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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :    25520101108536 
(ภาษาไทย) :   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

     (ภาษาอังกฤษ) :   Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :      ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)  
2.2 ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Higher Graduate Diploma (Clinical Sciences) 

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    Higher Grad. Dip. (Clin. Sc.) 

3. วิชาเอก   
- กุมารเวชศาสตร์   - จักษุวิทยา 
- จิตเวชศาสตร ์    - พยาธิวิทยากายวิภาค 
- พยาธิวิทยาคลินิก   - รังสีวิทยาวินิจฉัย 
- รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  - วิสัญญีวิทยา 
- เวชศาสตร์ครอบครัว   - ศัลยศาสตร์ 
- ประสาทศัลยศาสตร์   - ออร์โธปิดิกส์ 
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู    - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
- โสต ศอ นาสิกวิทยา   - อายุรศาสตร์ 
- ประสาทวิทยา    - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร         
  29-36 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรปริญญาโท 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี 
 
 

มคอ.2 
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 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................................... 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................................. 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน.............................................................................................................. ........ 

  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน...................................................................... ......... 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
                     ชื่อสถาบัน.......................................................................ประเทศ.............................. 

           รูปแบบของการร่วม 
       ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
       ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)  
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง       ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 16(2/2560) 
เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 387(7/2560) 
เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ในปีการศึกษา  2561 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) แพทย์ในหน่วยงานของรัฐ 
 (2) แพทย์ในหน่วยงานของเอกชน 
 (3) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เมื่อศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา 
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9. ชื่อ  นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ศ. นางสมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล 

 
Certificate (Pediatric Endocrinology), 
U. of Stanford, U.S.A., 2534 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2532 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.มหิดล, 
2526 
วท.บ., มหิดล, 2524 

 รศ. นางกมลวิช  เลาประสพวัฒนา  Certificate (Infectious Diseases),  
U. of Massachusetts Medical School, 
Massachusetts,  U.S.A., 2548 
อ.ว. (โรคติดเชื้อกุมารเวชศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2548 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2543 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

 รศ. นางสาวสุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ ์  Certificate (Paediatric 
Ophthalmology), Royal Children  
Hospital, U. of Melbourne, Australia, 
2540 
ว.ว. (จักษุวิทยา), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2536 
พ.บ., ม.เชียงใหม่,  2530 

 ผศ. นางสาวจตุรพร  แสงกูล  อ.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น),  
แพทยสภา, 2551 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2543 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2538 

 ผศ. นายนิพัฒน์   เอ้ืออารี Certificate (Neuro-Ophthalmology),     
U. of British  Columbia, Canada, 2548 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.เชียงใหม่, 2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2538 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

        ในสถานที่ตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  การดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนและน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจาก ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมีเพ่ิมข้ึน ทั้งจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ทั้งจากการไม่ระวังป้องกันรักษา
สุขภาพ มีโรคก าเนิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆต้องการการตรวจสอบและรักษาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวโน้มในด้านการรักษาพยาบาลในปัจจุบันจะค่อนข้างเป็นรัฐสวัสดิการและมีความต้องการคุณภาพการรักษา
ที่สูงตามนโยบายของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)      ซึ่งกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นสภาพการแข่งขันในปัจจุบันมีสูงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนด้านสาธารณสุข ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสู่ประชาคมอาเซียน มีโอกาสที่จะมีการกระจาย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกสู่ต่างประเทศ จากปัจจัยที่มีความหลากหลายดังกล่าวท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องผลิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีคุณภาพและรอบรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ สังคม ตลอดจนให้การดูแล
รักษาโดยอาศัยการแพทย์เชิงประจักษ์ ประกอบกับมีความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) ซึ่งมี
ผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2558 ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้ งความร่วมมือและการแข่งขัน            
ในขณะเดียวกันท าให้การปรับปรุงหลักสูตรต้องเน้นในส่วนของการติดต่อสื่อสารที่เป็นสากล ตลอดจนภาษาที่
ใช้เพ่ือให้หลักสูตรมีทั้งเชิงลึกด้านความสามารถและความกว้างในความรู้ที่รอบด้าน  ในปี พ.ศ. 2559           
มีนโยบายThailand 4.0 ซึ่งต้องการให้มีการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในทุกภาคส่วน   รวมทั้งในส่วนของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องมีการสอนให้แพทย์มีการคิดนอกกรอบและมีจิตนาการมากขึ้น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สภาพสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์และสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ภายในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จากสังคมซึ่งดูแลกันอย่างใกล้ชิดไว้ใจซึ่งกันและกัน เป็นสังคมซึ่งมีความหวาดระแวง
ต่อกันในทุกภาคส่วน ท าให้เกิดการไม่เข้าใจกันและมีการฟ้องร้องกันเพ่ิมขึ้น มีการดูแลรักษาพยาบาลอย่ าง
ป้องกันตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท าให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรซึ่งเรา
ต้องซื้อจากต่างชาติ มีความต้องการการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ เก่งคน เก่งงาน เก่งสังคม ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเหมาะสม มีแนวคิดในการสร้างและใช้นวัตกรรมในการศึกษาและการรักษาพยาบาล 
 11.3 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    หลักสูตรได้มีการมุ่งเน้น ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และติดตามแพทย์ผู้จบการศึกษาโดยมีการ
ส ารวจข้อมูลโดยแบบสอบถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้คือ    

1) คณะได้มีการส ารวจคุณลักษณะของแพทย์เฉพาะทางที่พึงประสงค์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) ระบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนป็นระบบการประเมิน

ขณะเรียน ซึ่งมีการประเมินทุกปีการศึกษาและน าผลการประเมินที่ได้แจ้งที่ประชุมหัวหน้า
ภาควิชาเพ่ือไปวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

3) ภาควิชาได้มีระบบติดตามการประเมินส าหรับผู้ใช้บัณฑิตฯ และแพทย์ผู้จบการศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
   จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ซึ่งนอกจากจะมีความรู้ความสามารถทางด้านการรักษาพยาบาลแล้วยังต้องมีความรอบรู้ในด้านการให้ความรู้แก่
ประชาชน รวมถึงการบริหารจัดการทางการแพทย์ มีความสามารถที่จะศึกษาต่อด้วยตนเอง สามารถเข้าสู่การ
แข่งขันด้านการแพทย์ในระดับนานาชาติ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ไว้ว่า "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับภูมิภาคเอเชีย ท าหน้าที่ผลิต
บัณฑิต บริการวิชาการ และท านุบ ารุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “เป็น
คณะแพทยศาสตร์ชั้นเลิศระดับนานาชาติ เพ่ือสังคมไทย” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งก าหนด พันธกิจหลักข้อหนึ่งไว้ว่าต้องการ “ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

13. ความสัมพันธ ถาม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา  
 ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ  
   ไม่มี 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

         เพ่ือผลิตแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความช านาญในแต่ละสาขา     รวมทั้งมีความรู้ใน
กระบวนการท าวิจัย การบริหารจัดการ สามารถท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพ
อ่ืน ๆ โดยมีจริยธรรมทางการแพทย์ที่ ดี เป็นแบบอย่างของการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้รู้จักคิดวิเคราะห์มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในเชิงวิชาการ
และสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีทักษะในการหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและผลิตชิ้นงานหรือน าความรู้มาปรับใช้
เพ่ือแก้ปัญหารวมถึงการผลิตนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการรักษาพยาบาลต่อไปในอนาคต  

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
       ระบบสาธารณสุขของประเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของชีวิต 

ซึ่งความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในระบบ ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการฝึกอบรมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นให้ได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ทั้ง
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ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ความรู้ทางด้านคลินิกและน ามาตัดสินใจเลือกวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม   มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้  นอกจากนั้นแพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรม
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังต้องมีคุณสมบัติในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
ค านึงถึงความต้องการและสิทธิพ้ืนฐานของผู้ป่วย    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้ต้องมีความสามารถใน
การสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือหาความรู้
ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาความรู้ในทางการแพทย์
และพัฒนาประเทศต่อไป 
 การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนี้ไม่เพียงฝึกฝนการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้นยังต้องการ
จัดให้เกิดการเรียนรู้ตามสิ่งที่หลักสูตรก าหนด  ปรัชญา ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดการศึกษาที่เป็น
มาตรฐาน ตามล าดับขั้นตอนในแต่ละปีการศึกษาโดยจัดให้ประสานและสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา      นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่มีมาตรฐาน   รวมถึง
สนับสนุนให้มีการรายงานผลการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ          
 ดังนั้นการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจึงต้อง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. และเกณฑ์ของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเป็น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มี
คุณสมบัติเป็นแพทย์ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและมีจริยธรรม 
 

1.3 วัตถุประสงค์   
    1.3.1 มีความรู้ ความช านาญในแต่ละสาขา สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และได้ผลการรักษาที่ดี 
 1.3.2 มีความรู้ในกระบวนการท าวิจัยก่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาชีพและสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

ตามหลักการวิจัย  
1.3.3 มีความพร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมการแพทย์ที่ดี 
1.3.4 สามารถติดต่อสื่อสารท างานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพและสาขาวิชาชีพอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.5 สามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม/การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การแพทย์เชิงประจักษ์ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ 
สกอ.และเกณฑ์สภาวิชาชีพ 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยทุก 5 ปี 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของมาตรฐาน
แพทยสภาและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

- ติดตามผลการสอบวุฒิบัตรของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้แพทย์สามารถสอบผ่าน  
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์
มาตรฐานของแพทยสภาอย่างต่อเนื่อง 

- ผลการสอบวุฒิบัตรผ่าน       
ในแต่ละปี 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งรายวิชารวมและ
รายวิชาเฉพาะสาขา 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ไปปฏบิัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรนักวิชาการให้มี
การศึกษาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแพทยศาสตรศึกษา  
- สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับต าแหน่ง
วิชาการเฉพาะสาขา 

- แผนการพัฒนานักวิชาการ 
 
 
- ปริมาณอาจารย์ในหลักสูตรที่มี

ต าแหน่งวิชาการ 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
    ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปี

การศึกษา มีระยะเวลการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิต     

          ระบบทวิภาค 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 

     นอกวัน – เวลาราชการ     เสาร์ – อาทิตย์  
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ 

2) มีคุณสมบัติในแต่ละสาขาตรงตามท่ีแพทยสภาก าหนด 
3) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4) คุณสมบัติอ่ืนๆ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
  แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความแตกต่างทั้งด้านความรู้ ทักษะ วัยวุฒิตลอดจนประสบการณ์การ
ท างาน เนื่องจากจบมาจากสถาบันที่หลากหลาย ท างานในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ท าให้อาจจะมี
ปัญหาในการปรับตัวในการเรียนการสอน    
2.4  กลยุทธในการด าเนินการเพือ่แกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 1) จัดให้มีการปฐมนิเทศทั้งส่วนของคณะแพทยศาสตร์และภาควิชา  
      2) จัดให้มีคู่มือการท างาน 
      3) จัดให้มีอาจารย์แพทย์ดูแลทั้งด้านการปรับตัวและงานวิจัย 
      4) จัดให้มีการเรยีนรู้ร่วมกันในสิ่งที่จ าเป็น เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลใน 
          การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย การช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน (CPR) การลงรหัสโรค  เป็นต้น 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ที่ 1 125 125 125 125 125 
ที่ 2  125 125 125 125 
ที่ 3   125 125 125 
รวม 125 250 375 375 375 

ส าเร็จการศึกษา    125 125 
   
 2.6 งบประมาณตามแผน  

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน - - - - - 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 0 0 0 0 0 
หมายเหตุ แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะท างานในฐานะแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
                 ควบคู่กับการเรียนการสอนจึงขอยกเว้นค่าใช้จ่าย 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
 ก. งบด าเนินการ  

 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,439,288 1,511,252 1,586,814 1,666,155 1,749,463 
 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 2,160,007 2,376,007 2,613,608 2,874,969 3,162,466 
 3. ทุนการศึกษา - - - - - 
 4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 3,599,294 3,887,259 4,200,422 4,541,124 4,911,929 
 ข. งบลงทุน 
 ค่าครุภัณฑ์ 4,620 5,082 5,590 6,149 6,764 

รวม (ข) 4,620 5,082 5,590 6,149 6,764 
 รวม (ก) + (ข) 3,603,914 3,892,341 4,206,013 4,547,273 4,918,693 
 จ านวนนักศึกษา  338 360 375 375 375 
 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 10,662 10,812 11,216 12,126 13,117 
 2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  
  อ่ืนๆ (ระบุ)  ฝึกปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามสาขาของผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  ไม่มี 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (29-36) หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาบังคับไม่เกิน 27  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับพ้ืนฐาน    (6 หน่วยกิต) 
- วิชาบังคับเฉพาะสาขา  ( 14-21  หน่วยกิต) 

           3.1.2.2 หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า      3    หน่วยกิต 
  - วิชาบังคับเลือก  (1 หน่วยกิต) 
  - วิชาเลือกเฉพาะสาขา (2 หน่วยกิต) 
           3.1.2.3 สารนิพนธ์     6    หน่วยกิต 
            รวมไม่เกิน       36   หน่วยกิต 



~ 10 ~ 
 

  3.1.3 รายวิชา  
         3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 

                             3.1.3.1.1   วิชาบังคับพื้นฐาน (6 หน่วยกิต) 
รหัสวิชา       ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 

                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)   
350-700 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์     1 (0-2-1) 
  English for Physicians 
350-710 วิทยาศาสตร์การแพทย์      2 (2-0-4) 
  Medical Sciences 
350-790* วิธีการทางระบาดวิทยา      2 (2-0-4) 
  Epidemiological Methodology 
350-791 การศึกษาทางคลินิก      1 (1-0-2) 

