ มีระบบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับรายวิชา และ ระดับหลักสูตร
๓.๔ ทุกภาควิชา/หน่วย ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อสอบ ผลการสอบของนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษา
แพทย์ ทุ กคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์พ ระมงกุฎเกล้า จนถึง หลังจบ
การศึกษาไปแล้ว ๒ ปี
๓.๕ ทุ กภาควิ ช าควรมี ระบบการแจ้ ง ผลสอบให้ นั กเรีย นแพทย์ ท หาร นั กศึกษาแพทย์ ภายในเวลาที่
เหมาะสม
๓.๖ จัดระบบการยื่นคาร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ทั้งในระดับภาควิชาและ
ระดับกองการศึกษา
๓.๗ จัดระบบการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา
ข้อ ๔ วิธีการประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของการวัดผลการเรียนรู้
๔.๑ ระดับรายวิชา
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๔.๑.๑ ภาควิชากาหนดแนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติของ
การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยต้องระบุให้ชัดเจนในรายละเอียด
รายวิ ช า (มคอ.๓) หรื อ คู่ มื อ การเรี ย นรายวิ ช านั้ น ๆ และแจกจ่ า ยให้ นั ก เรี ย นแพทย์ ท หาร
นักศึกษาแพทย์ ได้รับทราบก่อนเริ่มการเรียนการสอน
๔.๑.๒ ระหว่างจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น คณาจารย์ภาควิชา ต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน ตรวจสอบผลคะแนนจากกระดาษคาตอบ แบบประเมิน รายงาน ฯลฯ ก่อนจะ
ประกาศผลคะแนนในการสอบให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ได้รับทราบ
๔.๑.๓ เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ สามารถยื่นคาร้องเพื่อขอสอบถามผลการ
สอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๔.๑.๔ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้อาจารย์หัวหน้าภาควิชา/ประธานรายวิชาที่รับผิดชอบรวบรวมผล
คะแนนจากแหล่งต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ผล จากนั้นให้คณะกรรมการทวนสอบของ
ภาควิชา ที่ประกอบด้วยอาจารย์อย่างน้อย ๓ นาย ดาเนินการทวนสอบ ก่อนการตัดสินผล
รายวิชานั้นๆ
๔.๑.๕ เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษารายวิชานั้นๆ รายงานผลการสอบถึงกองการศึกษา เพื่อนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตัดสินผลการศึกษา
๔.๒ ระดับหลักสูตร
๔.๒.๑ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา กาหนดแผนการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรไว้ใน
แผนการศึกษาประจาปี และแจ้งให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ และคณะทางานจัด
สอบทราบ
๔.๒.๒ ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต
โดยคณะทางานจัดสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
๔.๒.๒.๑ การสอบประมวลความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ (preclinical
comprehensive examination) ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๓
๔.๒.๒.๒ การสอบประมวลความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (clinical comprehensive
examination) ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๕
๔.๒.๒.๓ การสอบประมวลความรอบรู้ด้านทักษะทางหัตถการ ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
๔.๒.๒.๓.๑ การสอบรายยาว (Long Case) จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๒.๓.๒ การสอบ Multiple Essay Question (MEQ) จัดสอบให้กับ ชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๒.๓.๓ การสอบ Objective Structured Comprehensive Examination
(OSCE) จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๓ คณะทางานจัดสอบ มีหน้าที่จัดทาข้อสอบ ตรวจสอบเครื่องมือ/ข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ให้มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕ ตรวจคะแนน
วิเคราะห์ข้อสอบ และ ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบ ก่อนประกาศผลคะแนนในการสอบ
ให้กับนักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาแพทย์ได้รับทราบ
๔.๒.๔ ประเมินและปรับปรุงการดาเนินการจากผลการวิเคราะห์ข้อ สอบ การประเมินของนักเรียน
แพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ และ เปรียบเทียบกับผลการสอบผ่านเพื่อประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในแต่ละขั้นตอน
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๔.๒.๕ เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ได้ซักถามผลคะแนนกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในหัวข้อนั้นๆ และนาข้อสอบที่มีผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามคาดหมาย มาพิจารณาร่วมกัน
๔.๒.๖ รายงานผลการดาเนินการตามขั้นตอนให้คณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษาเพื่อทราบ
๔.๒.๗ กองการศึกษา จัดส่งนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เข้าสอบประมวลความรอบรู้ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเวลาที่กาหนด
๔.๒.๘ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา จัดส่งแบบประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประเมินผลการจัดการศึกษา
และน าผลการประเมิน รายงานคณะอนุ กรรมการประเมิ นผลการศึกษา และ ภาควิ ชาที่จัด
การศึกษา เพื่อนาไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
ข้อ ๕ ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา
๕.๑ ระดับรายวิชา ให้ภาควิชา/คณะกรรมการรายวิชา มีหน้าที่
๕.๑.๑ ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ประเมินการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
๕.๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนที่สอดคล้องกับรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.๓) และวิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนน สารวจจานวนนักเรียนแพทย์/
นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่านในทุกระดับของการวัดผล และ วางแนวทางการติดตาม/แก้ไข
๕.๑.๓ คณะกรรมการการทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๕.๒ ระดับหลักสูตร กองการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่
๕.๒.๑ สารวจร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด และ ร้อยละการได้งานทา
ของบัณฑิต และให้คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิจาณาและรายงาน
สาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่ทาให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่จบตามเวลา และ
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาและกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๕.๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ
ให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พิจาณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่
ทาให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๕.๒.๓ สารวจและประเมินด้านความเห็นของบัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.
๒๕๕๕ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
๕.๒.๔ สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๗ ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ ๖ การยื่นคาร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์
๖.๑ สามารถยื่นคาร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการศึกษา ได้
ภายใน ๓ วันหลังการประกาศผล
๖.๒ ในกรณี ร ะดั บ ภาควิ ช าให้ ยื่ น ค าร้ อ งโดยตรงที่ ภ าควิ ช า และในกรณี ร ะดั บ การตั ด สิ น ผลประจ าปี
การศึกษา ให้ยื่นคาร้องได้ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษา
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๖.๓ การขออุทธรณ์ผล สามารถตรวจสอบได้เฉพาะกระดาษคาตอบหรือผลการประเมินต่างๆ ของตนเอง
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยื่นคาร้องแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด
ข้อ ๗ เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวหาในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนแพทย์
ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่เป็น บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งก็ตามในการจัดการศึกษาหรือการจั ดการเรียนการสอน ให้บุคคลนั้นทาหนังสือแสดงตนเพื่อขอ
ยกเว้น ไม่ร่วมการตัดสินผลการศึกษาในรายวิชาหรือชั้นปี ที่บุคคลนั้นๆ มีบุตร หลาน หรือญาติสนิท ศึกษา
อยู่ และรายงานต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ต้นปีการศึกษานั้น
ข้อ ๘ ให้ผู้อานวยการกองการศึกษาเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ และมีอานาจกาหนดระเบียบปลีกย่อยได้ตามความ
เหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
(ลงชื่อ) พลตรี ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
(ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ประกำศกองกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
ว่ำด้วย ระเบียบปฏิบัตใิ นกำรขออุทธรณ์ผลกำรสอบและกำรขอทรำบผลคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อให้มีความเหมาะสมในการขออุทธรณ์ผลการสอบ และการขอรับทราบผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์
ทหาร/นักศึกษาแพทย์ เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๖ การจัดระบบการยื่นคาร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อ
เสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ทั้งในระดับภาควิชาและระดับกองการศึกษาและ ข้อ ๖ การยื่นคาร้องและการขออุท ธรณ์ ผ ล
การศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ กองการศึกษาจึงกาหนดระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและการ
ขอทราบคะแนนสอบในระดับรายวิชาและขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ดังนี้
๑. ยกเลิกประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขอ
อุทธรณ์ผลการสอบและการขอตรวจผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓. คาจากัดความที่ใช้ในประกาศฉบับนี้
๓.๑ กำรประกำศคะแนนสอบของภำควิ ช ำ/รำยวิ ช ำ หมายถึง วั น ที่ ภาควิช า/รายวิ ชากาหนดการ
ประกาศผลคะแนนของรายวิชานั้น ๆ หรือเมื่อสิ้นสุดรายวิชาหรือวงรอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ อย่างเป็นทางการ หลังการ
ประชุมพิจารณาของคณะกรรมการรายวิชาแล้ว ภายใน ๑๕ วันทาการ หลังจบรายวิชา/รอบการปฏิบัติงานนั้น ยกเว้น
รายวิชา/วงรอบการปฏิบัติงานสุดท้ายของปีการศึกษาให้ประกาศคะแนนให้เสร็จสิ้น อย่างน้อย ๕ วันทาการ ก่อนการประชุม
พิจารณาตัดสินผล
๓.๒ กำรอุทธรณ์เพื่อขอทรำบคะแนนสอบระดับรำยวิชำ หมายถึง การยื่นคาร้องเพื่อขอทราบผลคะแนน
ระดับรายวิชา จะดาเนินการหลังจากที่ภาควิชา/รายวิชาประกาศคะแนนสอบของภาควิชา/รายวิชาแล้ว ภำยใน ๓ วันทำ
กำร และในการประกาศผลคะแนนสอบต้องระบุวันที่สามารถขออุทธรณ์ผลไว้ให้ชัดเจน
๓.๓ กำรอุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ หมายถึง การอุทธรณ์เพื่อขอตรวจสอบเกรด คะแนนเฉลี่ยของชั้น
ปี และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภำยใน ๓ วันทำกำร หลังการตัดสินผลการศึกษา และทั้งนี้ต้องก่อน
การรายงานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา และสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๔. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรอุทธรณ์ผลกำรศึกษำ
๔.๑ กำรขออุทธรณ์เพื่อขอทรำบคะแนนสอบ ระดับรำยวิชำ
๔.๑.๑ เขียนใบคาร้องตามแบบฟอร์ม ผนวก ก ด้วยตนเองและยื่นคาร้องที่ภาควิชา เพื่อขออนุมัติ
อุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบต่อประธานรายวิชาหรือ อาจารย์หัวหน้าภาควิชานั้นๆ ภายใน ๓ วันทาการ หลัง
การประกาศผลสอบเป็นทางการ หรือตามที่ภาควิชากาหนดระยะเวลาการขออุทธรณ์ไว้ ในการประกาศผลทุกครั้ง
๔.๑.๒ นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ผู้ยื่น คาร้องต้องมาดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด และ
ขอทราบคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น ไม่อนุตาตให้ขอดูคะแนนบุคคลอื่น
๔.๑.๓ ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ มีความจาเป็นขออุทธรณ์ แต่ไม่สามารถยื่นคา
ร้องได้ด้วยตนเอง ให้เขียนคาร้องผ่านหนังสือมอบอำนำจให้มีผู้ดาเนินการที่ชัดเจน
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๔.๑.๔ หากไม่มาตรวจสอบตามวันเวลาที่นัดหมายถือว่า สละสิทธิ์การขออุทธรณ์ และไม่อนุตาตให้
ตรวจสอบผลคะแนนหรือขออุทธรณ์ในรายวิชานั้น ๆ ได้อีก
๔.๑.๕ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการรายวิชา อย่างน้อย ๒ คนร่วมกันตรวจสอบและ
แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาร้องให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓ วันทาการ และให้ผู้ยื่นคาร้องลงนามรับทราบผลการอุทธรณ์ทุกครั้ง
๔.๑.๖ หากผู้ยื่นคาร้องไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยต่อผลการอุทธรณ์ ให้ภาควิชา/รายวิชานั้นๆ รายงาน
ต่อกองการศึกษา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการตัดสินผลการศึกษาของชั้นปีนั้นๆ ต่อไป
๔.๑.๗ ผู้ที่ต้องการยื่นคาร้องขอทราบคะแนนสอบ ต้องดาเนินการที่ภาควิชา/รายวิชานั้นๆ และต้อง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของแต่ละชั้นปี
๔.๒ กำรอุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
๔.๒.๑ ให้เขียนใบคาร้องการขออุทธรณ์ผลการสอบด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์มผนวก ข ที่ส่วนบังคับ
การกองการศึกษา เพื่อนาเสนอต่อผู้อานวยการกองการศึกษาภายใน ๓ วันทาการ นับจากวันประกาศผลการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ
๔.๒.๒ ส่ ว นบั งคับการกองการศึกษา เสนอรายงานการขออุ ท ธรณ์ ผลการศึกษาต่ อผู้อานวยการ
กองการศึกษา และเพื่อขอตรวจสอบเกรดและคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษานั้น ๆ ของผู้ยื่นคาร้องกับแผนกประเมินผล
และทะเบียนประวัติเท่านั้น โดยจะไม่สามารถยื่นคาร้องเพื่อขอดูคะแนนสอบที่ภาควิชา/รายวิชาอีก รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อานวยการกองการศึกษาทราบภายใน ๓ วันทาการ นับจากได้รับคาร้อง
๔.๒.๓ ให้ส่วนบังคับการกองการศึกษา รายงานสรุปผลการขออุทธรณ์ต่อผู้อานวยการกองการศึกษา
เพื่อขอรับรองผลการขออุทธรณ์และแจ้งให้ผู้ขออุทธรณ์ทราบผลการพิจารณา
๔.๒.๔ การดาเนินการขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนการรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา
๕. ในกรณีที่มีปัตหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ การตีความตามประกาศนี้ และ/หรือ การไม่ยอมรับผลการอุทธรณ์ให้
หารือในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาตามลาดับ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดย
ละเอียดและให้มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตรีหติง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จันทราภา ศรีสวัสดิ์ )
ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ระดับรายวิชา /หน้า ๑
ผนวก ก: ขั้นตอนการขออุทธรณ์และขอตรวจคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบตั ิในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหาร
และนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระดับรำยวิชำ (ให้ดำเนินกำรที่ภำควิชำ)

เขียนใบคาร้องขออุทธรณ์ /หนังสือมอบอานาจ เพื่อขอทราบคะแนน

พิจารณา คาร้อง
ประสานกับคณะกรรมการรายวิชา / ประธานรายวิชา
รับทราบ /มีข้อสงสัยต้องสอบถาม
ผลการสอบ

รับทราบ /
ไม่มีข้อสงสัย

ข้อปฏิบัติในกำรขอทรำบคะแนนสอบ
1. ยื่นคาร้อง ต้องมาตามวันเวลาที่นัด
2. การขอทราบคะแนนให้ดาเนินการเป็น
รายบุคคลเท่านั้น และไม่อนุตาตให้ดูของผู้อื่น
3. ผู้ที่ไม่สามารถมาตรวจสอบตามที่นัดหมายถือ
ว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถยื่นขอตรวจสอบผล
การสอบรายวิชานั้น ๆ ได้อีก
สรุปผลการอุทธรณ์ และแจ้งให้ผยู้ นื่ คาร้อง
รับทราบผล
ยอมรับ

สรุปผลการอุทธรณ์

ไม่ยอมรับ

นาเข้าพิจารณา นขต.กศ.วพม.
จนมีมติสิ้นสุด

ผปว.กอ.วพม. และ กศ.วพม. (เพื่อบันทึก)
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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แบบคาร้องการขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
เขียนที่
เดือน

วันที่
เรื่อง

การขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ รายวิชา

เรียน

ประธานรายวิชา

พ.ศ.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
นามสกุล
รหัสประจาตัว
ชั้นปีที่
กลุ่มที่
ปีการศึกษา
ได้ รั บ ทราบการประกาศ
ผลการศึกษารายวิชา
ซึ่งได้ประกาศผลการสอบเมื่อวันที่
นั้น และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผล
สอบ ระดับรายวิชา โดย
 ขอทราบคะแนนสอบรายวิชา
 ขอทราบรายละเอียดอื่น
ครั้งที่
สอบเมื่อวันที่
เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ.
(

)

 อนุมัติตามคาร้อง ให้คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาดาเนินการและรายงานผลภายในวันที่
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลายมือชื่อ)
(
ประธานรายวิชา
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
วันที่
/
/

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ระดับรายวิชา /หน้า ๒
เรื่อง

สรุปผลการพิจารณาการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนนรายวิชา

เรียน

ประธานรายวิชา

/อจ.หน.ภาควิชา

ตามที่ นพท./นศพ.
ชั้นปีที่
ได้เสนอคาร้องขออุทธรณ์ผล และขอทราบคะแนนรายวิชา ระดับรายวิชา
นั้น
คณะกรรมการฯ ขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาดังนี้

 คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง

 มีแก้ไข คือ

เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ.

ทราบต่อไป
(ลงชื่อ)
(

)
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา

อนุมัติ
(ลายมือชื่อ)
(
ประธานรายวิชา
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
/
/

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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เรียน ประธานรายวิชา
กระผม/ดิฉัน..นพท./นศพ.
ได้รับทราบผลการขออุทธรณ์ผลสอบ/ขอทราบคะแนนสอบแล้ว และ  ยอมรับ  ไม่ยอมรับ ผลการอุทธรณ์ตามที่
คณะกรรมการรายวิชาได้พิจารณา
(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ.
ยื่นคาร้องด้วยตนเอง
(
)
/
/
(ลายมือชื่อ)
ผู้รับมอบอานาจ
(
)
/
/
หมายเหตุ กรณีผู้รับมอบอานาจ มารับผลให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน
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สิ้นสุดปีการศึกษา /หน้า ๑
ผนวก ข : ขั้นตอนการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบตั ิในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์
ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (ดาเนินการที่ บก.กศ.วพม.)

ตรวจสอบผลการสอบของตนเอง
เขียนใบคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา
(หลังการตัดสินผลการศึกษาประจาภาค/ประจาปีการศึกษา)
นาเรียน ผอ.กศ.วพม. เพื่อขออนุมตั ิ
ดาเนินการตามคาร้อง
เสนอ ผปว.กอ.วพม. เพื่อตรวจสอบ
ผลการศึกษา (เฉพาะเกรด และคะแนน
เฉลี่ยสะสมรายบุคคล)

ข้อมูลถูกต้อง

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

พิจำรณำข้ออุทธรณ์และสรุปผลกำรขออุทธรณ์แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ผู้อุทธรณ์
รับทราบผล
ยอมรับ

ที่ประชุม
นขต.กศ.วพม.
ไม่ยอมรับ

ภาควิชา
ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ

พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ วพม.
แจ้งผลกำรพิจำรณำ เป็นมติสิ้นสุด
ผู้อุทธรณ์

กองกำรศึกษำ

หมายเหตุ ทุกขั้นตอนต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการนาผลการศึกษาเข้ารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.
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แบบคำร้องขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
เขียนที่
วันที่
เรื่อง

ขออุทธรณ์ผลการศึกษา ประจาปีการศึกษา

เรียน

ผอ.กศ.วพม.

เดือน

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
นามสกุล
ชั้นปีที่
กลุม่ ที่
ปีการศึกษา
ผลการศึกษา
ซึ่งได้ประกาศผลการสอบเมื่อวันที่
สอบดังรายวิชาต่อไปนี้
๑. รายวิชา
ภาควิชา
เกรดที่ได้
ศึกษาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
สถานที่
เหตุผลในการอุทธรณ์

๒. รายวิชา

พ.ศ.

รหัสประจาตัว
ไ ด้ รั บ ทร า บ กา ร ป ร ะ กา ศ
นั้น และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผล

ภาควิชา

เกรดที่ได้
สถานที่

ศึกษาระหว่างวันที่

ถึงวันที่

เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ.
(



)

อนุมัติตามคาร้อง
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

พล.ต.
(

)
ผอ.กศ.วพม.
/
/

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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สิ้นสุดปีการศึกษา /หน้า ๒
เรื่อง

สรุปผลการพิจารณาเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปีการศึกษา

เรียน

ผอ.กศ.วพม.

ตามที่ นพท./นศพ.
ได้เสนอคาร้องขออุทธรณ์ผลการสอบปีการศึกษา
เมื่อ

ชั้นปีที่
รายวิชา
นั้น ผปว.กอ.วพม. ได้ตรวจสอบผลการศึกษาแล้ว พิจารณาดังนี้

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

ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)
(

)
หน.ผปว.กอ.วพม.