   Clinical Education 
 

 3.1.3.1.2   วิชาบังคับเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์ (21 หน่วยกิต) 
361-720 กุมารเวชปฏิบัติ 1      4 (1-6-5) 
  Practical Pediatrics I 
361-760 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 1   2 (0-4-2) 
  Ambulatory Pediatrics and Child Health Supervision I 
361-820 กุมารเวชปฏิบัติ 2      3 (1-4-4) 
  Practical Pediatrics II 
361-860 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 2   2 (0-4-2) 
  Ambulatory Pediatrics Child Health Supervision II 
361-861 กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 1      3 (0-6-3) 
  Pediatric Intensive Care I 
361-920 กุมารเวชปฏิบัติ 3      2 (1-3-2 ) 
  Practical Pediatrics III 
361-960 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 3   2 (0-4-2) 
  Ambulatory Pediatrics Child Health Supervision III 
361-961 กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 2      3 (0-6-3) 
   Pediatric Intensive Care II 
 

  กลุ่มวิชาจักษุวิทยา (21 หน่วยกิต) 
 362-760 จักษุวิทยาหัตถการ 1       3 (1-6-2) 
   Operative Ophthalmology I 
 
                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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 362-790 จักษุวิทยาคลินิก 1      3 (1-6-2) 
   Clinical Ophthalmology I 
 362-841* เวชจริยศาสตร์ส าหรับจักษุแพทย์     1 (0-2-1) 
   Medical Ethics for Ophthalmologists 
 362-860 จักษุวิทยาหัตถการ 2      3 (1-6-2) 
   Operative Ophthalmology II 

362-890 จักษุวิทยาคลินิก 2      4 (2-6-4) 
   Clinical Ophthalmology II 

362-960 จักษุวิทยาหัตถการ 3      3 (1-6-2) 
   Operative Ophthalmology III 

362-990 จักษุวิทยาคลินิก 3      4 (2-6-4)  
   Clinical Ophthalmology III 
 
 กลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์ (18 หน่วยกิต) 
 363-790        จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 1     4 (2-8-2) 

                Integrated Psychiatry I 
  363-791        จิตบ าบัด 1       1 (1-0-2) 

           Psychotherapy I 
   363-862       การรับปรึกษาทางจิตเวชและการประสานงาน    2 (0-4-2)        
                     Consultation-Liaison Psychiatry          
   363-863       จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น            1 (0-2-1)  
                    Child and Adolescent Psychiatry 
   363-890         จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 2           4 (0-8-4) 
                    Integrated Psychiatry II 
  363-891        จิตบ าบัด 2             1 (0-2-1) 

                            Psychotherapy II 
  363-990        จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 3          4 (0-8-4) 

                             Integrated Psychiatry III 
  363-991        จิตบ าบัด 3       1 (0-2-1)           
    Psychotherapy III 

 
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (21 หน่วยกิต) 
364-700   พยาธิวิทยา       1 (0–2–1) 
  Pathology 
364-790 การตรวจศพ 1        2 (1–3–2) 
  Autopsy I 
 

                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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364-791   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 1     3 (1–6–2) 
 Diagnostic Pathology and Cytology I 

364-850* อณูพยาธิวิทยา       1 (0–2–1) 
  Molecular Pathology 
364-890 การตรวจศพ 2         2 (1–3–2) 
  Autopsy II 
364-891   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 2     5 (2–9–4) 
  Diagnostic Pathology and Cytology II 
364-939*      เวชจริยศาสตร์ส าหรับพยาธิแพทย์                                        1 (1–0–2) 
                     Medical Ethics for Pathologist 
364-990 การตรวจศพ 3        2 (1–3–2) 
  Autopsy III 
364-991   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 3     4 (1–9–2) 
  Diagnostic Pathology and Cytology III 

 
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (21 หน่วยกิต) 
364-721 โลหิตวิทยา       1 (1-0-2) 

Hematology 
364-722 เทคนิคทดสอบทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  1 (1-0-2) 
 Techniques in Clinical Immunology Laboratory    
364-723 เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 1   1 (1-0-2) 
 Transfusion Medicine and Blood Banking I   
364-724 เคมีคลินิก 1       1 (1-0-2) 
   Clinical Chemistry I  
364-725 จุลชีววิทยาคลินิก 1      1 (1-0-2) 
  Clinical Microbiology I  
364-763 หลักการของห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์    1 (0-2-1) 
 Principle of Medical Genetic Laboratory  
364-796 จุลทรรศน์วิทยาคลินิก      2 (1-3-2) 
  Clinical Microscopy  
364-821 ระบบการห้ามเลือด       1 (1-0-2) 
 Coagulation  
364-822 เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 2    1 (1-0-2) 
 Transfusion Medicine and Blood Banking II   
364-823 เคมีคลินิก 2        1 (1-0-2) 
 Clinical Chemistry II  
 

                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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364-824  การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันทางคลินิก 1   1 (1-0-2) 
 Diagnostic Assays in Clinical Immunology I  
364-825 จุลชีววิทยาคลินิก 2      1 (1-0-2) 
 Clinical Microbiology II  
364-826         เซลล์พันธุศาสตร์คลินิก      1 (1-0-2)
  Clinical Cytogenetics 
364-921 เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 3    1 (1-0-2) 
 Transfusion Medicine and Blood Banking III   
364-922 การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันทางคลินิก 2   1 (1-0-2) 
 Diagnotic Assays in Clinical Immunology II 
364-923 จุลชีววิทยาคลินิก 3      1 (1-0-2) 
 Clinical Microbiology III  
364-924 เคมีคลินิก 3        1 (1-0-2) 
 Clinical Chemistry III  

   364-925 อณูพันธุศาสตร์คลินิก      1 (1-0-2) 
    Clinical Molecular Genetics  

364-961 โลหิตวิทยาคลินิก       1 (0-2-1) 
 Clinical Hematology  
364-962 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ      1 (0-2-1) 
 Clinical Laboratory Management  
 
กลุ่มวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย  (21 หน่วยกิต) 
365-740* เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์                1 (1-0-2) 

                  Medical Ethics for Radiologists 
365-741      มะเร็งวิทยาและรังสีรักษาพ้ืนฐาน               1 (1-0-2) 

                    Basic Oncological Radiotherapy 
365-742      เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                       1 (1-0-2) 

                     Basic Nuclear Medicine 
365-793       รังสีวิทยาทั่วไป                                   3 (1-4-4) 

                      General Radiology 
365-890     รังสีวิทยาเวชปฏิบัติ                                 2 (1-3-2) 

                   Practical Radiology 
365-891     รังสีวิทยาฉุกเฉิน                                      2 (1-3-2) 

                   Emergency  Radiology 
365-892    รังสีวิทยาโรคเด็ก                         2 (1-2-3) 

                    Pediatric Radiology  
 
                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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365-990   รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท       3 (1-6-2) 
                  Diagnostic and Interventional Neuroradiology   

365-991    รังสีวินิจฉัยล าตัวกระดูกและข้อ                    3 (1-6-2) 
                  Body and Musculoskeletal Imaging 

365-992   รังสีร่วมรักษาล าตัวและหลอดเลือด                  3 (1-6-2) 
                 Body and Vascular Interventional Radiology 
 

กลุ่มวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  (14 หน่วยกิต) 
365-740* เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์                1 (1-0-2) 

                  Medical Ethics for Radiologists 
365-741      มะเร็งวิทยาและรังสีรักษาพ้ืนฐาน     1 (1-0-2) 

                    Basic Oncological Radiotherapy 
365-742      เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                       1 (1-0-2) 

                     Basic Nuclear Medicine 
365-793       รังสีวิทยาทั่วไป                                      3 (1-4-4) 

                      General Radiology 
365-893     รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิกส าหรับแพทย์รังสีรักษา      3 (1-6-2) 

                   Clinical Radiation Oncology 
365-894     รังสีรักษาหัตถการ                                    2 (0-4-2) 

                   Operative Radiation Oncology  
 365-993   รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิกส าหรับแพทย์รังสีรักษาขั้นสูง    1 (1-0-2) 
                  Advanced Clinical Radiation Oncology    

365-994    รังสีรักษาหัตถการข้ันสูง                           2 (0-4-2) 
                  Advanced Operative Radiation Oncology  
 
 กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา (18 หน่วยกิต) 
 366-790 หลักการทางวิสัญญีวิทยา       4 (2-6-4) 
    Principle in Anesthesiology    
  366-791 วิสัญญีวิทยาคลินิก 1                4 (2-6-4)
    Clinical Anesthesiology I            
  366-890  วิสัญญีวิทยาคลินิก 2      4 (2-6-4)
             Clinical Anesthesiology II 
  366-891*   เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์       1 (0-2-1) 
    Critical Care for Surgical Patient  
  366-930* เวชจริยศาสตร์ส าหรับวิสัญญแีพทย์     1 (0-2-1)
    Medical Ethics for Anesthesiologists  
 
                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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  366-990    วิสัญญีวิทยาคลินิก 3      4 (2-6-4) 
                         Clinical Anesthesiology III 
 
 กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (17 หน่วยกิต) 
 367-760* การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  2 (0-4-2) 

Clinical Rotation for Family Physician 
 367-790  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 1   2 (1-4-1) 

Family Medicine and Family Practice I 
 367-890 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 2   3 (2-5-2) 

Family Medicine and Family Practice II 
 367-891 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  4 (2-7-3)  

Ambulatory Medicine for Family Physicians 
367-961  เวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชน     2 (0-4-2) 

Family Practice in Community  
 367-990  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 3   4 (2-7-3) 
   Family Medicine and Family Practice III   
 
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ (17 หน่วยกิต) 

 368-790  ศัลยศาสตร์ 1       5 (3-6-6) 
   Surgery I    
368-890  ศัลยศาสตร์ 2       3 (1-4-4) 
   Surgery II 
366-891    เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์      1 (0-2-1) 
    Critical Care for Surgical Patients 
368-990  ศัลยศาสตร์ 3       8 (0-16-8) 
   Surgery III 
 
กลุ่มวิชาประสาทศัลยศาสตร์ (17 หน่วยกิต) 
366-891   เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์       1 (0-2-1) 
    Critical Care for Surgical Patient  
368-742* เวชจริยศาสตร์ส าหรับประสาทศัลยแพทย์    1 (1-0-2) 
   Medical Ethics for Neurosurgeon 

 368-791 ศัลยศาสตร์ส าหรับประสาทศัลยแพทย์    3 (1-2-6)
   Surgery for Neurosurgeon 

368-861 ประสาทศัลยศาสตร์คลินิก     4 (0-8-4) 
Clinical Neurosurgery 

                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 



~ 16 ~ 
 

368-895 ประสาทวิทยาคลินิก      2 (0-4-2) 
    Clinical Neurology 

 368-898  ประสาทกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์     2 (2-0-4) 
   Applied Neuroanatomy 

368-994 ประสาทพยาธิวิทยา      2 (0-4-2) 
   Neuropathology   
 368-997 รังสีวิทยาส าหรับประสาทศัลยแพทย์    2 (0-4-2) 
   Radiology for Neurosurgeon 
   
 กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์ (21 หน่วยกิต) 

369-791 วิทยาศาสตร์ทางออร์โธปิดิกส์      1 (0-2-1) 
   Science in Orthopaedic 
369-792 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 1    1 (0-2-1) 

Orthopaedic Hand and Microsurgery I 
369-793 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 1     1 (0-2-1) 
   Orthopaedic Sports Medicine I 
369-794 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 1     1 (0-2-1) 
   Orthopaedic Spine I 
369-795 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 1    1 (0-2-1)  
   Adult Reconstructive Surgery I 
369-796 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1     2 (0-4-2) 
   Orthopaedic Trauma and Emergency I 
369-891 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 2     1 (0-2-1) 

       Orthopaedic Hand and Microsurgery II 
369-892 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 2      1 (0-2-1) 
   Orthopaedic Spine II 
369-893 กุมารออร์โธปิดิกส์ 1      2 (0-4-2) 
   Orthopaedic Pediatric I 
369-894 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 2     1 (0-2-1) 
   Adult Reconstruction Surgery II 
369-895 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2      2 (0-4-2) 
   Orthopaedic Trauma and Emergency II 
369-991 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 3     1 (0-2-1) 
                     Orthopaedic Hand and Microsurgery III 
369-992 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 2     1 (0-2-1) 
   Orthopaedic Sports Medicine II  
369-993 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 3     1 (0-2-1)  
   Orthopaedic Spine III 
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369-994 กุมารออร์โธปิดิกส์ 2      1 (0-2-1) 
   Orthopaedic Pediatric II 
369-995 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 3    1 (0-2-1) 
   Adult Reconstruction Surgery III 
369-996 มะเร็งวิทยาออโธปิดิกส์      1 (0-2-1) 

Orthopaedic Oncology 
369-997 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3      1 (0-2-1) 
   Orthopaedic Trauma and Emergency III 

 
กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  (18 หน่วยกิต) 
369-797  เวชศาสตร์ฟื้นฟู       2 (1-3-2) 

Rehabilitation Medicine  
369-798 วิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู     2 (1-2-3) 

Science in Rehabilitation  
369-896  การตรวจวินิจฉัยพิเศษในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   2 (1-2-3) 

   Special Diagnostic Procedures in Rehabilitation Medicine 
369-897 กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม     2 (1-2-3) 

Orthoses Prostheses  
369-898 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 1        3 (1-4-4) 

Clinical Rehabilitation Medicine I  
369-998 ไฟฟ้าวินิจฉัยเวชปฏิบัติขั้นสูง     2 (1-2-3) 

Advanced Electrodiagnosis  
369-999 กายอุปกรณ์คลินิก อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ   2 (1-2-3)  

Clinical Orthotics Prosthetics Assistive Devices and  
Technology     

369-990 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 2      3 (1-4-4) 
  Clinical Rehabilitation Medicine II 

 
กลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (16 หน่วยกิต) 
370-790   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 1       3 (1-6-2) 

    Clinical Obstetrics and Gynecology I  
         370-791  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 1      2 (0-4-2) 
            Operative Obstetrics and Gynecology I 

370-890   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 2       3 (1-6-2) 
   Clinical Obstetrics and Gynecology II 
370-891  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 2     2 (0-4-2) 

            Operative Obstetrics and Gynecology II 
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370-990   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 3       3 (1-6-2) 
           Clinical Obstetrics and GynecologyIII 

370-991  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 3      2 (0-4-2) 
            Operative Obstetrics and Gynecology III 
 370-992* เวชจริยศาสตร์ส าหรับสูตินรีแพทย์     1 (0-2-1) 

            Medical Ethics for the Obstetrician and Gynecologist 
 

กลุ่มวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (19 หน่วยกิต) 
  371-740* เวชจริยศาสตร์ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์    1 (1-0-2) 
  Medical Ethics for Otorhinolaryngologist   

 371-790    โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 1     3 (1-6-2) 
  Clinical Otorhinolaryngology I 

      371-791    โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 1      3 (1-6-2) 
   Operative Otorhinolaryngology I 
 371-890    โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 2     3 (1-6-2) 

                  Clinical Otorhinolaryngology II                                                         
371-891    โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 2     3 (1-6-2) 

                      Operative Otorhinolaryngology II 
 371-990     โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 3     3 (1-6-2) 
                    Clinical Otorhinolaryngology III                                                        

371-991     โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 3      3 (1-6-2) 
                     Operative Otorhinolaryngology III 
 
 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ (21 หน่วยกิต) 
 372-790      อายุรศาสตร์ 1                       7 (1-12-8) 
                     Medicine 1 
 372-890      อายุรศาสตร์ 2         7 (1-12-8) 
          Medicine II 
 372-990      อายุรศาสตร์ 3           7 (1-12-8) 
         Medicine  III 
 
 กลุ่มวิชาประสาทวิทยา (20 หน่วยกิต) 

372-790      อายุรศาสตร์ 1                           7 (1-12-8) 
                    Medicine I 
372-891      ประสาทวิทยา 1                  7 (1-12-8)      
                   Neurology I 
 

                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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372-999     ประสาทวิทยา  2                        6 (1-10-7) 
         Neurology II 

  
 กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (18 หน่วยกิต)  
390-761   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1       2 (0-6-0) 

                               Emergency Medicine I 
390-861    เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2        7 (1-15-5) 

Emergency Medicine II 
390-862   ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  1   2 (0-4-2) 

                               Professional Experience for Emergency Physician I 
390-961   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3      7 (1-15-5) 

                              Emergency Medicine III 
   

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
    นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกของกลุ่มวิชาอ่ืนได้ ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนด 

 กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์ 
      361-890* ประสบการณ์วิชาชีพกุมารเวชศาสตร์    2 (0-4-2) 
    Professional Experience in Pediatrics 

กลุ่มวิชาจักษุวิทยา 
 362-894* ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับจักษุแพทย์      2 (0-4-2) 
   Professional  Experience for Ophthalmologist 
 

กลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์ 
 363-993*       ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับจิตแพทย์     2 (0-4-2) 

              Professional Experience for Psychiatrist  
 

 กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
364-994* พยาธิวิทยาระบบโลหิต       1 (0–2–1) 

   Hematopathology 
364-995* พยาธิวิทยาของไต       1 (0–2–1) 

   Renal Pathology 
364-996* พยาธิวิทยาผิวหนัง      1 (0–2–1) 

   Dermatopathology 
 

                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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กลุ่มวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 
365-963* ประสบการณ์วิชาชีพรังสีวินิจฉัย     2 (0-4-2) 
                  Professional Experience in Diagnostic Radiology 
 
กลุ่มวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 

          365-964*     ประสบการณ์วิชาชีพรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา                    2 (0-4-2)            
                              Professional Experience in Radiation Oncology 
 

 กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา 
366-793*        วิสัญญีคลินิก        1 (0-2-1) 
        Clinical Anesthesia 
366-894* การบริหารความปวด      1 (0-2-1) 
   Pain Management  
366-994* ประสบการณ์วิชาชีพวิสัญญี                              2 (0-4-2) 
             Professional Experience in Anesthesia 
 
กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

  367-962*  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเวชศาสตร์ครอบครัว   2 (0-4-2) 
    Professional Experience for Family Medicine  

 
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 

368-741* เวชจริยศาสตร์ส าหรับศัลยแพทย์     1 (0-2-1) 
   Medical Ethics for Surgeon 
368-992* ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับศัลยแพทย์    1 (0-2-1) 

   Professional Experience for Surgeon 
 
กลุ่มวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
368-993* ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับประสาทศัลยแพทย์    2 (0-4-2) 

Professional Experience for Neurosurgeon 
 
กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์ 
369-961* ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์   2 (0-4-2) 

Professional Experience for Orthopaedist 
 
 
 

                                                           
* หมายถึง รายวิชาทีม่ีการประเมินผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน)  และเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตเมือ่ได้ผลการประเมินเป็น S เท่านั้น 
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กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
   369-962*    ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1   1 (0-2-1) 
    Professional Experience for Physiatrist I 
   369-963*    ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2   1 (0-2-1) 
     Professional Experience for Physiatrist II 

  
กลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
370-994*  สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิกเฉพาะอนุสาขา    2 (0-4-2) 

            Subdivision of Clinical Obstetrics and Gynecology 
 
กลุ่มวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
371-960*  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์    2 (0-4-2) 
       Professional Experience for Otorhinolaryngologist  
 
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ 
372-991*       ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับอายุรแพทย์               2 (0-0-6) 

                      Professional Experiences for Internist 
 
กลุ่มวิชาประสาทวิทยา 
372-968*     ประสาทวิทยาอนุสาขา      2 (0-0-6) 

        Neurology Subspecialty 
 
กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
390-962*  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2  2 (0-4-2) 

                             Professional Experience for Emergency Physician II 
 

รายวิชาเลือกอ่ืน ๆ 
350-740* การบริหารจัดการส าหรับแพทย์     1 (1-0-2) 
  Management  for Physician 
373-541 การเขียนผลงานวิชาการ      2 (1-2-3) 

 Academic Writing 
 

3.1.3.1.3 สารนิพนธ ์(6 หน่วยกิต) 
  350-800  สารนิพนธ์       6 (0-18-0) 
    Minor Thesis 
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3.1.3.3  ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสรายวิชาจะประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  -  เลขรหัสสามต าแหน่งแรก   เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน  
350 รายวิชาไม่สังกัดภาควิชา  (คณะแพทยศาสตร์)   
361      ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  368 ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

      362 ภาควิชาจักษุวิทยา  369 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
        363      ภาควิชาจิตเวชศาสตร์   370 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
        364      ภาควิชาพยาธิวิทยา        371 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
        365      ภาควิชารังสีวิทยา  372 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
        366      ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  367 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  

390 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน    
-  เลขตัวที่  4  หมายถึงชั้นปีตามแผนการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เลข  7 หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 
เลข  8  หมายถึง   ชั้นปีที่ 2 
เลข  9 หมายถึง   ชั้นปีที่ 3  

  -   เลขตัวที่ 5 จ าแนกออกเป็นหมวดการสอน  ดังนี้ 
  0 หมายถึง การสอนที่ไม่สังกัดแบบใด 
  1 หมายถึง  การสอนแบบบรรยาย    

2         หมายถึง การสอนแบบบรรยายและการสอนปฏิบัติ 
       3 หมายถึง  การสอนแบบสัมมนา 
  4         หมายถึง การสอนแบบบรรยายและสัมมนา 

      5  หมายถึง การสอนทฤษฎีและการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
6 หมายถึง การปฏิบัติงานในคลินิกหรือในโรงพยาบาล 

          7 หมายถึง การสอนแบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
8 หมายถึง การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการศึกษา 

          9 หมายถึง การสอนแบบผสมผสานวิธีการสอนตั้งแต่สองวิธีการข้ึนไป 
-    เลขตัวที่ 6  ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

 3.1.3.4 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3 (2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



~ 23 ~ 
 

 3.1.4  แผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ตลอดปีการศึกษา 
350-700 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์    1  
350-710 วิทยาศาสตร์การแพทย์     2  
350-791 การศึกษาทางคลินิก     1 
 

 กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์ 
361-720 กุมารเวชปฏิบัติ 1     4  
361-760 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 1  2  
  รวม        10 หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาจักษุวิทยา 

 362-760 จักษุวิทยาหัตถการ 1      3  
 362-790 จักษุวิทยาคลินิก 1     3  

รวม        10 หน่วยกิต 
 

 กลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์  
       363-790        จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 1    4 

       363-791         จิตบ าบัด 1      1 
รวม        9 หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
364-700   พยาธิวิทยา      1  
364-790 การตรวจศพ 1       2  
364-791   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 1    3  
  รวม       10 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
364-721 โลหิตวิทยา      1  
364-722 เทคนิคทดสอบทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 1  
364-723 เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 1  1  
364-724 เคมีคลินิก 1      1  
364-725 จุลชีววิทยาคลินิก 1     1  
364-763 หลักการของห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์    1  
364-796 จุลทรรศน์วิทยาคลินิก     2  
  รวม       12 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 
365-740    เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์               1  
365-741      มะเร็งวิทยาและรังสีรักษาพ้ืนฐาน            1  
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365-742      เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                      1  
365-793       รังสีวิทยาทั่วไป                                     3  
  รวม       10 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
365-740*     เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์               1  
365-741      มะเร็งวิทยาและรังสีรักษา พ้ืนฐาน              1  
365-742      เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                      1  
365-793       รังสีวิทยาทั่วไป                                    3  
  รวม       10 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา 
 366-790 หลักการทางวิสัญญีวิทยา      4 
        366-791 วิสัญญีวิทยาคลินิก 1               4  
    รวม       12 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 
367-760 การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2  
367-790 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 1  2 

    รวม       8 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 

   368-790   ศัลยศาสตร์ 1      5 
    รวม       9 หน่วยกิต 
 
  กลุ่มวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 

368-742 เวชจริยศาสตร์ส าหรับประสาทศัลยแพทย์   1 
 368-791 ศัลยศาสตร์ส าหรับประสาทศัลยแพทย์   3  

   รวม       8 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์ 
369-791 วิทยาศาสตร์ทางออร์โธปิดิกส์    1  
369-792 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 1   1  
369-793 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 1    1  
 369-794 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 1    1  
369-795 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 1   1   
369-796 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1    2 

รวม       11 หน่วยกิต 
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  กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
369-797  เวชศาสตร์ฟื้นฟู      2  
369-798 วิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู    2  

รวม       8 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
370-790   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 1      3  

         370-791  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 1     2  
  รวม       9 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
371-790     โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 1    3  

       371-791    โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 1    3  
         371-740        เวชจริยศาสตร์ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์   1  

    รวม         11 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ 
 372-790 อายุรศาสตร์ 1  7 

    รวม       11 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาประสาทวิทยา 
  372-790 อายุรศาสตร์ 1       7   

รวม       11   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  390-761    เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1      2 
    รวม       6 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2  ตลอดปีการศึกษา 
350-790 วิธีการทางระบาดวิทยา     2 
350-800 สารนิพนธ์        3 
 
กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์ 
361-820 กุมารเวชปฏิบัติ 2     3  
361-860 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 2  2  
361-861 กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 1     3  

      รวม       13 หน่วยกิต 
 



~ 26 ~ 
 

กลุ่มวิชาจักษุวิทยา 
 362-841  เวชจริยศาสตร์ส าหรับจักษุแพทย์    1  
 362-860 จักษุวิทยาหัตถการ 2     3  
 362-890 จักษุวิทยาคลินิก 2     4 
      รวม       13 หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์ 

   363-862       การรับปรึกษาทางจิตเวชและการประสานงาน   2   
   363-863       จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น           1  
   363-890         จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 2          4 
   363-891         จิตบ าบัด 2            1 

       รวม       13 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
364-850  อณูพยาธิวิทยา      1  
364-890 การตรวจศพ 2        2  
364-891   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 2    5  

    รวม       13 หน่วยกิต 
 
  กลุ่มวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

364-821 ระบบการห้ามเลือด      1  
364-822 เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 2   1  
364-823 เคมีคลินิก 2       1  
364-824  การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันทางคลินิก 1  1  
364-825 จุลชีววิทยาคลินิก 2     1  
364-826         เซลล์พันธุศาสตร์คลินิก     1  
 รวม       11 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 
365-890     รังสีวิทยาเวชปฏิบัติ                                2  
365-891     รังสีวิทยาฉุกเฉิน                                     2  
365-892    รังสีวิทยาโรคเด็ก                        2  

    รวม       11  หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชารังสรีักษาและมะเร็งวิทยา 
  365-893   รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิกส าหรับแพทย์รังสีรักษา  3 

365-894    รังสีรักษาหัตถการ         2  
                      รวม       10   หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา 
  366-890   วิสัญญีวิทยาคลินิก 2     4 

366-891    เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์      1  
                      รวม       10  หน่วยกิต 

 
  กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

367-890 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 2  3  
 367-891 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 4  
   รวม       12 หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 
368-890  ศัลยศาสตร์ 2      3  
366-891    เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์     1  

   รวม       9 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
 366-891  เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์     1 
  368-861   ประสาทศัลยศาสตร์คลินิก    4 
  368-895   ประสาทวิทยาคลินิก      2 
  368-898   ประสาทกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์    2 

  รวม        14   หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์ 
369-891 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 2    1  
369-892 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 2    1  
369-893 กุมารออร์โธปิดิกส์ 1     2  
369-894 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 2   1  
369-895 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2    2  

                     รวม       12   หน่วยกิต 
 
  กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

369-896  การตรวจวินิจฉัยพิเศษในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  2  
369-897 กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม    2  
369-898 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 1       3  

รวม       12   หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
370-890   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 2      3  
370-891  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 2    2  

    รวม       10 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
  371-890      โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 2    3  
 371-891     โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 2     3  
                      รวม        11 หน่วยกิต  
 

กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ 
   372-890   อายุรศาสตร์ 2        7  

   รวม       12   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาประสาทวิทยา 
  372-891   ประสาทวิทยา 1               7 

  รวม       12   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  390-861    เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   2     7 
   390-862   ประสบการวิชาชีพส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  1  2 
    รวม       14 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ตลอดปีการศึกษา 
350-800 สารนิพนธ์        3 
 
กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์ 
361-920 กุมารเวชปฏิบัติ 3     2  
361-960 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 3  2 
361-961 กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 2     3 