อนุมัติ
(ลายมือชื่อ) พล.ต.
(

)
ผอ.กศ.วพม.
/
/

เรียน ผอ.กศ.วพม.
กระผม/ดิฉัน..นพท./นศพ.
ได้ รั บ ทราบผลการขออุ ท ธรณ์
ผลสอบ/ขอตรวจผลคะแนนสอบแล้ว และ  ยอมรับ  ไม่ยอมรับ ผลการอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการรายวิชาได้พิจารณา
(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ.
ยื่นคาร้องด้วยตนเอง
(
)
/
/
(ลายมือชื่อ)
ผู้รับมอบอานาจ
(
)
/
/
หมายเหตุ กรณีผู้รับมอบอานาจ มารับผลให้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน
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ผนวก ค : หนังสือมอบอำนำจกำรขออุทธรณ์ระดับรำยวิชำและเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบตั ิในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์
ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นตอนการมอบอานาจ

ส่งหนังสือคาร้องตามที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าของคาร้อง
เพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. ยื่นที่ภาควิชา/รายวิชา กรณีขอทราบคะแนน
2. ยื่นที่กองการศึกษา กรณีขอตรวจสอบเกรดเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินการตามขั้นตอน ที่กาหนดไว้ใน ตามผนวก ก. และ ข.
สรุปผลกำรขออุทธรณ์แจ้งให้ นพท./นศพ.ผู้ยื่นคำร้องทรำบ
ผู้มอบอำนำจ (เจ้ำของคำร้อง) รับเอง

ผู้มอบอำนำจ
รับแทน

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนาม
รับทราบด้วยตนเองที่
ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

ให้ผู้รับมอบอานาจลงชื่อ
รับผลการอุทธรณ์ตาม
เวลาที่กาหนด

ภาควิชาส่งสาเนาผลอุทธรณ์ให้
บก.กศ.วพม. 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน
ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนามรับทราบ
ด้วยตนเองที่ ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำ วพม.
แจ้งผลกำรพิจำรณำ เป็นมติที่สิ้นสุด
ผู้อุทธรณ์

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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หนังสือมอบอานาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง

การมอบอานาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ประจาปีการศึกษา

เรียน

ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ.
นามสกุล
รหัสประจาตัว
ชั้นปีที่
กลุ่มที่
ปีการศึกษา
ได้ รั บ ทราบการประกาศผล
การศึกษา
ซึ่งได้ประกาศผลการสอบเมื่อวันที่
นั้ น และ ภาควิ ช า/รายวิ ช า
กาหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ผล ระหว่างวันที่
ถึง
นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว กระผม/ดิฉัน
................................................. ไม่สามารถยื่นคาร้องขออุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง เพราะ
และจะเดินทางกลับมาถึง วพม. ในวันที่
กระผม/ดิฉัน
.มีความประสงค์ขอมอบอานาจให้
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น
ให้ยื่นคาร้องขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนรายวิชา
ภาควิชา
เกรดที่ได้
ศึกษาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
สถานที่ศึกษา ( วพม. /รพ.รร.๖/ รพ.
สมทบ
เหตุผลในการอุทธรณ์
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ.
(
วันที่มอบอานาจ
email-address

ผู้มอบอานาจ
)

โทร.
ผู้รับมอบอานาจ
(

วันที่มอบอานาจ

)
โทร.

หมายเลขประจาตัวประชาชน

อนุมัติตามคาร้อง
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



ลงชื่อ
(

หมายเหตุ

)
ผอ.กศ.วพม.
/
/
๑. แบบฟอร์มการรายงานผลการอุทธรณ์ให้ใช้แบบ ตามผนวก ก หรือ ผนวก ข
๒. หลักฐานสาเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

39

คาประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภา
กายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรอง
สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ไว้ดังต่อไปนี้
สิทธิของผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2. ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เ ป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การ
ตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยภาษาที่
ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอนให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินอันจาเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต
3. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยทันทีตามความจาเป็นแก่กรณี โดยไม่ต้องคานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
4. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน
5. ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตนและมี
สิ ท ธิ ใ นการขอเปลี่ ย นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพหรื อ เปลี่ ย นสถานพยาบาลได้ ทั้ ง นี้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่
6. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่
ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย
7. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้
ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
8. ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฎในเวชระเบียนเมื่อค้องขอ
ตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลของผู้อื่น
9. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้
บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
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ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
1. สอบถามเพื่อทาความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงนามให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมรับ
การตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล
2. ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล
3. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ
4. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล
5. ปฏิบัติตัวต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยียนด้วยความสุภาพให้เกียรติและไม่
กระทาสิ่งที่รบกวนผู้อื่น
6. แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ผู้ป่วยพึงรับทราบ้อควรรู้ทางการแพทย์ ดังนี้
7.1 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมายกาหนดและมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม
7.2 การแพทย์ในที่นี้หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์โดยองค์ความรู้
ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษสาหรับผู้ป่วย
7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ
7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจ
เกิดขึ้นได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามภาวะวิสัยและ
พฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้น ๆ แล้ว
7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรกัษาโรคอาจให้ผลที่คลาดเคลื่อนได้ด้วยข้อจากัด
ของเทคโนโลยีที่ใช้ และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามาตรฐานการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

41

7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลั ก
วิชาการทางการแพทยื ตามความสามารถและข้อจากัด ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้ง
การปรึกษาหรือส่งต่อโดยคานึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย
7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจให้คาแนะนาหรือส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับ
การรักษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน อันจาเป็นเร่งด่วนและเป็น
อันตรายต่อชีวิต
7.8 การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จ จริงต่าง ๆ ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล
7.9 ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาลใช้สาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินอันจาเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

42

ประกาศแพทยสภา
ที่ 46/2549
เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
เพื่อให้การดาเนินการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุม
ครั้งที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 “การแพทย์” ในที่นี้ หมายถึงการแพทย์แผนปั จจุบันซึ่งคือการแพทย์ที่ได้รับ การพิสูจน์แล้ว
ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์
ข้อ 2 การแพทย์ยังไม่สามารถให้ การวินิจ ฉัย ป้องกัน และ/หรือบาบัดให้ห ายได้ทุกโรคหรือ ทุ ก
สภาวะ บางครั้งอาจทาได้เพียงบรรเทาอาการหรือประคั บประคองเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น บางโรคยังมิอาจให้การวินิจฉัย
ได้ในระยะเริ่มแรก
ข้อ 3 ในกระบวนการดาเนินการทางการแพทย์อาจเกิดสภาวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในการเลือกกระบวนการดาเนินการทางการแพทย์
รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยคานึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยที่ไม่อยู่
ในสภาวะฉุกเฉิน อันจาเป็นเร่งด่วนและเป็น อันตรายต่อชีวิต โดยต้องให้คาแนะนาหรือส่ งต่อผู้ ป่วย ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ย่อมมีสิทธิ
และได้รับความคุ้มครองที่จะไม่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม
ข้อ 7 ภาระงาน ข้อจากัดของสถานพยาบาล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินการทางการแพทย์
ข้ อ 8 การปกปิ ด ข้ อ มู ล ทางด้ านสุ ข ภาพและข้ อ เท็จ จริ ง ต่า ง ๆ ทางการแพทย์ ข องผู้ ป่ว ยต่อผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ทาการวินิจฉัยและรักษา ย่อมมีผลเสียต่อการวินิจฉัยและรักษาที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ 9 การไม่ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของผู้ประกอบวิชีพเวชกรรม หรือบุคลากรทางการแพทย์ ย่อม
มีผลเสียต่อการรักษาและการพยากรณ์โรค
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
ลงชื่อ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
(นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา)
เลขาธิการแพทยสภา
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Principle of Pharmacology ระหว่างวันที่ 6 – 12 ก.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 1)
จันทร์ที่ 6 ก.ค. 63
0800

อังคารที่ 7 ก.ค. 63

พุธที่ 8 ก.ค. 63
PM 3

พฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 63

ศุกร์ที่ 10 ก.ค. 63

LEC

PM

1000
1000

SDL
Drug administration
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
PM 1
LEC PM 4
LEC PM 6
LEC
Introduction and drug
development
Drug disposition
Principle of drug action
พล.ต.หญิง ผศ.นิสามณี สัตยาบัน
พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ
พ.ท.ผศ. ณัฐพล ใจสุภา

1100
1100

PM 2 National list of Essential LEC

0900
0900

1200
1300
1400
1400

Orientation to Pharmacology

Drugs and Herbal medicines

SDL

ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
PM 5

1700
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Pharmacokinetics
พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ
และคณะ

PM 7
LEC
Principle of Toxicology
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
LEC
CBLL PM 8

Drug disposition
พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ

Dosage form Drug
development and durg
administration

พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
และคณะ

1500
1500
1600
1600

TBL

LAB

Drug disposition and
metabolism
พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ
และคณะ

SDL

SDL
การเขียนใบสั่งยา
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

SDL
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Principle of Pharmacology/Infectious Diseases and Immunology 1 - 3 ระหว่างวันที่ 13 – 19 ก.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 2)

จันทร์ที่ 13 ก.ค. 63
0800

SDL

Examination
Quiz : CBLL, Lab, TBL

1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

พุธที่ 15 ก.ค. 63

พฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63

SDL Course orientation/ online

IL Laboratory diagnosis online

Learning style and Teaching methods

for infectious bacterial diseases

ศุกร์ที่ 17 ก.ค. 63
IL

พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
พ.ต. ปฐมฤกษ์ หาญญานันท์
SDL
online IL
online

0900
0900
1000
1000

อังคารที่ 14 ก.ค. 63

SDL

1600
1600

Overview of Medical Immunology

infectious bacterial diseases

พ.ท. ธนิต บุญศิริ

Bacterial pathogenicity and
virulence factors
พ.ต. ปฐมฤกษ์ หาญญานันท์

IL

online
Bacterial morphology,
classification, growth, biofilm,
metabolism and bacterial
IL
genetics
พ.ต. นิจธร สังข์ศิรินทร์
IL
online IL

online
Innate immune response
& Immune receptors and
signal transduction
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์

IL

online
Complement pathways
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
online IL
online
Microbiota
B cell & T cell developments
พ.ท. ธนิต บุญศิริ
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
online CAI Host-parasite online
relationships(in class examination)
Cellular Adaptations
Overview of viruses and
พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
พ.ต. นิจธร สังข์ศิรินทร์
viral pathogenesis
IL
online E-larming Control of online
Microorganism (in class examination)
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Cellular Injury
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
พ.ต. นิจธร สังข์ศิรินทร์
online
IL
online IL
online SDL
Introduction to pathology
Cellular and Somatic Deaths
Review of Essential
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
Histology for Pathology
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
SDL
SDL