   วิชาเลือก      3  
   รวม       13 หน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาจักษุวิทยา 
362-960 จักษุวิทยาหัตถการ 3     3  
362-990 จักษุวิทยาคลินิก 3     4  

    วิชาเลือก      3  
   รวม       13 หน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 

 
กลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์ 

  363-990        จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 3       4 
  363-991        จิตบ าบัด 3      1 

    วิชาเลือก      3  
   รวม       11 หน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    33 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
364-939        เวชจริยศาสตร์ส าหรับพยาธิแพทย์                                 1  
364-990 การตรวจศพ 3       2  
364-991   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 3    4  

 วิชาเลือก      3  
    รวม       13 หนว่ยกิต 

      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
 
  กลุ่มวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

364-921 เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 3   1  
364-922 การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันทางคลินิก 2  1  
364-923 จุลชีววิทยาคลินิก 3     1  
364-924 เคมีคลินิก 3       1  
364-925 อณูพันธุศาสตร์คลินิก     1 
364-961 โลหิตวิทยาคลินิก      1  
364-962 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ     1  
 วิชาเลือก      3 
 รวม       13 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย 
365-990   รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท      3  
365-991    รังสีวินิจฉัยล าตัวกระดูกและข้อ    3  
365-992   รังสีร่วมรักษาล าตัวและหลอดเลือด                 3  
  วิชาเลือก      3 

    รวม       15 หน่วยกิต 
      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
365-993   รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิกส าหรับ   1 

แพทย์รังสีรักษาขั้นสูง   
365-994    รังสีรักษาหัตถการข้ันสูง             2  
  วิชาเลือก      3 

    รวม          9   หน่วยกิต 
      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    29  หน่วยกิต 
  

กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา 
366-930   เวชจริยศาสตร์ส าหรับวิสัญญแีพทย์    1                               
366-990     วิสัญญีวิทยาคลินิก 3     4  

    วิชาเลือก        3 
    รวม       11 หน่วยกิต 

      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    33 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

  367-990 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 3  4 
 367-961  เวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชน    2   
   วิชาเลือก      3 

    รวม       12 หน่วยกิต 
      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    32 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 
  368-990 ศัลยศาสตร์3      8 

   วิชาเลือก      3 
    รวม       14 หน่วยกิต 

      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    32 หน่วยกิต 
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 กลุ่มวิชาประสาทศัลยศาสตร์ 
368-994 ประสาทพยาธิวิทยา     2  
368-997 รังสีวิทยาส าหรับประสาทศัลยแพทย์   2 

   วิชาเลือก      3 
   รวม        10      หน่วยกิต
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    32  หน่วยกิต   

 

กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์ 
369-991 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 3    1  
369-992 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 2    1   
369-993 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 3    1  
369-994 กุมารออร์โธปิดิกส์ 2     1  
369-995 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 3    1  
369-996 มะเร็งวิทยาออโธปิดิกส์     1  
369-997 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3    1  

วิชาเลือก      3 
    รวม          13  หน่วยกิต 

      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
 

  กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
369-998 ไฟฟ้าวินิจฉัยเวชปฏิบัติขั้นสูง    2  
369-999 กายอุปกรณ์คลินิก อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ  2   
369-990 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 2     3  

วิชาเลือก      3 
    รวม          13  หน่วยกิต 

      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    33 หน่วยกิต 
 

  กลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
370-990   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 3      3  
370-991  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 3     2  
370-992 เวชจริยศาสตร์ส าหรับสูตินรีแพทย์    1 

   วิชาเลือก      3 
    รวม       12 หน่วยกิต 

    หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    31 หน่วยกิต   
 

กลุ่มวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
 371-990     โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 3    3  
 371-991     โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 3    3  
  วิชาเลือก      3 
  รวม          12  หน่วยกิต 
      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    34 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ 
372-990      อายุรศาสตร์ 3         7   
   วิชาเลือก      3 

    รวม       13 หน่วยกิต 
      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
 
  กลุ่มวิชาประสาทวิทยา 
  372-999     ประสาทวิทยา  2              6 

  วิชาเลือก      3 
  รวม       12   หน่วยกิต 
  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    35   หน่วยกิต 

   
กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
390-961   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3     7 

   วิชาเลือก      3 
    รวม       13 หน่วยกิต 

      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    33 หน่วยกิต  
  

3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา  
  350-700 ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์     1 (0-2-1) 
         English for Physicians 
     ทักษะในการสื่อสาร ซักประวัติและอธิบายเกี่ยวกับโรคภาวะปกติและผิดปกติใน 
ผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านจับใจความต าราทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ 
    English communication skills taking patient histories and explaining 
both normal and abnormal symptoms as well as reading medical textbooks published in 
English 
 
   350-710 วิทยาศาสตร์การแพทย์       2 (2-0-4) 
   Medical Sciences 
     อณูวิทยา  อิมมูโนวิทยา พยาธิสรีรวิทยา ภาวะปกติและภาวะผิดปกติต่าง ๆ ที่พบ
ในทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย           การวิเคราะห์โรคและการดูแลรักษาผู้ป่วย        แนวคิดและ
ทักษะการปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
      Molecular science; immunology; pathophysiology; normal and 
abnormal conditions of the clinical issues using in the diagnosis and patient care; the 
concepts and skills needed for the basics of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) 
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  350-740 การบริหารจัดการส าหรับแพทย์    1 (1-0-2) 
     Management  for Physician 
     การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ การสรุปเวชระเบียนโดยระบบ ICD-10      
ระบบ DRG การบริหารโรงพยาบาลให้มีการบริการที่มีคุณภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักการเวชจริย
ศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์ บูรณาการการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้โดยใช้การแพทย์เชิงประจักษ์  การ
จัดการด้านคุณภาพการรักษาพยาบาลและสามารถท างานร่วมกับบุคลากรอื่นเป็นทีม 
        Medical data collection; summary assessment (SA) using the ICD-10 
system; the Diagnosis Related Groups (DRG) system; quality management for hospital 
services, health economics, principles of medical ethics, medical law, integration of 
prevention and  health promotion, data analysis and evidenced based medicine, medical 
quality management and teamwork 
 
  350-790 วิธีการทางระบาดวิทยา     2 (2-0-4) 
     Epidemiological Methodology 
     หลักการทางระบาดวิทยา รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบพรรณนา  การวิจัยเพ่ือการ
วินิจฉัยโรค  การประเมินความเสี่ยงที่จะเป็นโรคและการทดลองการรักษาทางคลินิก วิธีการจัดการข้อมูลการ
วิจัย การออกแบบเก็บข้อมูล การกรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น และการเขียน
โครงการวิจัยและรายงานวิจัย 
      Principles of epidemiology; research model; descriptive and diagnostic 
research; disease risk appraisal and clinical care trials; research data management; data 
record design; data entry using a computer; basic statistical analysis; writing a research 
proposal and research report 
 

350-791   การศึกษาทางคลินิก     1 (1-0-2) 
Clinical Education 

       ความรู้เกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา วิธีการสอนและเทคนิคการสอนเพ่ือให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ (knowledge)  ทักษะ (skills)  เจตคติ (professional attitudes)  ในการสอนนักศึกษา
แพทย์และเผยแพร่ความรู้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 
      The fundamentals of medical education : the techniques and 
methodologies of teaching theory, skills and professional attitudes as well as promoting 
information for medical personnel and the general public 
 
 350-800 สารนิพนธ์      6 (0-18-0) 

  Minor Thesis 
        การท าวิจัยทางการแพทย์ ตั้งแต่การเลือกเรื่องวิจัย การเก็บข้อมูล การทบทวน
วรรณกรรมโดยเฉพาะงานวิจัยในปัจจุบัน เสนอโครงร่างวิจัย (research proposal) รวบรวมข้อมูล โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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  Guidelines for conducting medical research involving the selection of 
the research area, data collection and a literature review that focuses on current research, 
research proposal submission, collecting data under an adviser’s and counsellor’s 
supervision, data analysis, research discussion and the submission of a completed research 
project  
 
 361-720 กุมารเวชปฏิบัติ 1      4 (1-6-5) 
   Practical Pediatrics I 
   ความรู้และทักษะทางคลินิก  การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยดูแลรักษาในโรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิดทั่วไป  หลักจริยธรรม
และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม   
   Knowledge and clinical skills history taking, physical examination, 
laboratory investigation, diagnosis and care for common diseases in the general pediatric and 
neonatal wards, medical ethics and appropriate practical applications 
 
  361-760  กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 1   2 (0-4-2) 
   Ambulatory Pediatrics and Child Health Supervision I 
   ความรู้และทักษะทางคลินิกในการดูแลเด็กปกติและผู้ป่วยเด็กโรคท่ัวไปในแผนก
ผู้ป่วยนอก การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพเด็ก การปรับเปลี่ยนแนวทางและการวางแผนและการจัดการ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและค่านิยมของท้องถิ่น  หลักจริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม   
   Knowledge and clinical skills for normal child care, general patient 
care in pediatric clinic, disease prevention; child health promotion; adjustment of the child 
health promotion process, planning and management consistent with changes in economic, 
social and local value medical ethics and appropriate practical applications 
 
  361-820 กุมารเวชปฏิบัติ 2      3 (1-4-4) 
   Practical Pediatrics II  
    ทักษะการดูแลรักษา และการติดตามดูแลผู้ป่วยในโรคที่ซับซ้อนในหอผู้ป่วยเด็ก
ทั่วไป ติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ในโรคที่พบบ่อยจากวารสารทางวิชาการ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วย ขั้นตอนในการตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรมและประเด็นด้านกฎหมายทางการแพทย์ 
    Skills for caring and following up patients with complex diseases in the 
general ward; updating medical information for common diseases from medical journals for 
the application in patient care issues in the steps of decision making involving ethics and 
medical law 
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 361-860  กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 2   2 (0-4-2) 
    Ambulatory Pediatrics and Child Health Supervision II 
   ทักษะการดูแลเด็กโดยปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอกที่เจ็บป่วยทั้งในโรคทั่วไปและ
โรคเฉพาะทาง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาด้านการพัฒนาการ
ผิดปกต ิ
    Training in pediatric care skills at an OPD, both general and special 
disease; Holistic Health Promotion; promotion of development in children with 
developmental disorders 
 
 361-861   กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 1      3 (0-6-3)  
     Pediatric Intensive Care I 
     ความรู้และทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยปฏิบัติงาน
ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กและหออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต    เวชจริยศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสารและบริหาร
จัดการผู้ป่วยและญาต ิ
    Knowledge and pediatric critical care skills; working in a pediatric 
intensive care ward, and neonatal intensive care unit medical bioethics related to the 
communication and management of patients and relatives 
 
 361-890   ประสบการณ์วิชาชีพกุมารเวชศาสตร์     2 (0-4-2) 
   Professional Experience in Pediatrics 
   ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ ป่วยโรคเฉพาะทางต่างๆ ในกุมารเวชศาสตร์        
โรคระบบโลหิตวิทยาและมะเร็ง ไตและทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาท โรคติดเชื้อ โภชนบ าบัด ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา  ระบบต่อมไร้ท่อ และ
พัฒนาการในเด็ก 
   Professional knowledge and Experience in Pediatrics : Hematology and 
Oncology, Nephrology, Neurology, Infectious Disease, Nutritional management, 
Gastroenterology, Cardiology, Pulmonology, Allergy and Immunology, Endocrinology and 
Developmental Pediatrics 

   
   361-920 กุมารเวชปฏิบัติ 3      2 (1-3-2) 
   Practical Pediatrics  III  
   ทักษะการดูแลและติดตามโรคที่ซับซ้อนในหอผู้ป่วยเด็กท่ัวไปและโรคที่ต้องการการ
ดูแลร่วมกันจากแพทย์หลายสาขา การติดตามความรู้ที่ทันสมัยจากวารสารวิชาการ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วย เวชจริยศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสารและการบริหารจัดการกับญาติและผู้ป่วยที่มีปัญหา และแนวทาง
คุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก 
    Skills for the caring and follow-up of patients with complex diseases in 
the general pediatric ward and diseases that require multidisciplinary care; updating 
knowledge from medical journals for application to patient care; medical ethics concerning 
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communication and management of patients and their relatives who have serious problems; 
the quality approach to the care of pediatric patients 
 
 361-960  กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพ 3   2 (0-4-2) 
     Ambulatory Pediatrics Child Health Supervision III 
   ทักษะการดูแลเด็กที่เจ็บป่วยที่เป็นโรคท่ัวไปและโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนโดย
ปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยนอกและการรับปรึกษาจากแผนกฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม       
การป้องกันอุบัติเหตุ การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการผิดปกติ การส่งต่อไปยังศูนย์บ าบัด
และช่วยเหลือความพิการด้านต่างๆ 
    Skills needed for working in an OPD for the care of pediatric patients 
with both general and more complicated diseases; providing counseling requested by the 
Emergency Department; holistic health promotion; accident prevention; child 
developmental promotion for pediatric patients with developmental disorders; the 
management of patients referral to other centers of treatment and assistance for disabilities 
 
 361-961  กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 2     3 (0-6-3) 
   Pediatric Intensive Care II 
   ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤติอย่าง
รวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์เฝ้าระวังและอุปกรณ์อ่ืนๆ  โดยปฏิบัติงานใน
หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก 
    Theory and skills required for the rapid and proper care of critically ill 
pediatric patients and newborns; ventilation equipment, monitoring equipment and other 
relevant equipment practicing at the pediatric wards 
 
  362-760 จักษุวิทยาหัตถการ 1      3 (1-6-2)  
   Operative Ophthalmology I 
    ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด  ทักษะในการผ่าตัดโรคทาง
จักษุวิทยา อย่างง่ายโดยเฉพาะโรคทางด้านหน้าของตา 
    Theory and skills of pre-operative and post- operative care, operation 
skills of common eye diseases especially; front eye problems 
 