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 - 3 ระหว่างวันที่ 20 – 26 ก.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 3)
จันทร์ที่ 20 ก.ค. 63
อังคารที่ 21 ก.ค. 63
พุธที่ 22 ก.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 63
ศุกร์ที่ 24 ก.ค. 63
0800

IL

0900
0900

ร.อ. ศิรชัช นิจพาณิชย์
LAB
online
Patho Lab – Cellular
Adaptations,
Cellular Injury, Cellular
and Somatic Deaths

1000
1000

(in class examination)
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
และคณะ

1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

Clinical specimen online
collection for infectious diseases

IL (1 ชม.) + SDL (1 ชม.) online

IL

online LAB

online

responses & antigen & antibody

Viral exanthems
พ.ท. ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี

IL

Bacterial infections in online
skin, soft tissue, bone and joints

พ.ท. ธนิต บุญศิริ
IL

online

Bacterial infections in urinary tract

Hemodynamic Disorders
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์

LAB
online
Patho Lab – Inflammation

Patho Lab – Healing, Repair
and Hemodynamic Disorders
(in class examination)
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
และคณะ

พ.ท. วัฒน์ มิตธรรมศิริ
IL
online
Cell-mediated immune
responses & MHC and
Antigen processing

LAB

พ.ท.วัฒน์ มิตธรรมศิริ
IL
online
Immunological tests
พ.ท. ธนิต บุญศิริ
LI-CBL
online

(in class examination)
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
และคณะ

ร.อ.หญิง ปิยเนตร์ เกษะโกมล
IL

online

Infection control
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
IL Acute and Chronic online
Inflammatory responses
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
IL
online
Healing and Repair
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
SDL

IL Humoral immune online

Technical English
(Medicine) 1
เวลา กปค.วพม.

online

Lab Microbiological
techniques and microscopic
examination
(in class examination)
พ.อ.หญิง อรุณี สุวรรณะชฏ/
พ.ต.นิจธร สังข์ศิรินทร์
และคณะ

CBL Phagocytosis and
chronic granulomatous
disease (CGD)
(in class examination)
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์ /
และ คณาจารย์ ภจช.กศ.วพม.
ห้องบรรยาย 1, 2
1 Formative
st
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 - 3 ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 4)
จันทร์ที่ 27 ก.ค. 63
online

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

อังคารที่ 28 ก.ค. 63

พุธที่ 29 ก.ค. 63
IL

พฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 63

online LI-CBL

ศุกร์ที่ 31 ก.ค. 63

online IL

online

Principles of antimicrobial agents

Summative
Examination 1 (online)

หยุด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

online
Post online-exam
(ข้ดดีข้อเสีย/ข้อปรับปรุง)
LI-CBL
online
CBL Viral exanthems
(in class examination)
พ.ท. ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
และคณะ

SDL

IL

พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
online

CBL Bacterial infections in
urinary tract
(in class examination)
พ.ต. ปฐมฤกษ์ หาญญานันท์
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์
และคณะ

Beta lactams
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา

IL

Aminoglycosides online
and fluoroquinolones
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์
LI-CBL
online IL

หยุด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

CBL Bacterial infections in
skin, soft tissue, bone and
joints
(in class examination)
ร.อ. ศิรชัช นิจพาณิชย์
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
และคณะ

Bacterial infections in
respiratory tract
พ.ท. ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
IL

online

Hepatitis viruses
พ.ต.หญิง อรณัฐ วราชิต
IL
MI30
Viral gastroenteritis
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
online LI-CBL
online

Bacterial infections in gastrointestinal tract
พ.ท. คามิน หริณวรรณ
LAB
online
LAB Immunological tests
(in class examination)
พ.ท. ธนิต บุญศิริ
และคณะ

Bacterial infections in
gastrointestinal tract
(in class examination)
พ.ท. คามิน หริณวรรณ
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์
และคณะ

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1- 3 ระหว่างวันที่ 3 - 9 ส.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 5)
จันทร์ที่ 3 ส.ค. 63
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

อังคารที่ 4 ส.ค. 63

พุธที่ 5 ส.ค. 63

พฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 63

IL Arboviruses I online IL
online IL
online IL Bacterial infections in online
(chikungunya, Zika, JE, WNV)
Primary Immunodeficiency
Herpes and HPV
central nervous system
ร.อ. ศิรชัช นิจพาณิชย์
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
พ.ต. นิจธร สังข์ศิรินทร์
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
IL
online IL
online IL
online LI-CBL
online
Non-influenza
Arboviruses II (dengue)
Influenza
พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
CBL Arboviruses
IL
online IL (1 ชม.) + SDL (1 ชม.) online IL
ห้องบรรยาย 1, 2
(in class examination)
Macrolides, tetracycline,
ร.อ. ศิรชัช นิจพาณิชย์ และคณะ
sulfonamides and others
Emerging diseases
Antiviral agents
พ.ท.ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
ร.อ. ศิรชัช นิจพาณิชย์
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์

ศุกร์ที่ 7 ส.ค. 63
IL Sexually transmitted online
diseases of bacterial infection
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
CBL
online
CBL Secondary
immunodeficiency
and amyloidosis
(in class examination)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์ และคณะ
IL
online
Human Immunodeficiency virus (HIV)

LAB

online

CBL Bacterial infections in
respiratory tract
(in class examination)
พ.ท. ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
และคณะ

LI-CBL

Technical English
(Medicine) 2

พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
online LI-CBL
online

online LI-CBL

CBL Viral gastroenteritis and
hepatitis viruses
(in class examination)
พ.ต.หญิง อรณัฐ วราชิต และคณะ

SDL

CBL Primary
Immunodeficiency
(in class examination)
พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์
และคณะ

SDL

CBL Viral infection in
respiratory system
(in class examination)
พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
และคณะ
ห้องบรรยาย 1, 2
2 Formative
nd

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 - 3 ระหว่างวันที่ 10 – 16 ส.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 6)
จันทร์ที่ 10 ส.ค. 63
อังคารที่ 11 ส.ค. 63
พุธที่ 12 ส.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. 63
ศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

ห้องคอมพิวเตอร์ ศสท. ชั้น 8 IL Viral infections in online
central nervous system
พ.ท.หญิง ผศ.ภิรดี สุวรรณภักดี
Summative
IL Acute fever and online
Examination 2
tropical infections
พ.ต. วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ
IL Health-care associated online
bacterial infection

พ.อ. ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
online IL
online
Course evaluation 1
Introduction to neoplasia
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
LI-CBL
online
CBL Bacterial infections in
central nervous system
(in class examination)
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
และคณะ

1600
1600

Technical English
(Medicine) 3

IL

online
Oncogenes and
Introduction to Mycology
Carcinogenesis
ร.อ.หญิง ปิยเนตร์ เกษะโกมล
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
IL
online
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Pathogenic yeasts and molds I
สมเด็จพระนางเจ้า
ร.อ.หญิง ปิยเนตร์ เกษะโกมล
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 IL
online IL
online
Pathogenic yeasts and molds II
Anticancer drugs
พ.ต.หญิง สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์
ร.อ. ศิรชัช นิจพาณิชย์
IL
online IL
online
Cancer immunotherapy
Antifungal agents
พ.ท. ผศ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
LI-CBL
online LI-CBL
online

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

online IL

CBL Herpes, VZV, EBV
including Pathology of viral
diseases
(in class examination)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ

CBL Viral infection in CNS
system
(in class examination)
พ.ท.หญิง ผศ. ภิรดี สุวรรณภักดี
และคณะ

SDL

SDL

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1-3 ระหว่างวันที่ 17 – 23 ส.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 7)
จันทร์ที่ 17 ส.ค. 63
อังคารที่ 18 ส.ค. 63
พุธที่ 19 ส.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63
ศุกร์ที่ 21 ส.ค. 63
0800

IL

0900
0900

พ.ท.หญิง จันทิมา ตรัยพัฒนกุล
LAB
ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

1000
1000

Patho Lab – Neoplasia
(in class examination)
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
และคณะ

1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

ห้องบรรยาย 1, 2 LI-CBL ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3
Bacterial sepsis
CBL Acute fever and tropical
infection
(in class examination)
พ.ต. วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ
และคณะ

PBL

ห้องบรรยาย 1, 2
PBL Introduction

IL
ห้องบรรยาย 1, 2
Mycobacterial epidemiology,
Microbiology and laboratory
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
PBL
ห้อง LRC ชั้น 3
diagnosis
พ.อ. ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
PBL I

IL

ห้องบรรยาย 1, 2
Antituberculous drugs
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
LI-CBL ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3
CBL Mycobacterial diseases

LI-CBL ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

CBL Pathogenic yeasts
and molds
(in class examination)
ร.อ.หญิง ปิยเนตร์ เกษะโกมล
และคณะ

พ.อ.ผศ.เจตนาฯ, พ.อ.หญิง อรุณีฯ และคณะ

LI-CBL

ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

CBL Sexually transmitted
diseases of bacterial infection
(in class examination)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ

1600
1600
1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

LI-CBL

Technical English
(Medicine) 4

ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3 LI-CBL ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

CBL Health-care associated
bacterial infection
(in class examination)
พ.อ. ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
และคณะ

CBL Mycobacterial diseases
(in class examination)
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
พ.อ.หญิง อรุณี สุวรรณะชฏ
และคณะ

LAB

ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3
TB summarization
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช

LAB ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3
CBL Tissue response and
histo-morphological
diagnosis of pathogenic
fungi
(in class examination)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ
ห้องบรรยาย 1, 2
3 Formative
rd
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 - 2 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ส.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 8)
0800

จันทร์ที่ 24 ส.ค. 63

ห้องคอมพิวเตอร์ ศสท. ชั้น 8 IL

Summative
Examination 3

1000
1000
1100
1100

1400
1400
1500
1500

ห้องบรรยาย 1, 2

พุธที่ 26 ส.ค. 63

IL (1 ชม.) + SDL (1 ชม.)
ห้องบรรยาย 1, 2
Hypersensitivity,
พ.ต. วรพงศ์ นาสมทรง
PBL
ห้อง LRC ชั้น 3 autoimmune disorders and
transplantations
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
PBL II
IL
ห้องบรรยาย 1, 2
คณาจารย์ วพม. และ รพ.รร.๖
Immunomodulators
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
Mechanism of bacterial drug resistance

0900
0900

1200
1300

อังคารที่ 25 ส.ค. 63

LI-CBL

ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

CBL Bacterial sepsis
(in class examination)
พ.ท.หญิง จันทิมา ตรัยพัฒนกุล
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
และคณะ

1600
1600

เวลา กปค.

พฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 63

ศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63

Application of modern
Molecular Biology
พ.ท. ธนิต บุญศิริ

SDL Drug prescription
พ.ต. ผศ.อนุพงศ์ กันธิวงค์

SDL

ห้องบรรยาย 1, 2 SDL

ห้องบรรยาย 1, 2

IL (1 ชม.) + SDL (1 ชม.)
IL
ห้องบรรยาย 1, 2
Basic
vaccinology
& Immunization
ห้องบรรยาย 1, 2
Immunity to microbes (virus,
พ.ท. ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
Intracellular & extracellular
ห้องบรรยาย 1, 2
bacteria,and Fungus)
4th Formative
พ.ท. วัฒน์ มิตธรรมศิริ
Case discussion
LAB
ห้องบรรยาย 1, 2
ห้องบรรยาย 1, 2
Case discussion
Hypersensitivity,
autoimmune disorders and
transplantations
(in class examination)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์

LAB Rational drug use (URI,
diarrhea, wound)
(in class examination)
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
และคณะ

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 - 3 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 6 ก.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 9)
จันทร์ที่ 31 ส.ค. 63
อังคารที่ 1 ก.ย. 63
พุธที่ 2 ก.ย. 63
พฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 63
ศุกร์ที่ 4 ก.ย. 63
0800

SDL

1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

ห้องคอมพิวเตอร์ ศสท. ชั้น 8 PR 1 Course orientation and tips for SDL

ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

successs in parasitology course

SDL PBL II

0900
0900
1000
1000

ห้อง LRC ชั้น 3 SDL

LAB

ห้องบรรยาย 1, 2
Lab Meet the expert:
Principle of antibiotics in
clinical application
พ.อ. รศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
และคณะ
LAB
ห้อง LRC ชั้น 3
PBL III
Summarization
(in class examination)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์

SDL

Microbiological technique
skills: lab safety, streak plate,
gram stain, microscopy

Technical English
(Medicine) 5

SDL

SDL

พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช
Summative
PR 2 Introduction to LEC
Examination 4
Medical Parasitology
พล.ต.หญิง ศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
PR 3
LEC
Immunoparasitology
พล.ต.หญิง ศ.เสาวนีย์ ลีละยูวะ
PR 4/1
SDL
Case-based learning I
พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช
ห้องปฏิบัติการชั้น 3 PR 5
SDL

Spot test
Examination

Phylum Nematode
- Introduction to nematode
- Intestinal nematode: (Ascaris,
Trichuris, Hookworms, Enterobius)
- Food-borne nematode (Capillaria)
- Tissue Nematode: (Trichinella,
Gnathostoma, Filaria,
Angiostrongylus, Larva migrans)

พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร
และคณาจารย์

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 - 3 ระหว่างวันที่ 7 – 13 ก.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 10)
จันทร์ที่ 7 ก.ย. 63
อังคารที่ 8 ก.ย. 63
พุธที่ 9 ก.ย. 63
พฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63
ศุกร์ที่ 21 ก.ย. 63
0800

PR 6

LEC

PR 9

LAB

PR 4/3

SDL

PR 12

LAB

PR 11/3

SDL

Phylum Nematode (small group

0900
0900
1000
1000

assigment 1)

Lab : Intestinal and Tissue

- Introduction to nematode

Nematode (demonstration

- Intestinal nematode: (Ascaris,

and practice)
Lab : Qualitative & Quantitative

Trichuris, Hookworms, Enterobius)
- Food-borne nematode (Capillaria)
- Tissue Nematode: (Trichinella, Gnathostoma,

1100
1100

Filaria, Angiostrongylus, Larva migrans) คณาจารย์

PR 7 Phylum Nematode LEC
(Resource person)

1200
1300

Stool Examination
Lab : Intestinal and Tissue
Nematode (small group
discussion: assessment for learning)
คณาจารย์

พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร
PR 7 Phylum Nematode LEC

1500
1500
1600
1600
1700
1700

Phylum Platyhelminthes
- Introduction to Cestode
- Taenia&Cysticercus, Other tapeworm

PR 4/4 Case-based learning I SDL

PR 11/4 Case-based learning I : SDL

: Resource person

Resource person

พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช

พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร

LEC

Phylum Platyhelminthes (small
group assigment 2)

พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร
PR 8
SDL

- Introduction to Cestode

Technical English
(Medicine) 6

- Taenia&Cysticercus, Other

- Introduction to Trematode
Food-borne trematode :Fasciolopsis,

Fasciolopsis, Paragonimus, Fasciola,

Paragonimus, Fasciola, Heterophyids

Heterophyids

- Blood fluke : Schistosome

- Blood fluke : Schistosome คณาจารย์

1800
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PR 13

LEC

Phylum Platyhelminthes
(Resource person)
พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช

tapeworm
- Introduction to Trematode
- Food-borne trematode :

คณาจารย์

Presentation
Case-based learning II
คณาจารย์

คณาจารย์

PR 10

(Resource person)

1400
1400

Presentation
Case-based learning I
คณาจารย์

Lab : Cestode & Trematode
(demonstration and practice)
Lab : Cestode & Trematode
(small group discussion:
assessment for learning)

PR 11/1
SDL
Case-based learning II
พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร

PR 11/2 Case-based SDL

PR 15

LAB

Lab : Lab quiz (Helminthes)
Lab : assessment for learning:
Helminthes (individual oral
feedback for lab quiz)
คณาจารย์

learning II (Cont.) พ.ท. ผศ.พิชาฯ

PR 21
SDL
Formative Examination
พ.ท. รศ.พันเลิศฯ และคณาจารย์ ภปส.กศ.วพม.
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 – 3 ระหว่างวันที่ 14 – 20 ก.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 11)
จันทร์ที่ 14 ก.ย. 63
0800
0900
0900
1000
1000

PR 22

LECT EXAMINATION I
LAB EXAMINATION I
พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะราช
และคณาจารย์

1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700

พุธที่ 16 ก.ย. 63

PR 24
LEC
Phylum Protozoa (small
Group assigment 3)
- Introduction to Protozoology
- Amoeba: Entamoeba
histolytica, Free living amoeba
- Flagellate: Intestinal and

PR 25
LAB
Lab : Protozao (Amoeba,
Flagellate, Ciliate, OI)
(Demonstration and practice)
Lab : (Lab practice AFB stain)
Lab : Protozoa (Amoeba,
Flagellate, Ciliate, OI)
(Small group discussion)
คณาจารย์

-Tissue
Ciliate

- Parasitic infections in
Immunocompromised host

1100
1100
1200
1300

อังคารที่ 15 ก.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 63

พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
PR 23

SDL

Phylum Protozoa
- Introduction to Protozoology
- Amoeba: Entamoeba
histolytica, Free living amoeba
- Flagellate: Intestinal and
Tissue
- Ciliate
- Parasitic infections in
Immunocompromised host
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

PR 26

Technical English
(Medicine) 7

PBL

Tutorial 1
คณาจารย์ ภปส.กศ.วพม. และ
facilitators

PR 27

SDL

PBL SDL
คณาจารย์ ภปส.กศ.วพม.

PR 28

LEC

ศุกร์ที่ 18 ก.ย. 63
PR 32 Entomology

LEC

- Introduction to Med. Entomology

Phylum Protozoa
(Resource person)
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

& Med. Importance
- Ectoparasitic diseases : scabies, pediculosis

- Venomous arthropods :bite & sting

พ.ท. ผศ.ตุลย์ เรืองอารีย์รัชต์

PR 29

LEC
Antiprotozoal Drug
พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น
PR 30
SDL
PBL SDL
คณาจารย์ ภปส.กศ.วพม.
PR 31
LAB

PR 33

LAB
Lab : Entomology
(Demonstration)
คณาจารย์

PR 34

PBL

Tutorial 2
คณาจารย์ ภปส.กศ.วพม.
และ facilitators

Lab : PBL (Demonstration and
Practice)
คณาจารย์
PR 35

PBL

PBL (พบ Resource person)
พล.ต.หญิง ศ.เสาวนีย์ฯ และ พ.ท. ผศ.ตุลย์ฯ

PR 36

SDL

PBL SDL
คณาจารย์ ภปส.กศ.วพม.
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Infectious Diseases and Immunology 1 – 3 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ก.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 12)
จันทร์ที่ 21 ก.ย. 63
อังคารที่ 22 ก.ย. 63
พุธที่ 23 ก.ย. 63
พฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 63
ศุกร์ที่ 25 ก.ย. 63
0800
0900
0900
1000
1000

PR 37
LAB
Lab : PBL (Demonstration &
Practice)
Lab : PBL (Small group
discussion)
Lab Quiz Protozoa
(Small group discussion)
คณาจารย์

PR 40

LAB

Lab : PBL (Demonstration &
Practice)
คณาจารย์

1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

PR 41

TBL

Clinical Manifestation
in Parasitic Infections
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

SDL

SDL

Lab review

Lab review

PR 42
SDL
Comment Video Clip
for health promotion
คณาจารย์

PR 38

PBL

Tutorial 3
คณาจารย์ ภปส.กศ.วพม.
และ facilitators
PR 38

PBL

PBL (พบ Resource person)
พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น

PR 43

Technical English
(Medicine) 8

LAB

SDL PR 45

Lab : quiz PBL
คณาจารย์

LECT EXAMINATION II
LAB EXAMINATION II
Lab review

PR 44
Formative Examination II
พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร

พ.ท. ผศ.พิชา สุวรรณหิตาทร
และคณาจารย์

1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 LAB IF 3 / ปิดเทอม (ระหว่าง 28 ก.ย. – 4 ต.ค. 63) (สัปดาห์ที่ 13)
จันทร์ที่ 28 ก.ย. 63
อังคารที่ 29 ก.ย. 63
พุธที่ 30 ก.ย. 63
พฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 63
ห้องปฏิบัติการชั้น 2, 3

0800
0900
0900

SDL

1000
1000

Gram stain
examination

ศุกร์ที่ 2 ต.ค. 63

ห้องบรรยาย 1, 2

Project based
presentation I
(COVID-19)

1100
1100
1200
1300
1400
1400

SDL

ห้องปฏิบัติการ 2, 3

ห้องบรรยาย 1, 2

SDL Gram stain

1500
1500
1600
1600

Technical English
(Medicine) 9

ปิดเทอม
(ระหว่างวันที่ 1 – 4 ต.ค. 63)

Project based
presentation II
(YOUTUBE)

ห้องบรรยาย 1, 2
Course evaluation 2

1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 44 Diseases of Musculoskeletal, Integumentary and Neurological Systems (ระหว่าง 5 – 11 ต.ค. 63) (สัปดาห์ที่ 14)
จันทร์ที่ 5 ต.ค. 63
อังคารที่ 6 ต.ค. 63
พุธที่ 7 ต.ค. 63
พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 63
ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 63
Introduction to course
PA 6
LEC PM 1
LEC PA 9
LEC
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400

หน.ภภว.กศ.วพม./
หน.ภพธ.กศ.วพม.