362-790 จักษุวิทยาคลินิก 1     3 (1-6-2) 
    Clinical Ophthalmology I 
    กายวิภาค สรีรวิทยา และพยาธิก าเนิดของโรคทางตาต่าง ๆ ความรู้และทักษะใน
ก ารต รว จ พ้ื น ฐ าน ท างจั ก ษุ วิ ท ย า   ก า ร ใช้  slit lamp microscope, indirect ophthalmoscope, 
gonioscope, retinoscope และ keratometer 
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    Anatomy, physiology and pathogenesis of eye diseases. Theory and 
skills in basic opthalmological diagnose the use of the slit lamp microscope, indirect 
ophthalmoscope, gonioscope, retinoscope and keratometer 
 
  362-841 เวชจริยศาสตร์ส าหรับจักษุแพทย์     1 (0-2-1) 

Medical Ethics for Ophthalmologists 
    จริยศาสตร์เกี่ยวกับแพทย์   ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมทางการแพทย์ 
และการปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับสิทธิผู้ป่วย 
    Medical ethics for physicians : approaches to the maintenance of good 
Medical ethics and good practices concerning patient rights 
 
  362-860 จักษุวิทยาหัตถการ 2     3 ( 1-6-2) 
   Operative Ophthalmology II 
    ความรู้และทักษะในการผ่าตัดโรคทางจักษุวิทยาที่ไม่ซับซ้อน  พ้ืนฐานการรักษา
ผู้ป่วยด้วยแสงเลเซอร์  ข้อบ่งชี้ การเลือกชนิดเลเซอร์ การเลือกใช้เลนส์ และผลข้างเคียงต่าง ๆ          
    Theory and skills in the operation of common eye diseases   basic 
laser therapy indicators, selection of laser type, lens selection and use as well as their side 
effects 

 
362-890 จักษุวิทยาคลินิก 2     4 (2-6-4)  
  Clinical Ophthalmology II 

  ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคทางตาที่ไม่ซับซ้อน 
ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคต่างๆ ทางตาของเด็กและกล้ามเนื้อตา ความรู้
และทักษะในการตรวจโรคของกระจกตา การแปลผลการตรวจลานสายตา     การวัดความดันลูกตาด้วยวิธี
ต่าง ๆ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาด้วยการใช้ยาและการผ่าตัดผู้ป่วยต้อหิน   
    Theory and skills in the diagnosis and management of patients with 
common eye diseases, theory and skills in the diagnosis and management of pediatric eye 
problems and strabismus care, theory and skills in the diagnosis and management of 
patients with corneal diseases; theory and skills of visual field tests and interpretation, 
different methods of tonometry, diagnosis and management of patients with drug therapy 
and operation for glaucoma patients 
 
  362–894  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับจักษุแพทย์ 1   2 (0-4-2) 
    Professional  Experience for Ophthalmologist I 
   ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคกระจกตาและต้อหินในต่างสถาบัน 
    Theory and skills in caring for patients with cornea and glaucoma 
diseases at other institutions 
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  362-960     จักษุวิทยาหัตถการ 3     3 (1-6-2) 
        Operative Ophthalmology III 
    ความรู้และทักษะในการผ่าตัดโรคทางจักษุวิทยาที่ซับซ้อน  ทักษะการรักษาผู้ป่วย
โรคทางตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดต่าง ๆ 
    Theory and skills for operation of complicated eye diseases treatment 
with a variety of laser types 
 
  362-990 จักษุวิทยาคลินิก 3     4 (2-6-4) 
    Clinical Ophthalmology III  
    ความรู้และทักษะในการตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคทางตาที่ซับซ้อน 
ความรู้และทักษะในการตรวจ วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับตา 
โรคทางจอตา  การแปลผลการตรวจต่าง ๆ การฉีดสีประสาทตา การตรวจด้วยคลื่นเสียง   การแปลผลลาน
สายตา และวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคประสาทจักษุวิทยา 
    Theory and skills in the diagnosis and management of patients with 
complicated eye diseases, theory and skills in the diagnosis and management of patients 
with eye plastic surgery, Retinal diseases the interpretation of test results Fluorescein 
angiograms and Ultrasound therapy, among other available techniques; interpretation of 
visual field and treatment planning for patients with diseases of the neuro – ophthalmology 
 
           363-790  จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 1    4 (2-8-2) 

 Integrated Psychiatry I 
                              ทักษะการประเมินผู้ป่วยทางจิตเวช การวินิจฉัยและการรักษา การวางแผน        
การบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความรู้ทางเวชจริยศาสตร์ 
                              Psychiatric assessment skills for diagnosis and treatment; short-term 
and long term holistic management of  psychiatric patients and medical ethics 
  

363-791         จิตบ าบัด 1                    1 (1-0-2) 
Psychotherapy  I 

   แนวคิดในการท าจิตบ าบัดชนิดต่างๆ  
    Concepts for the various types of psychotherapy 

  
  363-862         การรับปรึกษาทางจิตเวชและการประสานงาน  2 (0-4-2) 
         Consultation-Liaison Psychiatry  
    ความรู้ในการรับปรึกษาปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยจากแผนกต่าง ๆ การวินิจฉัย
และดูแลรักษาในระดับพื้นฐาน 
    Knowledge for consultation for mental health concerns of patients 
from different wards or clinics, diagnosis and basic care 
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363-863         จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น    1 (0-2-1)   
          Child and Adolescent Psychiatry 

    การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางจิตเวช 
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาทางจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น  ปัญหาการเรียน ปัญหาสมาธิสั้น 
ปัญหาเชาวน์ปัญญา ปัญหาพัฒนาการ ปัญหาปัสสาวะรดที่นอน  
    Diagnosis and therapy for child and adolescent psychiatric disorders, 
causes and factors of common child and adolescent psychiatric problems  learning 
problems, attention deficit disorder, mental retardation, child development problems, 
enuresis 
          

363-890 จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 2      4 (0-8-4) 
 Integrated Psychiatry II 

    การติดตามการบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว      
การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ และการส่งผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและสังคม การเตรียมครอบครัว การให้ความรู้แก่
สมาชิกในครอบครัว 
    Monitoring of short-term and long-term holistic psychiatric care; 
mental health rehabilitation; returning psychiatric patients to the family and society; family 
preparation, psychoeducation for family members 
 

363-891 จิตบ าบัด 2       1 (0-2-1) 
    Psychotherapy II 
   การท าจิตบ าบัดเชิงจิตพลวัตชนิดต่างๆ  ชนิดประคับประคอง, ชนิดเน้น      การ
หยั่งรู้, และพฤติกรรมบ าบัด 
   Types of psychodynamic therapy  supportive psychotherapy, cognitive 
therapy and behavioural therapy 
 

363-990  จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 3    4 (0-8-4) 
 Integrated Psychiatry III 

    การวางแผนการบ าบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชชนิดซับซ้อนแบบองค์รวม การเป็นผู้น าใน
ทีมบุคลากรในการเตรียมผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและสังคม 
    Holistic management for complicated psychiatric patients; team 
leadership for the preparation of returning patients to the family and society 
 
         363-991          จิตบ าบัด 3       1 (0-2-1) 

 Psychotherapy III 
                      ทักษะการท าจิตบ าบัดเชิงจิตวิเคราะห์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช 
    Skills of psychoanalytic psychotherapy in psychiatric patient care 
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  363-993 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับจิตแพทย์    2 (0-4-2) 
               Professional Experience for Psychiatrist  
     ทักษะการปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ของจิตเวชศาสตร์   จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, 
จิตเวชศาสตร์การรับปรึกษา ฯลฯ      
                           Professional experiences from different fields of psychiatry ; child  and 
adolescent psychiatry, consultation-liaison  psychiatry 

 
364-700   พยาธิวิทยา      1 (0–2–1) 

Pathology 
    กลไก และลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อและผลทาง
คลินิกในภาวะต่างๆ อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาพยาธิวิทยาของโรคในระบบต่างๆ   ภาวะที่เซลล์ได้รับ
อันตรายจากสาเหตุต่างๆ ภาวะการอับเสบและการหายของแผล  การควบคุมการเติบโตและพัฒนาการของ
เซลล์  ภาวะความผิดปกติของการไหลเวียน ภาวะการติดเชื้อ  การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน  ภาวะความ
ไม่สมดุลย์ของสารอาหาร  และภาวะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในทางเสื่อมตามอายุ  
    The mechanisms and types of changes found in the cell structure and 
tissue the clinical results of various conditions for a basic study of the pathology of diseases  
conditions related to cell damage from various causes, conditions related to the infection 
and recovery of wounds, control of growth and development of cells, conditions related to 
circulation disorders, infectious conditions, the immune response, unbalanced nutrient 
conditions, and conditions related to degenerative changes in cells 
 
  364-721    โลหิตวิทยา                1 (1-0-2)  

Hematology  
    ความรู้ด้านการทดสอบทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาทั้งการทดสอบพ้ืนฐาน     

การทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ, การตรวจสเมียร์เลือด การย้อมเม็ดเลือด
ด้วยสี supravital stain  reticulocyte, inclusion bodyและ Heinz body, การทดสอบหาอัตราการตกของ
เม็ดเลือดแดง, การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDและการตรวจหาความผิดปกติของฮีโมโกลบินและธาลัสซี
เมียเบื้องต้นด้วย OF/DCIP/MCV ไปจนถึงการทดสอบพิเศษ Hb typing, Gap-PCR และ reverse dot blot 
hybridizationส าหรับการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและ flowcytometry ส าหรับการวินิจฉัย leukemia โดยเน้น
ความรู้เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจการเก็บสิ่งส่งตรวจวิธีการตรวจการควบคุมคุณภาพการทดสอบทักษะ
การแปลผลการทดสอบและการเลือกใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเศรษฐานะของ
ห้องปฏิบัติการ 
   Knowledge of hematology laboratory testing;  routine tests; complete 
blood count (CBC) by automated cell counter, blood smear examination, supravital stain; 
reticulocyte, inclusion body, andHeinz body stains, erythrocyte sedimentation rate, G6PD 
screening test, abnormal hemoglobin and thalassemia screening test by OF/DCIP/MCVup, to 
include special tests; Hb typing, Gap-PCR and reverse dot blot hybridizationfor thalassemia 
diagnosis and flowcytometry for leukemia diagnosis and so forth, with a focus on the 
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indications, specimen collection techniques (for laboratory investigation), interpretation of 
results in addition to the selection of suitable tests, with a consideration towards different 
situations and budgets 
 

   364-722    เทคนิคทดสอบทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  1 (1-0-2) 
Techniques in Clinical Immunology Laboratory 

   ศึกษาวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค การ
เรียนการสอนประกอบด้วยภาคบรรยายและปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงหลักการ วิธีการปฏิบัติและ
การแปลผลการทดสอบต่างๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค ทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อ  เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน 
   A study of the techniques and methodology used in the Clinical 
Immunology Laboratory; molecular based techniques,  lectures and clinical practices, which 
cover the principles of; procedures and the interpretation of tests used for infectious and 
non-infectious diseases  
 
     364-723    เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด  1  1 (1-0-2) 
   Transfusion Medicine and Blood Banking I  
    การรักษาด้วยเลือดและส่วนประกอบของเลือดการตรวจระบุหมู่เลือด การตรวจคัด
กรองแอนติบอดีต่อหมู่เลือด การตรวจความเข้ากันได้ของเลือด ผลข้างเคียงจากการให้เลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดการรับบริจาคเลือดและการทดสอบที่เก่ียวข้อง กระบวนการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือด 
การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อในส่วนประกอบของเลือด 
   Hemotherapy, Blood grouping, antibody screening, cross matching, 
transfusion reactions, donor collection and testing, processing of blood products and 
screening of Infectious blood components 
 

364-724    เคมีคลินิก 1                1 (1-0-2)  
Clinical Chemistry I  

    การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกเพ่ือการวินิจฉัย พยากรณ์โรค และการติดตามการรักษา หลักการ
ของการตรวจวิเคราะห์ส าหรับเมแทบอลิซึมและความผิดปกติของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ อิเล็ก
ไทรไลต์  ความเป็นกรดด่างของเลือด การตรวจวิเคราะห์และการแปลผลชุดการทดสอบเพ่ือประเมินการ
ท างานของ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจและหลอดเลือด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ การควบคุม
คุณภาพของห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก 
   Biochemical changes related to pathogenesis in various organs in 
addition to : Clinical chemistry analysis for diagnosis, prognosis and therapeutic monitoring; 
basic principles of analytical methods for metabolism and abnormalities of carbohydrates, 
lipids, proteins, enzymes, electrolytes, blood pH; analysis and interpretation of profile tests 
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for assessment of the liver, pancreas, kidney, heart and blood vessels, to assess the factors 
affecting the laboratory tests and quality control within the clinical, chemistry laboratory 
 
   364-725    จุลชีววิทยาคลินิก  1       1 (1-0-2) 

Clinical Microbiology I  
    ศึกษาเกี่ยวกับจุลชีพ   แบคทีเรีย รา และไวรัสที่มีความส าคัญทางการแพทย์ การ
เรียนการสอนจะเน้นวิธีการวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพเหล่านี้ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการซึ่งจะครอบคลุมถึง
ขั้นตอนการเก็บน าส่งสิ่งส่งตรวจ  วิธีการทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรค   การตรวจหาเชื้อจากสิ่งส่ง
ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิธีการแบบรวดเร็วต่างๆ วิธีการแยกเชื้อจุลชีพจากตัวอย่างตรวจและการพิสูจน์เชื้อ
ที่แยกได้โดยใช้คุณสมบัติทางชีวภาพและวิธีทางภูมิคุ้มกัน การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้หลักการทางอณูชีววิทยามาวินิจฉัยโรคติดเชื้อ การศึกษาจะเน้นการวิเคราะห์
และแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  การประเมินคุณภาพน้ ายาทดสอบ การ
เลือกใช้น้ ายาและวิธีทดสอบ งานควบคุมคุณภาพและงานบริหารความเสี่ยงการติดเชื้อ วิธีการท าลายเชื้อและ
การก าจัดขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ 
   The study of microorganisms : Bacteria, fungi, and viruses, which are 
important to the study of medicine, emphasizing  laboratory diagnosis of infectious diseases, 
whilst   the processes of specimen collection, transportation and laboratory procedures, 
with the purpose of identification of micro-organisms by  microscopic examination, rapid test 
methods, isolation and identification of the microorganism via biochemical and 
immunological methods coupled with  antimicrobial susceptibility tests, the use of 
molecular biology principles, so as to diagnose infectious diseases, with a focus  on analysis 
and laboratory interpretation as well as laboratory management; the evaluation of reagents, 
selection of reagents and test methods, quality control procedures and risk management of 
infection, methods of disinfection and disposal of hazardous waste generated at the 
laboratory 
 