Non-Mendelian diseases
NSAIDs
พ.อ. ผศ.บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
PA 1-2
LEC PA 7
LEC PM 2
LEC
Mitochondrial diseases
Muscle relaxants
Diseases of bone
พ.อ. ผศ.บุญชัย บุญวัฒน์
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
case discussion
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
PA 1
LAB PA
Diseases of bone, joint
and soft tissue
OA, RA, psoriasis, gout,
PA 3
LEC
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
Synovial fluid analysis
Diseases of joint
และคณะ
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์ และคณะ
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
PA 4-5
LEC
PM 3
LEC
Drugs used in gout
Diseases of soft tissue
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร

1500
1500

Technical English
(Medicine) 10

พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
SDL
Drug prescription I
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

Disease of ears and eyes
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
PM 1
LEC PM 4
LEC
Drugs used in gout
Drugs used in dermatose
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
พ.ต. ผศ. อนุพงษ์ กันธิวงค์
PA 8
LEC PA 3
case base Learning
Dermatopathology
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
Disease of eyes
PA 10
LEC
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
Diseases of PNS and Muscle
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
PA 2
case base Learning

Dermatopathology

Review
Pathology, Pharmacology

พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ

1600
1600
1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Musculoskeletal, Integumentary and Neurological Systems ระหว่างวันที่ 12 – 18 ต.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 15)

จันทร์ที่ 12 ต.ค. 63

อังคารที่ 13 ต.ค. 63

0900
0900
Examination I
(PA1-PA7:PM1-PM3)

หยุด
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

1100
1100
1200
1300

ศุกร์ที่ 16 ต.ค. 63

LAB PM 9
SDL E-learaing
Autonomic drugs in glaucoma
Review
Autonomic drugs
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
Pathology, Pharmacology
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
PM05
LAB PA 11-12
LEC
Autonomic drugs
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
Disease of CNS
PM 8
LEC PA/PM
PBL
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
Local anesthetics
PBL I : Seizure
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.
SDL
และ ภพธ.กศ.วพม.
Drug prescription II

พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

1500
1500

PA 10
LEC
Diseases of PNS and muscle
พ.ท. ผศ. ธีรยสถ์ นิมมานนท์
PM 5
LEC
Parasympathetic drugs
พ.ท. ผศ. เจนยุทธ ไชยสกุล
PM 6-7
LEC

1600
1600

Sympathetic drugs
พ.ท. ผศ. เจนยุทธ ไชยสกุล

1400
1400

พฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 63

PM05

0800

1000
1000

พุธที่ 14 ต.ค. 63

Portfolio
หยุด
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เวลา กปค.วพม.

Review neuroanatomy
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์

PM 10
LEC
Neurophamacology (1)
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
PM 11
LEC
Neurophamacology (2)
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
SDL PM 12-13
LEC
Psychophamacology
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา

1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Musculoskeletal, Integumentary and Neurological Systems ระหว่างวันที่ 19 – 25 ต.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 16)

จันทร์ที่ 19 ต.ค. 63
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700

อังคารที่ 20 ต.ค. 63

พุธที่ 21 ต.ค. 63

พฤหัสบดีที่ 22 ต.ค. 63

PM 15
LEC PA 13
LEC PM 17
LEC
SDL
Neuropharmacology (3)
CSF analysis
Neuropharmacology (4)
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
พ.ท.ปิติพัฒก์ ชานาญเวช
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
PM 16
LEC PM 2
LAB PA/PM
PBL
General anesthetic drugs
PBL III : Seizure
Examination II
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
Neuropharmacology
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.
(PA8-PA10 : PM4-PM9)
PA
LAB ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
และ ภพธ.กศ.วพม.
และคณะ
Diseases of CNS
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
และคณะ
PBL summary
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
PA/PM
PBL
PM 18
LEC
Opioids analgesics and antagonist
1330 - 1630
Social and Behavioral
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
PBL II : Seizure
Sciences 2
PM 19
Case base (TBL)
Technical English
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.
“ทฤษฎีเวชจริยศาสตร์”
(Medicine) 11
และ ภพธ.กศ.วพม.
พ.อ. นรุฏฐ์ ทองสอน
Basic Pharmacotherapy in pain
และคณะ
พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
และคณะ
PM 14
LEC
Drug addiction and abuse
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ศุกร์ที่ 23 ต.ค. 63

หยุด
วันปิยะมหาราช

หยุด
วันปิยะมหาราช
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Endocrine and Reproductive System ระหว่างวันที่ 26 – 30 ต.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 17)

จันทร์ที่ 26 ต.ค. 63

1000
1000

Review

Pathology, pharmacology

1200
1300

1500
1500

พฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 63

ศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63

LEC (ห้องเรียน) AP
LEC (ห้องเรียน) PM
TBL (ห้อง LRC)
Diseases of pituitary gland
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
Anti DM drugs
SDL (ห้องเรียน)
Diseases of thyroid
AP
LEC (ห้องเรียน)
(TBL)
+ parathyroid glands
Diseases of adrenal gland
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
Review of anatomy
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ
and physiology of
AP
LEC (ห้องเรียน) PM
SDL
Pathology of endocrine pancreas
the endocrine system
SDL (TBL)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์ และคณะ
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
PM
LEC (ห้องเรียน) AP
LEC (ห้องเรียน) PM
SDL (ห้องคอม ชั้น 8)
Thyroid and antithyroid drugs
Metabolic syndrome
Quiz for TBL
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ และคณะ
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
AP
LAB (ห้องปฏิบัติการ)
Portfolio:
Follow up
Diseases of thyroid,
PM
LEC
parathyroid glands
Technical English
Steroid drugs
and adrenal glands
(Medicine) 12
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
PM
LEC (ห้องเรียน)
และคณะ
Anti DM drugs
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
PM
SDL (ห้องเรียน) AP+PM
SDL
แจกเคส TBL
Pre-examination review
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
(Formative examination)

Introduction to the endocrine block

1100
1100

1400
1400

พุธที่ 28 ต.ค. 63

SDL (ห้องเรียน) AP

0800
0900
0900

อังคารที่ 27 ต.ค. 63

Examinaiton III
(PA11-PA13 : PM10-PM19)
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.
และ ภพธ.กศ.วพม.

1600
1600
1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Endocrine and Reproductive System ระหว่างวันที่ 2 – 6 พ.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 18)

จันทร์ที่ 2 พ.ย. 63
(ห้องคอม ชั้น 8)

0800

1100
1100

1500
1500
1600
1600

LEC (ห้องเรียน) PM
Diseases of the male
genital system
พ.อ. พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร

Examinaiton I
MCQ
(Endocrine system)
LAB
(Endocrine system)
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม.
และ ภภว.กศ.วพม.

1200
1300
1400
1400

AP

พุธที่ 4 พ.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63

LEC (ห้องเรียน) AP

ศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63

LEC (ห้องเรียน) AP

LEC (ห้องเรียน)

Drug use in BPH and erectile dysfunction

0900
0900
1000
1000

อังคารที่ 3 พ.ย. 63

AP

LAB (ห้องปฏิบัติการ)
Diseases of the male
genital system
พ.อ. พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
และคณะ

Review of anatomy
and physiology of
breast and the
reproductive system
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ

1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Diseases of the female
genital system II
พ.ท.หญิง สิวินีย์ เจริญธรรมรักษา

AP

SDL (TBL)

1230 - 1630

Technical English
(Medicine) 13

Social and Behavioral
Sciences 2
ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พ.ต. นิจธร สังข์ศิรินทร์ และ
วิทยากรจากอนสรณ์สถานแห่งชาติ

SDL
SDL

Drug affecting CA homeostasis + bone

Diseases of the female
genital system I
พ.ต.หญิง ณัฐพร เลาหโรจนวงศา

ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์

SDL

AP+PM

พ.ท. ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
PM
LEC (ห้องเรียน)

LAB (ห้องปฏิบัติการ) AP
LAB (ห้องปฏิบัติการ)
Diseases of the female
Diseases of the female
genital system I
genital system II
พ.ต.หญิง ณัฐพร เลาหโรจนวงศา พ.ท.หญิง สิวินีย์ เจริญธรรมรักษา
และคณะ
และคณะ

PM

TBL (ห้อง LRC) PM
LEC (ห้องเรียน)
Case study in
Contraceptives, drugs affecting
Osteoporosis (TBL)
uterine contraction, and
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์
antiestrogen
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์
และคณะ
SDL (TBL) AP+PM
SDL

PM

(SDL) (ห้องคอม ชั้น 8)
Quiz for TBL
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์

Pre-examination review
(Formative examination)
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม.
และ ภภว.กศ.วพม.