364-763    หลักการของห้องปฏิบัติการเวชพันธุศาสตร์   1 (0-2-1) 
Principle of Medical Genetic Laboratory 

    หลักการและวิธีการตรวจทางเซลล์พันธุศาสตร์และอณูพันธุศาสตร์ ในแง่ข้อบ่งชี้ 
การเก็บสิ่งส่งตรวจ  เทคนิคการตรวจ  และการแปลผลการตรวจขั้นพ้ืนฐานที่ใช้บ่อย 
   The principles and procedures of Cytogenetic and Molecular genetic 
investigation focusing on; the indications, specimen collection, basic and common 
techniques for laboratory investigation and interpretation of results 
 

364-790 การตรวจศพ 1       2 (1–3–2) 
Autopsy I 

    หลักการและวิธีการในการตรวจศพ  การตรวจลักษณะภายนอก การตรวจอวัยวะ
ภายในด้วยตาเปล่า การชั่ง ตวงและวัดขนาดอวัยวะ ของเหลว และสิ่งคัดหลั่งในร่างกาย  การเก็บตัวอย่าง
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เนื้อเยื่อเพ่ือตรวจทางจุลพยาธิวิทยา  การถ่ายภาพอวัยวะที่มีพยาธิสภาพ  การเก็บ enbloc แต่ละอวัยวะเพ่ือ
ท า museum  และการรายงานผลการตรวจศพเบื้องต้น   ความรู้ในข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการตรวจศพ
วิชาการ 
    The principle and methods of autopsy  gross examination, gross 
pathological examination of internal organs, measurement of organ size, liquids and body 
fluids, biopsy for micropathological examination, pathological organ imaging, collection of 
enbloc for each organ for museum production and the reporting of primary results of 
autopsy knowledge of the law related to academic autopsy 
 

364-791   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 1   3 (1–6–2) 
Diagnostic Pathology and Cytology I    
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อพยาธิศัลยกรรม 

ตั้งแต่การรับและเตรียมสิ่งส่งตรวจ หลักการและวิธีการตรวจด้วยตาเปล่า และการสุ่มตัดเนื้อเยื่อในรอยโรค
ต่างๆ  ขั้นตอนการท าสไลด์  หลักการย้อมสี hematoxylin and eosin  สีย้อมพิเศษต่างๆ และข้อบ่งใช้   
ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยและรายงานผล frozen section ความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยาของโรคต่างๆ ที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน วิธีการรายงานผล  กระบวนการควบคุมภาพในงานบริการพยาธิ
ศัลยกรรม 
   ความรู้และทักษะในการแปลผลเซลล์วิทยาระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี  ซึ่งครอบคลุม 
เซลล์เยื่อบุในภาวะปกติ ภาวะติดเชื้อ ภาวะอ่ืนๆที่ไม่ใช่มะเร็ง เซลล์ผิดปกติระยะก่อนมะเร็ง และมะเร็งระยะ
ลุกลาม วิธีการรายงานผลและการควบคุมคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
    The theory  of the principles and techniques used in surgical 
pathology beginning at the reception and preparation of specimens, principle and  visible 
diagnostic methods, biopsy sampling in lesions, process of slide making,  principle of 
hematoxylin eosin (HE) dyeing,  use of the various type of special dye and indications, 
theory and practice in diagnosing and reporting on frozen sections; theory and practice in 
diagnosing the pathology of common and simple diseases; reporting methods quality 
control processes in surgical pathology services 
   The theory and skills used in interpretation of gynaecological cytology  
: the epidermis in normal and infected condition as well as other conditions unrelated to 
cancer; abnormal cells of pre-cancer stage and invasive cancers; methods of reporting and 
quality control for cervical cancer screening 
 
   364-796    จุลทรรศน์วิทยาคลินิก     2 (1-3-2) 

Clinical Microscopy      
   ทฤษฎีและการปฏิบัติ  ทักษะทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก การตรวจ
วิเคราะห์ปัสสาวะและของเหลวที่ถูกหลั่งออกมาในร่างกาย   น้ าไขสันหลัง น้ าไขข้อ น้ าในช่องท้อง น้ าในช่อง
เยื่อหุ้มปอด อสุจิ   การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ การแปลผลการตรวจปัสสาวะร่วมกับข้อมูลทาง
คลินิก ปรสิตที่มีความส าคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพและลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยติดเชื้อปรสิต 
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การตรวจวินิจฉัยปรสิตทางห้องปฏิบัติการ การเก็บรักษาสภาพของสิ่งส่งตรวจและการควบคุมคุณภาพส าหรับ
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 
   Study of theory and practice together with skills using in clinical 
microscopy laboratory; urinalysis and analysis of body fluids  cerebrospinal fluid, joint fluid, 
ascitic fluid, pleural fluid, semen etc.; use of instrumental automation; interpretation of 
urinalysis with the clinical information; medical parasitology; pathophysiology and clinical 
presentation of patient with parasitic infection; laboratory investigation of parasites; 
specimen preservation and quality control in clinical microscopy laboratory 
 

364-821    ระบบการห้ามเลือด     1 (1-0-2) 
Coagulation 

    ความรู้เรื่องระบบการห้ามเลือดซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไป     บทบาท
ของปัจจัยในการเกิดลิ่มเลือดและกลไกที่ท าให้เกิดลิ่มเลือดและความรู้ทางด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง
ก า ร ท ด ส อ บ   prothrombin time, activated partial thromboplastin time, fibrinogen แ ล ะ 
thrombin time ก า ร ท ด ส อ บ พิ เศ ษ   factor assays, factor inhibitors, protein C, protein S, 
antithrombin III, lupus anticoagulant test, และการตรวจติดตามระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือด   
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการอ่ืนๆที่จ าเป็นในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการห้ามเลือดโดยเน้นความรู้
เกี่ยวกับข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจการเก็บสิ่งส่งตรวจวิธีการตรวจการควบคุมคุณภาพการทดสอบทักษะการแปลผล
การทดสอบและการเลือกใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเศรษฐานะของห้องปฏิบัติการ 

  Coagulation knowledge; basic knowledge; the role of the key factors in 
thrombosis and the mechanisms of thrombosis and Knowledge of coagulationlaboratory 
testing, which consists of  basic tests; prothrombin time, activated partial thromboplastin 
time, fibrinogen and thrombin time and so forth, to the This includes special tests; factor 
assays, factor inhibitors, protein C, protein S, antithrombin III, lupus anticoagulant test and 
anticoagulant drug monitoring to name a few, additionally other required tests for 
supporting the diagnosis by focusing on; the indications, specimen collection, techniques for 
laboratory investigation, interpretation of results and the selection of suitable tests, with 
consideration towards different situations and allocated budgets 

 
  364-822   เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 2  1 (1-0-2)  

Transfusion Medicine and Blood Banking II  
    การทดสอบและหลักการทางพันธุศาสตร์ภูมิคุ้มกัน การก าหนดชื่อลักษณะ HLA 
โครงสร้างหน้าที่ของ HLA การทดสอบ HLA typing ความส าคัญทางคลินิกของ HLA กลไกการสร้างและการ
ทดสอบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อ HLA การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ไขกระดูก และสเต็มเซลล์ 
การรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายพลาสมา (plasmapheresis) และการรักษาโดยเปลี่ยนถ่ายเซลล์ในเลือด 
(therapeutic cytapheresis)  
   Tests and basic principles of immunogenetics, HLA nomenclature, 
structure and functions of HLA, HLA typing, the clinical importance of HLA, HLA Alloantibody 
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production and testing, tests for transplantation of solid organs, bone marrow,  stem cells, 
plasmapheresis and cytapheresis 
 
  364-823    เคมีคลินิก 2                1 (1-0-2)  

Clinical Chemistry II 
 การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนและการแปลผลการตรวจวิเคราะห์เพ่ือประเมินการ

ท างานของต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต และต่อมไทรอยด์ การตรวจวิเคราะห์วิตามินและสารทางโภชนาการ 
เอนไซม์ทางคลินิก สารบ่งชี้มะเร็ง การเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีตามสรีรกายวิภาค   การตั้งครรภ์ การออก
ก าลังกาย ผู้สูงอายุ และทารกแรกคลอด การตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในซีรั่มของสตรีตั้งครรภ์เพ่ือการตรวจ
คัดกรองทารกก่อนคลอด หลักการท างานของเครื่องมืออัตโนมัติที่ ใช้ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ ใน
ห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก 
   Hormonal analysis as well as interpretation for assessment of; pituitary 
function, adrenal function and thyroid function; analysis of vitamin and nutrients; clinical 
enzymology; tumor biomarkers; biochemical changes related to physio-anatomy : Pregnancy, 
exercise, aging and newborns; biochemical analysis in maternal serum for prenatal screening; 
principles of instrumental automation in the clinical, chemistry laboratory 
 

364-824    การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันทางคลินิก 1  1 (1-0-2)  
   Diagnostic Assays in Clinical Immunology I 

    ศึกษาวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค การ
เรียนการสอนประกอบด้วยภาคบรรยายและปฏิบัติการ   การค้นคว้าเพ่ิมเติม   โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
หลักการวิธีการปฏิบัติและการแปลผลการทดสอบต่างๆ ทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทั้งโรคติด
เชื้อและไม่ใช่โรคติดเชื้อ   เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน
วิทยา 
    A study of clinical laboratory application of immunology for diagnosis, 
management of the patients and prognosis lectures, practical work and self study 
incorporated with the immunological and molecular based assays the principles, procedures 
and the interpretation of the assay as applied to both non-infectious and infectious diseases 
 

364-825    จุลชีววิทยาคลินิก  2     1 (1-0-2) 
Clinical Microbiology II  

    ศึกษาต่อจากจุลชีววิทยา 1 เกี่ยวกับจุลชีพ   แบคทีเรีย รา และไวรัสที่มีความส าคัญ
ทางการแพทย์ การเรียนการสอนจะเน้นวิธีการวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพเหล่านี้ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการเก็บน าส่งสิ่งส่งตรวจ  วิธีการทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรค   การตรวจหาเชื้อ
จากสิ่งส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์  วิธีการแบบรวดเร็วต่างๆ   วิธีการแยกเชื้อจุลชีพจากตัวอย่างตรวจและ
การพิสูจน์เชื้อที่แยกได้โดยใช้คุณสมบัติทางชีวภาพและวิธีทางภูมิคุ้มกัน การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้าน
จุลชีพ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้หลักการทางอณูชีววิทยามาวินิจฉัยโรคติดเชื้อ การศึกษาจะเน้นการ
วิเคราะห์และแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ    การประเมินคุณภาพน้ ายา
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ทดสอบ การเลือกใช้น้ ายาและวิธีทดสอบ งานควบคุมคุณภาพและงานบริหารความเสี่ยงการติดเชื้อ ซึ่งรวมไป
ถึงวิธีการท าลายเชื้อและการก าจัดขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ   
   Further study of ‘Clinical Microbiology I’ relating to microorganisms; 
bacteria, fungi and viruses that are important to the study of medicine, emphasizing on the 
laboratory diagnosis of infectious diseases   the processes of specimen collection, 
transportation and laboratory procedures for identification of the micro-organisms, these are 
to include, but not limited to : microscopic examination, rapid test methods, isolation and 
identification of the microorganism by biochemical and immunological methods, 
antimicrobial susceptibility tests, the use of molecular biology principles to diagnose 
infectious diseases, analysis and laboratory interpretation, also to include: laboratory 
management : the evaluation of reagents, selection of reagents and test methods, quality 
control procedures and risk management of infections; methods of disinfection and disposal 
of hazardous waste generated at the laboratory 
 

364-826         เซลล์พันธุศาสตร์คลินิก     1 (1-0-2) 
    Clinical Cytogenetics 

หลักการด้านเซลล์พันธุศาสตร์ โครงสร้างและกลไกการเกิดความผิดปกติของ
โครโมโซม หลักการของการตรวจโครโมโซมและการควบคุมคุณภาพ   การเพาะเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวเซลล์ 
การย้อมสีโครโซมแบบต่างๆ การวิเคราะห์โครโมโซม   จ านวนเซลล์ที่ต้องนับและวิเคราะห์ การรายงานผลแครี
โอไทป์ตามมาตรฐานสากลและการแปลผลการตรวจโครโมโซมจากสิ่งส่งตรวจก่อนและหลังคลอดการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง molecular cytogenetics   fluorescence in situ hybridization (FISH) และไม
โครอาร์เรย์ในทางคลินิกความผิดปกติของโครโมโซมที่ส าคัญ และความสัมพันธ์ในโรคต่างๆ   โรคหรือความ
ผิดปกติแต่ก าเนิด ภาวะมีบุตรยากภาวะแท้งบุตรและโรคมะเร็งความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของ
โครโมโซมกับโรคหรือความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยา   มะเร็งเม็ดเลือดขาวการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
ครอบครัวที่พบโครโมโซมผิดปกติ 

  Principle of cytogenetics structure and mechanisms of chromosomal 
abnormalities, methods used for chromosome analysisand quality control, cell culture and 
harvest, staining, number of counted and analyzed cells, karyotype nomenclature and 
interpretation in prenatal and postnatal diagnosis, clinical applications of molecular 
cytogenetics methods (FISH and chromosomal microarray), implications of chromosome 
abnormalities on diseases  congenital malformations, infertility, miscarriage, and neoplasm, 
association between chromosomal abnormalities and hematological disorders; leukemias, 
genetic  counseling for families with chromosomal abnormalities 
 

364-850 อณูพยาธิวิทยา      1 (0–2–1) 
Molecular Pathology 

    อณูโมเลกุล ยีนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง เทคนิคในการศึกษาทางอณู
โมเลกุลและการแปลผลทางอณูชีววิทยา (molecular biology) ของโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง 
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    Molecular pathology   the genetics of cancer, basic techniques in the 
study and interpretation of molecular biology of diseases especially cancer 
 