61

ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Endocrine and Reproductive System ระหว่างวันที่ 9 – 13 พ.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 19)

จันทร์ที่ 9 พ.ย. 63
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

อังคารที่ 10 พ.ย. 63
AP

LEC (ห้องเรียน) GEN

พุธที่ 11 พ.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 63

LEC (ห้องเรียน) AP
LEC (ห้องเรียน)
Prenatal genetics
Diseases of the breast
พ.ท. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ
Diseases of infancy
พ.ต. กิตติศักดิ์ วงศ์จันทร์สม
GEN
LEC (ห้องเรียน)
and childhood
Developmental genetic and birth defects
Examinaiton II
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
MCQ
พ.อ. ผศ.กิตติ บูรณวุฒิ
(male, female, childhood,
AP
LAB (ห้องปฏิบัติการ) GEN
LEC (ห้องเรียน) AP
SDL
เลือกหัวข้อการทา VDO presentation
infancy and childhood,
Chromosomal diseases
osteoporosis)
Diseases of the breast
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์ และคณะ
พ.อ. ผศ.กิตติ บูรณวุฒิ
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม
พ.ต. กิตติศักดิ์ วงศ์จันทร์สม
PM
SDL AP+PM
SDL
และ ภภว.กศ.วพม.
และคณะ
Prescription writing
SDL
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธฺวงค์
CP
LEC (ห้องเรียน)
AP+PM
SDL
Lab tests in
Case study I
endocrinology and
(แจก case ตอน 1 +
reproductive system
เตรียมงานนาเสนอตอน 1)
AP+PM
SDL
พ.ท. ชนปิติ สิริวรรณ
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม.
Technical English
และ ภภว.กศ.วพม.
(Medicine) 14
AP+PM
LAB (ห้อง LRC)
AP+PM
SDL
SDL
Case study I
Case study II
(นาเสนอตอน 1 +แจกเคสตอน 2)
(เตรียมนาเสนอตอน 2)
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม.
และ ภภว.กศ.วพม.
และ ภภว.กศ.วพม.

ศุกร์ที่ 13 พ.ย. 63
AP+PM

LAB (ห้อง LRC)

Case study II
(นาเสนอตอน 2)
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม.

และ ภภว.กศ.วพม.
AP+PM
SDL (ห้องเรียน)
Case discussion summary
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
AP+PM
SDL
Pre-examinaiton review

(Formative examination)
AP+PM
SDL

Pre-examinaiton review

(Formative examination)
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม.

และ ภภว.กศ.วพม.

1700

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

62

ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Respiratiory, Cardiovascular and Urinary system ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 20)

จันทร์ที่ 16 พ.ย. 63
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

อังคารที่ 17 พ.ย. 63

Examinaiton III
MCQ

พุธที่ 18 พ.ย. 63
PM

พฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 63
LEC

ศุกร์ที่ 20 พ.ย. 63

SDL

SDL

Introduction
คณาจารย์ ภภว.และ ภพธ.กศ.วพม.
PA
LEC

(breast, infancy and
Bronchodilators and
childhood, lab tests
prophylactic drugs
PA
LEC (ห้อง 25ปี)
SDL
Diseases of upper respiratiory tract
inendocrinology,
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
genetics)
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
CRQ
PA
LEC PM
TBL1/2 (LRC)
Diseases of lower
(case studies)
Disease of KUB
respiratiory tract
LAB
พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
TBL II: Case discussion in
(male, fermale, brest)
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
respiratory system
PA
LEC (Online)
Introduction to Medical Nephrology
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์ และคณะ
คณาจารย์ ภพธ.กศ.วพม
และ ภภว.กศ.วพม.
พ.ท. รศ.บัญชา สถิระพจน์
AP+PM
SDL (ห้องเรียน) PA
LAB PM
TBL 1/2 (LRC) PA
LAB (ห้อง 25ปี) PA
LAB (Online)
TBL II : Case discussion in respiratory system
Clinico-patho imaging
Diseases of lower respiratory
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์ และคณะ
Disease of KUB
correlation
tract
PM TBL 1/3 (ห้องบรรยาย 2)
พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
พ.ท. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์ และคณะ TBL III : Case discussion in respiratory system
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
Self-reflection time
PM
LEC PA Clinical Pathology; LEC
(course evaluation)
SDL PA&PM
SDL
พ.ท. ธีรยสถ์ นิมมานนท์

Antihistamines and nasal decongestants

Body fluid and electrolytes

พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์

พ.ท. ปิติพัฒก์ ชานาญเวช

1700
1700

PM
LEC PA Clinical Pathology; LEC
Mucolytic & antitussive drug Kidney profiles and Cardiac markers
พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
พ.ท. ปิติพัฒก์ ชานาญเวช
PM TBL 1/1 (ห้องบรรยาย 2)

1800

พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์ และคณะ

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

SDL

Review PA, PM

TBL I : Case discussion in respiratory system
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Respiratiory, Cardiovascular and Urinary system ระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ย. 63 (สัปดาห์ที่ 21)

จันทร์ที่ 23 พ.ย. 63

อังคารที่ 24 พ.ย. 63
PM

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

พุธที่ 25 พ.ย. 63

พฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 63
LEC PM

LEC PM

ศสท.วพม.

PA

LAB (ห้อง lab ชั้น 3)
Diseases of CVS
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
และคณะ

LEC

Cardiac drug III (Antianginal drugs)

SDL
Examinaiton I

ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 63

Antihypertensive drugs
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

Antithrombotic drugs
ร.อ.หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์

PM TBL I : Clinical use TBL 2/1 PA&PM
PBL
of antihypertensive drugs
PBL I : Hypertensive
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ และคณะ

พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล

Review PA, PM

vascular disceses

PA Formative Examination SDL PM
LEC
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.
And CVS Pathology (online)
Diuretics
และ ภพธ.กศ.วพม.
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ
PA
LEC (ห้อง 25 ปี) PA
LEC
PM
LEC
Diseases of CVS 1 (Vascular Diseases)
Cardiac
drug
II
(Antiamhytmic
drugs)
Hypertension
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ
PA
LEC (ห้อง 25 ปี) PM
LEC
PM
LEC
Dyslipidemia
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
Diseases of CVS 2
Drugs and lipid
PM
SDL
(Vascular Diseases)
metabolism
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
การเขียนใบสั่งยาทางเดินหายใจ
พ.ท. ผศ.เจนยุทธ ไชยสกุล
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
SDL

SDL

SDL

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Respiratiory, Cardiovascular and Urinary system ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 22)

จันทร์ที่ 30 พ.ย. 63
PM

0800
0900
0900
1000
1000

อังคารที่ 1 ธ.ค. 63

PA&PM

PM

TBL 2/2 PA&PM

ศสท.วพม.

LRC PM

PBL III: Hypertensive
vascular diseases
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.

PBL

Examinaiton II
TBL II : Clinical use of
antihypertensive drugs
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์
และคณะ

ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63
e-learning

SDL

พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ และคณะ

PBL II: Hypertensive
vascular diseases
คณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.

e-learning
Practical point in EKG
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์
และคณาจารย์ ภภว.กศ.วพม.

และ ภพธ.กศ.วพม.
นพท.เข้าห้อง LRC 0800
อจ.เข้า 0900

และ ภพธ.กศ.วพม.
PA&PM

PBL
PBL: สรุป case

พ.อ. ผศ.เจตนาฯ พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ฯ และคณะ

1200
1300

PM

LEC PM

1330 - 1630
Portfolio ครั้งที่ 4 LRC
Technical English
(Medicine) 15

1500
1500
1600
1600

พฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 63

LEC

Cardiac drug I (Drugs in heart failure)

1100
1100

1400
1400

พุธที่ 2 ธ.ค. 63

Social and Behavioral
Sciences 2
“การวางแผนทางการเงิน”

SDL

พ.อ.หญิง ผศ.อัญชลี วิศวโภคา
และวิทยากรจากภายนอกสถาบัน

SDL

การเขียนใบสั่งยาในระบบ CVS

Clinical use of cardac drugs
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์

พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์
PM TBL III: Clinical TBL 2/3
use of antihypertensive drugs
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงศ์ และคณะ

PA&PM

SDL

Review PA, PM

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Diseases of Respiratiory, Cardiovascular and Urinary system / Digestive System and Nutrition
ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธ.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 23)

จันทร์ที่ 7 ธ.ค. 63

1000
1000

พุธที่ 9 ธ.ค. 63

พฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. 63

0830 – 0900
ห้องเรียน
Introduction
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร
PA
LEC (ห้องเรียน)

0800
0900
0900

อังคารที่ 8 ธ.ค. 63

Examinaiton III
ศสท.วพม.

1100
1100

Diseases of Upper GI tract
(oral cavity, salivary gland,
jaw, esophagus and stomach)

PA+PM

1500
1500
1600
1600

SDL (Online)

Case study 1 (แจก cases ตอนที่ 1)

พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
PA
LEC (ห้องเรียน)
หยุด
วันรัฐธรรมนูญ
Diseases of lower GI tract
(intestine, appendix, rectum
and anus)
พล.ต. รศ.ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์

พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

1200
1300
1400
1400

ศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 63

PA LAB (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3)

หยุด
วันรัฐธรรมนูญ

Diseases of Upper GI tract
(oral cavity, salivary gland,
jaw, esophagus and stomach)

พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
และคณะ

1700
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Digestive System and Nutrition ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 24)

จันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63
SDL

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

อังคารที่ 15 ธ.ค. 63

พุธที่ 16 ธ.ค. 63
SDL

พฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 63
SDL

PA
LEC (ห้องเรียน) GEN
LET (ห้องเรียน) PA
Environmental pathology
Biochemical diseases
พ.อ. ผศ.เจตนา เรืองประทีป
พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์
PA
LEC (ห้องเรียน) PA
LEC (ห้องเรียน)

SDL

Diseases of gall bladder and
pancreas
พ.อ. ผศ.พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร

PA LAB (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3) PA+PM

Diseases of liver
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์

Diseases of liver

พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
PA

LAB (ห้องปฏิบัติการ)

1600
1600

PA+PM

SDL (Online)

Formative evaluation 1
พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
พ.ท. ผศ.ธีรยสถ์ นิมมานนท์
SDL

พ.อ. ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์
PA
LEC (ห้องเรียน) PM(TBL)

CBL (LRC)

(Present case ตอนที่ 1)
พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

ห้องเรียน

TBL III : Case discussion in respiratory system

ห้องเรียน/LRC

TBL 1 Drug in GI (Eng)
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ และคณะ

Case study I

Diseases of lower GI tract
(intestine, appendix, rectum
and anus)
พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย
และคณะ

SDL

LEC (ห้องเรียน) PA LAB (ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3) SDL

และคณะ

Nutritional pathology
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์

ศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63

PM(TBL)
เวลา กศ.วพม.