364-890 การตรวจศพ 2        2 (1–3–2) 
Autopsy II 

    การตรวจศพที่มีความซับซ้อนของโรคมากขึ้น  การตรวจศพในโรคที่มีความจ าเพาะ   
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดในเด็ก   ทารกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม การให้การวินิจฉัยความผิดปกติเมื่อ
ตรวจด้วยตาเปล่า การวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยา และการเขียนรายงานการตรวจศพที่มีการประมวลผลการ
ตรวจร่วมกับข้อมูลทางคลินิก 
    A more in depth study of autopsy, following from Autopsy I this 
covers more complicated diseases, in particular, congenital heart disease in children, and 
genetic disorders in neonates, providing a diagnosis from gross examination, 
micropathological diagnosis and writing autopsy reports applying an assessment of the 
examination with clinical data 
 

364-891   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 2    5 (2–9–4) 
  Diagnostic Pathology and Cytology II 

    ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยเนื้องอกและมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ   ความรู้
เกี่ยวกับมะเร็งในแง่ระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยง กลไกและขั้นตอนการเกิดมะเร็ง ชีววิทยาของการแพร่กระจาย 
การแบ่งระยะของโรค การพยากรณ์โรค และการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลของมะเร็งชนิดต่าง ๆ ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ วิธีการตรวจ และการเลือกใช้เทคนิคท่ีซับซ้อนอื่น ๆ ที่ช่วยในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา   
เทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมี การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และ การตรวจทางชีวโมเลกุล  ความรู้ และ
ทักษะในการแปลผลเซลล์วิทยาของสารน้ าจากช่องต่างๆ ของร่างกาย (body fluid cytology)   สารน้ าจาก
ไขสันหลัง 

The theory and skills needed to diagnose a tumour and cancer in 
organs   the knowledge of cancer related epidemiology, risk factors, the mechanisms and 
process of cancer,biology of tumor metastasis, staging of diseases, disease prognosis and 
biomolecular changes in different types of cancers, principles of diagnosis procedure and the 
selection of other complicated/advanced methods supporting diagnostic pathology; 
immunohistochemical techniques, scanning electron microscopic and biomolecular 
diagnosis;theory and skills for interpretation of the cell biology of body fluid cytology and 
spinal cord fluid 
 
 364-921    เวชศาสตร์บริการโลหิตและการธนาคารเลือด 3  1 (1-0-2) 

Transfusion Medicine and Blood Banking III  
    การรักษาโรคจ าเพาะต่างๆ ในเวชศาสตร์บริการโลหิต การควบคุมคุณภาพของเลือด
และส่วนประกอบของเลือด 

http://std.kku.ac.th/4730700598/genetic/Genetic%20of%20Cancer(Continuous).doc
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   Therapies in specific conditions in transfusion medicine as well as 
Quality control of blood products 
 

364-922   การทดสอบเพ่ือวินิจฉัยด้านภูมิคุ้มกันทางคลินิก 2  1 (1-0-2) 
  Diagnostic Assays in Clinical Immunology II 

    ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจน้ าเหลืองด้วยวิธีต่างๆ และการแปลผลการตรวจ 
เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อ โรคออโตอิมมูน และโรคมะเร็ง หรือภาวะผิดปกติอ่ืนของระบบ 
อิมมูน การติดตามผลการรักษา 
    The theory and skills used in various types of immunological and 
molecular based assays and their interpretation to support the diagnosis for patients with 
infectious diseases, autoimmune diseases and cancer or other immune disorders   the follow 
up and prognosis 
 
  364-923    จุลชีววิทยาคลินิก  3                1 (1-0-2)  

Clinical Microbiology III  
    ศึกษาต่อจากจุลชีววิทยา 2 เกี่ยวกับจุลชีพ   แบคทีเรีย รา และไวรัสที่มีความส าคัญ
ทางการแพทย์ การเรียนการสอนจะเน้นวิธีการวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพเหล่านี้ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการซึ่งจะ
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการเก็บน าส่งสิ่งส่งตรวจ  วิธีการทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรค   การตรวจหาเชื้อ
จากสิ่งส่งตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์  วิธีการแบบรวดเร็วต่างๆ   วิธีการแยกเชื้อจุลชีพจากตัวอย่างตรวจและ
การพิสูจน์เชื้อที่แยกได้โดยใช้คุณสมบัติทางชีวภาพและวิธีทางภูมิคุ้มกัน    การทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
ต้านจุลชีพ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้หลักการทางอณูชีววิทยามาวินิจฉัยโรคติดเชื้อ  การศึกษาจะเน้น
การวิเคราะห์และแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  การประเมินคุณภาพน้ ายา
ทดสอบ การเลือกใช้น้ ายาและวิธีทดสอบ งานควบคุมคุณภาพและงานบริหารความเสี่ยงการติดเชื้อ ซึ่งรวมไป
ถึงวิธีการท าลายเชื้อและการก าจัดขยะติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการ  
   Further study of ‘Clinical Microbiology II’ relating to microorganisms; 
bacteria, fungi and viruses that are important to the study of medicine, emphasizing  
laboratory diagnosis of infectious diseases, whilst   the processes of; specimen collection, 
transportation and laboratory procedures for identification of the micro-organism, 
microscopic examination, rapid test methods, isolation and identification of the 
microorganism by biochemical and immunological methods, antimicrobial susceptibility 
tests, use of molecular biology principles to diagnose infectious diseases, analysis and 
laboratory interpretation, laboratory management; the evaluation of reagents, selection of 
reagents and test methods, quality control procedures and risk management of infections ; 
methods of disinfection and disposal of hazardous waste generated at the laboratory 
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  364-924    เคมีคลินิก 3      1 (1-0-2)  
   Clinical Chemistry III  
    การตรวจวิเคราะห์พิเศษในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การประเมินคุณสมบัติของ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ การแปลผลการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกจากกรณีตัวอย่าง หลักการด้านพิษวิทยาคลินิก 
พิษจลนศาสตร์ สารพิษและกลไกการท าให้เกิดพิษ กลุ่มอาการเป็นพิษจากยา วิธีการเก็บและรักษาสิ่งส่งตรวจ
ทางพิษวิทยา หลักการและวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารพิษและยา การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก 
   Special tests in the clinical chemistry laboratory; method validation; 
interpretation of test results in clinical chemistry related to case studies; basic principles of 
clinical toxicology; toxicokinetics; toxicants and mechanisms of toxication; toxicologic 
syndromes; specimen collection and storage in toxicology; principles and analytical methods 
for quantitative assessment of toxicants and drugs; interpretation of test results in the 
toxicology laboratory 

 
   364-925   อณูพันธุศาสตร์คลินิก      1 (1-0-2) 
    Clinical Molecular Genetics  
    หลักการตรวจและแปลผลตรวจทางอณูชีววิทยาของโรคพันธุกรรมและเภสัชพันธุ
ศาสตร์ที่พบบ่อย  การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดและก่อนฝังตัวของตัวอ่อน หลักการและการแปลผลของการ
ตรวจพันธุกรรมที่ซับซ้อน การตรวจอาร์เอ็นเอ, real-time quantitative PCR, reverse-transcription-PCR, 
microarrayและnext generation DNA sequencingการใช้ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคในการค้นหาล าดับเบส
หรือการระบุชนิดของมิวเทชันและความหลากหลายทางพันธุกรรม  ความสัมพันธ์ของพันธุกรรมกับความเสี่ยง
ของการเกดิโรค  หลักการในการให้ค าแนะน าปรึกษาทางพันธุศาสตร์และการค านวณความเสี่ยงของโรคได้ 
    Principles of interpretation and validation of molecular biology for 
common genetic diseases and pharmacogenetic testing; prenatal and pre-implantation 
diagnosis, principles and interpretations of complex genetics   RNA,  real-time quantitative 
PCR, reverse transcription PCR, microarray and next generation sequencing, bioinformatics of 
mutations and polymorphisms,  genetic associations with disease susceptibility as well as 
the principles of genetic counseling and risk of the genetic disease 
 

364-939         เวชจริยศาสตร์ส าหรับพยาธิแพทย์                                 1 (1–0–2) 
Medical Ethics for Pathologist 

    เวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านพยาธิวิทยา  โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วย การ
รักษาความลับของผู้ป่วย การหาผลประโยชน์จากชิ้นส่วนที่ได้จากร่างกายมนุษย์ในด้านการท าวิจัย หรือเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา   แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดทางพยาธิวิทยาอันมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือชีวิตของผู้ป่วย 
    Medical ethics for the Anatomical Pathologist emphasising the 
patient’s rights, confidentiality of patient information, benefit gains from using human body 
parts for conducting research or to serve for commercial uses case study  approach for 



~ 50 ~ 
 

problem-solving when there is an impact on the patient’s quality of life or patient’s life due 
to pathology errors 
 

364-961    โลหิตวิทยาคลินิก                 1 (0-2-1) 
Clinical Hematology 

    ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาโดยน าความรู้ทางด้าน
พยาธิวิทยาคลินิก มาใช้ ทั้งในแง่การวินิจฉัยรักษา ให้ค าแนะน าและติดตามผู้ป่วย 
   The theory and skills of caring for patients with hematology concerns 
by; using acquired knowledge of clinical pathology for approaches of the diagnosis, 
consultations and follow up processes 
 
  364-962   การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ                1 (0-2-1) 

Clinical Laboratory Management 
    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
    Theoretical approaches to quality control and efficient management 
of a clinical laboratory 
 
  364-990 การตรวจศพ 3       2 (1–3–2) 

Autopsy III 
     การน าเสนอและอภิปรายผลการตรวจศพร่วมกับแพทย์ทางคลินิก   การเขียน
รายงานการตรวจศพฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลร่วมกับข้อมูลทางคลินิก และ
ข้อมูลทางการแพทย์สมัยใหม่ 
    The presentation and discussion of Autopsy results cooperating with 
clinical physicians; producing a complete report of an autopsy consisting of the collection, 
analysis and assessment accompanied with the clinical data and any recent medical 
information 
 

364-991   พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา 3    4 (1–9–2) 
  Diagnostic Pathology and Cytology III 

    ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคบางโรค ที่ต้องการทักษะความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ หรือ ต้องใช้การตรวจพิเศษเพ่ิมเติม และ/หรือร่วมกับการประมวลข้อมูลทางคลินิก    
รอยโรคระบบเลือดและต่อมน้ าเหลือง โรคผิวหนัง และโรคของกรวยไต  ความรู้และทักษะในการแปลผล   
เซลล์วิทยาโดยการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (fine needle aspiration cytology) จากต าแหน่งต่างๆ ของร่างกาย  
ต่อมธัยรอยด์ เต้านม ต่อมน้ าเหลือง และอ่ืนๆ 
    Theory and skills in the diagnosis of some lesions that require special 
skills or additional examination and/or accompanying with clinical data processing  the 
lesions of  Hematopoietic System and  lymphatic gland, skin disease, and Renal disorders, 
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theory and skills of the cytology interpretation using fine needle aspiration cytology from 
various parts of body  the Thyroid gland, breasts, lymphatic gland and others 
 

364-994 พยาธิวิทยาระบบโลหิต      1 (0–2–1) 
Hematopathology 

     ความรู้ ความช านาญและทักษะในการวินิจฉัยรอยโรคชนิดต่างๆ ของระบบโลหิต
วิทยา การเลือกวิธีตรวจพิเศษเพ่ิมเติมที่เหมาะสม 
    Theory, competence and skills for the diagnosis of various types of 
lesions in hematological systems and the correct selection of special investigation methods 
 

 364-995    พยาธิวิทยาของไต      1 (0-2-1) 
Renal Pathology  

    ความรู้ ความช านาญและทักษะในการวินิจฉัยรอยโรคต่างๆ ของไต      โดยเฉพาะ
โรคของโกลเมอรูลัส (glomerular disease) การตรวจและแปลผลโดยวิธี immunofluorescence และการ
ตรวจทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
    Theory, competence and skills for the diagnosis of various types of 
kidney lesions especially glomerular disease; investigation and interpretation using 
immunofluorescence methods and electron microscopy 
 

364-996 พยาธิวิทยาผิวหนัง     1 (0–2–1) 
Dermatopathology 

    การศึกษาลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคต่างๆ จากการตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง 
และการแปลผลการย้อมชิ้นเนื้อโดยวิธี immunofluorescence การเชื่อมโยงอาการแสดงทางคลินิกเข้ากับ
ลักษณะที่ตรวจพบทางพยาธิวิทยา 
    The study of the microbiological characteristics of lesions made from 
a skin biopsy and the interpretation of tissue staining applying immunofluorescent methods, 
the coherence of clinical symptoms and pathological findings 
 
 365-740      เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์               1(1-0-2) 
                      Medical Ethics for Radiologists  
                       ทฤษฎีด้านเวชจริยศาสตร์ทั่วไป  เวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
รังสีแพทย์  สิทธิการดูแลรักษาผู้ป่วยส าหรับรังสีแพทย์  การน าเวชจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
ผู้ป่วยและงานวิจัย 
    The theory of general medical ethics; law and medical ethics involving 
the radiologists; authority of radiologists for the patients’ care; the application of medical 
ethics to patient care and research 
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365-741   มะเร็งวิทยาและรังสีรักษาพ้ืนฐาน           1 (1-0-2) 
                 Basic Oncological Radiotherapy 

                ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย  หลักการรักษาโรคมะเร็ง
โดยรังสีและการรักษาร่วมวิธีอ่ืน    การรักษาผลแทรกซ้อนจากการรักษาโดยรังสี     การรักษาภาวะฉุกเฉินใน
โรคมะเร็ง 

    Basic Knowledge of common cancers found in Thailand, the principles 
of  Radiation Oncology and other treatment modalities; the treatment of the radiation side 
effects, and the treatment of oncological emergencies 

 
 365-742      เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                     1 (1-0-2) 
                     Basic Nuclear Medicine 