ห้องเรียน/LRC

Drugs in GI
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

TBL 2 Drug in GI (Eng)
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ และคณะ

Case study 2 (แจก cases ตอนที่ 2)

พ.ท. รศ.มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Digestive System and Nutrition ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธ.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 25)

จันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63

PA

SDL

LEC (ห้องเรียน)

PM (TBL)
ห้องเรียน/LRC
TBL 3 Drug in GI (Eng)

Prescription writing
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

SDL

PM

พุธที่ 23 ธ.ค. 63

SDL

0800
0900
0900

อังคารที่ 22 ธ.ค. 63

พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 63
SDL

SDL

ศสท. Exam

ศสท.

ศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63

พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ และคณะ

PA+PM (CBL)

ห้องเรียน Exam

Case study 2
(Present cases ตอนที่ 2)
อจ.ภพธ.กศ.วพม./ภภว.กศ.วพม.

SDL (LRC) PA+PM (CBL)

ห้องเรียน

Case discussion summary

EXAMIMATION

EXAMIMATION

(MEQ, CRQ, LAB)

(MEQ)

PA

ภพธ.ชั้น 6
คืนอุปกรณ์

พ.ท. รศ.มงคลฯ / พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ฯ

Prescription writing

SDL
ห้องเรียน
Formaltive evaluation 2
พ.ท. รศ.มงคลฯ / พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ฯ

SDL
พ.ต. ผศ.อนุพงษ์ กันธิวงค์

1600
1600

Lab review
อจ.ภพธ.กศ.วพม.

1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Clinical Pathology Hematology and Oncology ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (สัปดาห์ที่ 26)

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

จันทร์ที่ 28 ธ.ค. 63

อังคารที่ 29 ธ.ค. 63

พุธที่ 30 ธ.ค. 63

Introduction

Interpretation of PBS
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ

Liver function test
พ.ท. ปิติพัฒน์ ชานาญเวช

ประธานรายวิชา
Hematopoiesis
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์

Tumor markers
พ.ท. ปิติพัฒน์ ชานาญเวช
LAB : เจาะเลือดหุ่นแขนและ

Approach to anemia
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
Specimen collection in
clinical pathology
พ.ท. ปิติพัฒก์ ชานาญเวช

หลอดเลือดดา, การตรวจ CBC

Blood Chemistry

LAB : เจาะเลือดหุ่นแขนและ

พ.ท. ธนกฤต วิชาศิลป์

พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

หลอดเลือดดา, การตรวจ CBC
(ต่อ)
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

พฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค. 63

ศุกร์ที่ 1 ม.ค. 64

หยุด
วันสิ้นปี

หยุด
วันปีใหม่

หยุด
วันสิ้นปี

หยุด
วันปีใหม่

ซักประวัติและตรวจร่างกาย
พ.ท.หญิง ผศ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
LAB : ซักประวัติและตรวจร่างกาย
พ.ท.หญิง ผศ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์
และคณะ7

1600
1600
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Clinical Pathology Hematology and Oncology ระหว่างวันที่ 4 – 8 ม.ค. 64 (สัปดาห์ที่ 27)

จันทร์ที่ 4 ม.ค. 64
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

Human blood group and
Immunohematology
พล.ต.หญิง ศ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
Blood grouping, crossmatch
and Coombs’test
พล.ต.หญิง ศ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
LAB : Blood grouping,
Coombs’ test and
crossmatching
พล.ต.หญิง ศ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
และคณะ
LAB : Blood grouping,
Coombs’ test and
Crossmatching (ต่อ)
พล.ต.หญิง ศ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
และคณะ
LAB : Red cell class slide
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสสรา อาณัติ
และคณะ

อังคารที่ 5 ม.ค. 64

พุธที่ 6 ม.ค. 64

พฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 64

Hemolytic anemia I
พ.อ. รศ.กิตติ ต่อจรัส

Single gene disease
พ.อ. ผศ.กิตติ บูรณวุฒิ

Molecular oncology in

Hemolytic anemia II
พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

LAB : เจาะเลือดปลายนิ้ว/ CBC
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสสรา อาณัติ
และคณะ

clinical practice

ศุกร์ที่ 8 ม.ค. 64

พ.ท.หญิง ผศ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์

Hypoproliferative anemia
พล.ต. ศ.อภิชัย ลีละสิริ

Pathology of
Reticuloendothelial system
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์

Ward round (Anemia)
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

LAB : ศึกษาสไลด์, ชิ้นเนื้อ
พ.อ. สุเมธ เติมมธุรพจน์
และคณะ

LAB : Anemia

Chromosome testing
พ.อ. ผศ.กิตติ บูรณวุฒิ
Thalassemia genetics
พ.อ. ผศ.กิตติ บูรณวุฒิ
Gene testing
พ.อ. ผศ.กิตติ บูรณวุฒิ
1330-1630

LAB : เจาะเลือดปลายนิ้ว/ CBC
(ต่อ)
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสสรา อาณัติ
และคณะ

Social and Behavioral
Sciences 2
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
พ.อ. ผศ.ดุสติ สถาวร และคณะ

LAB : Review red cell class
slide I
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

Case discussion
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
และคณะ
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Clinical Pathology Hematology and Oncology ระหว่างวันที่ 11 – 15 ม.ค. 64 (สัปดาห์ที่ 28)

จันทร์ที่ 11 ม.ค. 64
0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100

อังคารที่ 12 ม.ค. 64

พุธที่ 13 ม.ค. 64

Acute leukemia
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์

Principle Blood coagulation
พ.ต. อภิชาติ โพธิอะ
Approach to
bleeding disorders
พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวารี

Lymphoproliferative disorders

EXAMIMATION I
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

พ.อ. รศ.ต้นตนัย นาเบญจพล

Myeloproliferative disorders
พ.ต. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์

พฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 64

ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64

LAB : Bed side hemostatic test

Ward round
(Wite blood cell disorders)
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
และคณะ

พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

LAB : White blood cell
disorders
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ และคณะ

1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600

LAB : White blood cell
LAB : White blood cell class
slide
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

PBL : Tutorial I
พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวารี
และคณะ

disorders (ต่อ)
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ และคณะ

Case discussion
พ.ท. รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
และคณะ
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Clinical Pathology Hematology and Oncology ระหว่างวันที่ 18 – 22 ม.ค. 64 (สัปดาห์ที่ 29)

จันทร์ที่ 18 ม.ค. 64

อังคารที่ 19 ม.ค. 64

0800
0900
0900
1000
1000

พุธที่ 20 ม.ค. 64

พฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 64

ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64

PBL : SDL

PBL : Tutorial III
พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวารี
และคณะ

PBL : SDL
PBL : SDL
หยุด
วันกองทัพไทย
LAB : Review shite cell class
slide II
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

1100
1100

PBL : Tutorial II
พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวารี
และคณะ

PBL : SDL

1200
1300
1400
1400

PBL : Surmmarize
พ.ต. อภิชาต โพธิอะ

หยุด
วันกองทัพไทย

1500
1500

PBL : SDL

PBL : SDL

PBL : SDL

Summarize in Clinical
Pathology
พ.ต.หญิง อรณัฐ คมขา

1600
1600
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Clinical Pathology Hematology and Oncology/Community Medicine 1 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ม.ค. 64 (สัปดาห์ที่ 30)

จันทร์ที่ 25 ม.ค. 64

อังคารที่ 26 ม.ค. 64

พุธที่ 27 ม.ค. 64

พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 64

ศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64

0800
0900
0900
1000
1000

EXAMIMATION II
พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ
และคณะ

1100
1100
1200
1300

เวชศาสตร์ชุมชน
(ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 22 ก.พ. 63)

1400
1400
1500
1500
1600
1600
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Basic Psychiatry ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.พ. 64 (สัปดาห์ที่ 34)

จันทร์ที่ 22 ก.พ. 64

อังคารที่ 23 ก.พ. 64

พุธที่ 24 ก.พ. 64

พฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64

Psychiatric disorder :
Thought, Mood, Anxiety

Introduction to Child
Psychiatry
ร.อ.หญิง วัลย์ฐภิ า วิทยาศัย

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300
1400
1400
1500
1500

Symptomatology, Typical
Signs and Symptoms

ศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64

พ.ต.หญิง วนิดา รัตนสุมาวงศ์
พ.ต.หญิง อิงอร อัศวเทพเมธา
Psychological reaction to
illness
พ.อ.เจษฎา ยิ่งวิวัฒน์พงษ์

Epidemiology of
Psychiatry
พ.ท. ณัฐพล โชคไมตรี
Ethics in Psychiatry
พ.อ. พลังสันติ์ จงรักษ์
Etiology of Psychiatric
Disorder
พ.ท. ณัฐพล โชคไมตรี

Examination
ร.อ.หญิง วัลย์ฐภิ า วิทยาศัย

Introduction to Geriatric
Psychiatry
พ.ท. ณัฐพล โชคไมตรี

1600
1600
1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 Problem-Based Learning in Medical Profession ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 (สัปดาห์ที่ 35 -39)

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300

Problem-Based Learning in Medical Profession
(ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 4 เม.ย. 64)

1400
1400

วันพุธที่ 3 มี.ค. 63
1330-1630
Social and Behavioral
Sciences 2
High performance team from
differences
พ.ท.หญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคีตะ
และคณะ

1500
1500
1600
1600
1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 ปิดเทอม/สอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ 5 – 25 เม.ย. 64 (สัปดาห์ที่ 40 – 42)

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300

ปิดเทอม / สอบแก้ตัว
(ระหว่างวันที่ 5 – 25 เม.ย. 64)
สอบ NL1/64 24 เม.ย. 64

1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 วิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 9 พ.ค. 64 (สัปดาห์ที่ 43 – 44)

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100
1200
1300

วิชาเลือกเสรี
(ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 9 พ.ค. 64)

1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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ตารางสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 42 ปิดเทอม/สอบแก้ตัว ระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ค. 63 (สัปดาห์ที่ 45 – 47)

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

0800
0900
0900
1000
1000
1100
1100

ปิดเทอม / สอบแก้ตัว
(ระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ค. 64)
วิชาชีพแพทย์ 27 -28 พ.ค. 64

1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1600
1700
หมายเหตุ :

เปิดเทอมปี 4 31 พ.ค. 64
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