                     หลักการในการเกิดภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ความรู้ด้านเภสัชรังสีเภสัชจลนศาสตร์ 
และเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  ข้อดีและข้อจ ากัดของการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  บทบาทของ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการรักษาโรคต่าง ๆ 
    The principles of Nuclear Medicine Imaging  information of 
Radiopharmacology; pharmacokinetics; nuclear medicine instrumentation; the advantages 
and limitations of nuclear medical examination; and the role of nuclear medical therapy 
 
 365-793      รังสีวิทยาทัว่ไป                                 3 (1-4-4)                   
   General Radiology 

                     ความรู้ทางรังสีชีววิทยา  ฟิสิกส์ทางรังสี  หลักการทางรังสีวิทยา  รังสีกายวิภาค 
(Radio-graphic anatomy) และความรู้เรื่องภาพรังสี, คลื่นเสียงความถ่ีสูง, CT scan ของโรคในทรวงอกและ
ช่องท้อง ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี Contrast media (Contrast radiography)   IVP, Barium enema, 
Barium swallow, Upper GI study, Cystography   หลักการใช้สารทึบรั งสี   ข้อบ่ งชี้   ข้อห้ ามและ
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้สารทึบรังสี  การเตรียมผู้ป่วยก่อนตรวจทางรังสีวินิจฉัย การดูแลผู้ป่วยก่อน
และหลังการตรวจ 

    The areas of Radiation Biology, Radiation Physics, Basic principles of 
Radiology, Radiographic Anatomy; theory of radiography, ultrasound, Computerized 
Tomography, Contrast Radiography ( IVP, Barium Enema, Barium swallow, Upper GI study, 
Cystography) for diseases related to the thoracic and abdominal cavities; the principles for 
the use of contrast media  looking at the indications; prohibitions and the side effects 
caused by the application of contrast media; patient preparation before a diagnostic 
radiological examination  pre and post patient care 
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 365-890      รังสีวิทยาเวชปฏิบัติ                          2 (1-3-2) 
                   Practical Radiology 

                    ความรู้ทางด้านรังสีวิทยาและความสัมพันธ์กับกายวิภาค  สรีรวิทยาระบบต่าง ๆของ
ร่างกาย  พยาธิภาพและพยาธิก าเนิดของความผิดปกติที่พบบ่อย  ลักษณะทางรั งสีของโรคและกลุ่มโรคที่
ส าคัญการบริหารจัดการ  การวางแผนการตรวจ  Ultrasound, CT และ MRI  การแปลผลการวินิจฉัย 
    The theory relating Radiology to anatomy, physiology, pathogenesis 
and pathophysiology of common and disorders; radiological characteristics of disease and 
groups of important diseases; management and planning for the provision of examinations 
with Ultrasound; CT and MRI scans   interpretation of their images 
 
 365-891     รังสีวิทยาฉุกเฉิน                                                      2 (1-3-2) 
                    Emergency  Radiology 

   การใช้ภาพรังสีอัลตราซาวด์ CT และ MRI และ Angiogram ในการวินิจฉัยโรค  
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ข้อดีและข้อด้อยของภาพรังสี, อัลตราซาวด์, CT และ MRI และการเลือกส่งตรวจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  การแปลผลภาพรังสีในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุได้  การใช้อัลตราซาวด์เพ่ือวินิจฉัยภาวะมีน้ า
ในช่องท้อง  บทบาทของรังสีร่วมรักษาในผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 

    The application of ultrasound imaging, CT, MRI scans and angiogram 
for the diagnosis of emergency and traumatic patients; the advantages and disadvantages of 
radiography, ultrasound, CT and MRI scans, and the effective selection of investigation; 
interpretation capabilities of Radiography for emergency and traumatic conditions; diagnosing 
ascites using ultrasound; and also studying the role of interventional radiology for both 
emergency and trauma patients 

 
 365-892     รังสีวิทยาโรคเด็ก                                            2 (1-2-3) 
                     Pediatric Radiology     

   รังสีวิทยาและความสัมพันธ์กับกายวิภาคสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก
ตั้งแต่ระยะแรกคลอดจนถึงระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ พยาธิสภาพและพยาธิก า เนิดของความผิดปกติที่พบบ่อย 
และภาวะฉุกเฉินในเด็ก ชนิดและข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทางรังสีวิทยาพร้อมทั้งแปลผลและ
วินิจฉัย  

    Radiology relating to physioanatomy, the period from the neonatal 
stage until prepuberty, pathogenesis and pathophysiology of common disorders and 
pediatric emergency; types and indications for radiological investigation   both diagnosis and 
interpretation 

 
 365-893  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิกส าหรับแพทย์รังสีรักษา        3 (1-6-2) 
                   Clinical Radiation Oncology 
   ความรู้เฉพาะทางด้านการวางแผนการรักษาและดูแลผู้ป่วยรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา ส าหรับมะเร็งอ่ืนๆของอวัยวะสืบพันธ์สตรี  มะเร็งอ่ืนๆของศีรษะและล าคอ มะเร็งแพร่กระจายของต่อม
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น้ าเหลืองบริเวณศีรษะและล าคอ มะเร็งต่อมน้ าเหลืองและระบบเลือดด้วย มะเร็งในเด็ก  มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน 
มะเร็งของระบบทางเดินอาหารอ่ืนๆ  กระเพาะอาหาร ตับอ่อน และตับ มะเร็งอ่ืนๆของระบบสืบพันธ์และ
ทางเดินปัสสาวะ   อวัยวะสืบพันธ์เพศชาย ต่อมลูกหมาก และกระเพาะปัสสาวะ การรักษามะเร็งด้วยเคมี
บ าบัดและฮอร์โมน  การรักษาอาการปวดจากมะเร็ง หลักการรักษามะเร็งด้วยวิธีผสมผสาน ฝึกปฏิบัติงานการ
วางแผนและการดูแลผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นแพทย์ที่ดี 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นองค์รวม มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อที่
น่าสนใจและน าเสนอในที่ประชุมร่วมกับแพทย์สหสาขาเพ่ือฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขา และมีการท า
วิจัยและเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของงานวิจัยในมนุษย์อย่างถูกต้อง 
    Specific knowledge in treatment planning and patient care in 
radiotherapy and oncology for other gynecologic malignancies, other head and neck cancer, 
metastasis cervical lymph node of unknown primary, hematologic malignancy; lymphoma, 
leukemia, pediatric malignancy  sarcoma, other gastrointestinal malignancy; stomach, 
pancrease, liver, other genitourinary tract malignancy; penis, prostate, bladder, 
chemotherapy, hormonal treatment, pain management, principle of combined modalities, 
practice in treatment planning and patient care in radiotherapy and oncology, 
communication skill base on moral, practice in problem solving; arrange seminar and 
multidisciplinary approach for the best patient care, research synthesis and understand 
about medical and research ethics 
 
 365-894 รังสีรักษาหัตถการ                                                2 (0-4-2) 
   Operative Radiation Oncology 

  การวางแผนการรักษาเพ่ือรักษาผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี  มะเร็งหูคอจมูก
มะเร็งทางโลหิตวิทยา มะเร็งในเด็ก มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มะเร็งทางเดินอาหาร และมะเร็งทางเดินปัสสาวะ  
การประกันคุณภาพของรังสีรักษา การใส่แร่ผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีและมะเร็งหูคอจมูก 

  Treatment planning for gynecologic malignancy, head and neck 
malignancy, hematologic malignancy, pediatric malignancy, sarcoma, gastrointestinal 
malignancy and genitourinary malignancy, quality assurance, brachytherapy for gynecologic 
malignancy and head and neck malignancy  

 
 365-963    ประสบการณ์วิชาชีพรังสีวินิจฉัย                             2 (0-4-2)                    
                    Professional Experience in Diagnostic Radiology  

                  ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพด้านรังสีวินิจฉัย   โดยการเพ่ิมพูนความรู้และระบบ
บริหารงานที่แตกต่างไปจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

    Practical skills and experiences in diagnostic radiology by extending 
knowledge of management systems that are different from Songklanagarind Hospital 
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 365-964   ประสบการณ์วิชาชีพรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา             2 (0-4-2)        
                              Professional Experience in Radiation Oncology 
   ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  โดยการเพ่ิมพูน
ความรู้และระบบบริหารงานที่แตกต่างไปจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
     Practical skills and experience in radiation oncology by extending 
knowledge of management systems that are different from Songklanagarind Hospital 

 
 365-990   รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท               3 (1-6-2) 
                  Diagnostic and Interventional Neuroradiology 

   รังสีกายวิภาค  ภาพถ่ายรังสีของกะโหลกศีรษะ  กระดูกสันหลัง   Head and Neck  
ด้วยเอกซเรย์ธรรมดา, Ultrasound, CT scan  และ MRI, ความรู้พ้ืนฐานและข้อบ่งชี้ของการตรวจหลอด
เลือดระบบประสาทสมอง ไขสันหลังและใบหน้า ทักษะในการตรวจรักษาและแปลผลโรคหลอดเลือดในระบบ
ประสาทและใบหน้า    
    Radiographic anatomy;   radiography of the skull, vertebrae  the head 
and neck areas using common X-ray, Ultrasound, CT and MRI scans; basic information and 
indications for examination of the blood vessels in neurosystems, spinal cord and facial 
system treatment and interpretation skills of vascular disease in neurosystems and facial 
system 
 
 365-991    รังสีวินิจฉัยล าตัวกระดูกและข้อ                        3 (1-6-2) 
                  Body and Musculoskeletal Imaging 

                 ความรู้  ทักษะในการแปลผลภาพเอกซเรย์  ภาพรังสีคลื่นเสียงความถี่สูง  CT and 
MRI  ของโรคในทรวงอก  ช่องท้อง  เต้านม  กล้ามเนื้อกระดูกและข้อและหัวใจและหลอดเลือด 
    Theory and skills in interpretation of radiograms, ultrasound, CT and 
MRI scans of diseases related to the thoracic, abdominal cavity, breast, and musculoskeletal 
disorders 
 
 365-992    รังสีร่วมรักษาล าตัวและหลอดเลือด                         3 (1-6-2)          
                  Body and Vascular Interventional Radiology 

                  การดูแลและเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจหลอดเลือดและหัตถการรังสีร่วม
รักษาล าตัวและหลอดเลือด  สามารถท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาท าหัตถการทาง
รังสีร่วมรักษาล าตัวและหลอดเลือด 

    The care and preparation of both pre and post Angiography patients 
and the procedures of body and vascular interventional radiology; competence in basic 
procedures and treatment for patients that need procedures for both body and vascular 
interventional radiology 
 

http://www.e-radiography.net/nickspdf/Skull.pdf
http://dic.moohin.com/r/radiogram-215.shtml
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 365-993  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิกส าหรับแพทย์รังสีรักษาขั้นสูง   1 (1-0-2)                                  
   Advanced Clinical Radiation Oncology 
   ความรู้เกี่ยวกับการใช้รังสีเพ่ือรักษาโรคมะเร็งที่พบได้น้อยและโรคอ่ืนที่ไม่ใช่มะเร็ง 
การจัดการโรคมะเร็งที่รักษาแล้วยังมีรอยโรคหลงเหลืออยู่หรือโรคมะเร็งที่กลับมาเป็นใหม่ ความรู้ทางทฤษฎี
ของการให้รังสีระยะใกล้ ด้วยวิธีการฝังแหล่งก าเนิดรังสีในตัวผู้ป่วยหรือใส่แหล่งก าเนิดรังสีเข้าไปในอวัยวะ
ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นท่อ ความรู้ทางทฤษฎีของการฉายรังสีด้วย altered fraction และ advanced 
technique ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับ radiation modifiers  
   Knowledge of radiation therapy for treatment of rare malignancy and 
benign conditions, management of residual or recurrent tumor, theoretical knowledge of 
interstitial implantation and intraluminal brachytherapy, theoretical knowledge of altered 
fractionation and advanced radiation therapy and theoretical knowledge of radiation 
modifiers 
 
 365-994  รังสีรักษาหัตถการข้ันสูง                                        2 (0-4-2)               
   Advanced Operative Radiation Oncology 
   น าความรู้ทางรังสีรักษามาปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะในการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  
การวางแผนโดยใช้เทคนิคการฉายสามมิติ เทคนิคการฉายแบบปรับความเข้ม เทคนิคการฉายโดยอาศัยภาพน า
วิถี โดยสามารถเลือกเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
    Knowledge into practice to improve skill of advanced radiotherapy 
technique  three-dimension conformal radiotherapy, intensity modulated radiotherapy and 
image guided radiotherapy, choose and apply the techniques appropriate with patients 
 

366-790 หลักการทางวิสัญญีวิทยา      4 (2-6-4) 
                              Principle in Anesthesiology  
    ความรู้และทักษะที่ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของวิสัญญีแพทย์ในปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิสัญญีวิทยา กายวิภาคศาสตร์  สรีระวิทยา  เภสัชวิทยา ฟิสิกส์  
และชีวเคมี ทักษะที่ส าคัญของการปฏิบัติวิสัญญีเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย กระบวนการคุณภาพ อันตราย
จากวิชาชีพ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ต้นทุนทางการแพทย์ การจัดสรรทรัพยากร    
การบริหารห้องผ่าตัด พรบ.และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิสัญญี  
    Knowledge and skills in current roles along with professional 
responsibilities of the anesthesiologist, medical sciences in anesthesia areas of anatomy, 
physiology, pharmacology, physics, biochemistry, anesthesiologist non-technical skills (ANTS), 
professionalism, quality and safety, costs of medical/anesthesia care, resource allocation, 
operating room management, and medicolegal issues related to practicing anesthesia 
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  366-791  วิสัญญีวิทยาคลินิก 1              4 (2-6-4) 
                    Clinical Anesthesiology I 
   ความรู้และทักษะด้านการประเมินและเตรียมผู้ป่วย วิธีการระงับความรู้สึกในผู้ป่วย

ที่มารับการผ่าตัด   general anesthesia, regional anesthesia, monitored anesthesia care  หลักการ
ดูแลและระงับปวดหลังผ่าตัด การประเมินการให้สารน้ า และอิเลคโตรไลท์ การจัดการทางเดินหายใจ การจัด
ท่าผู้ป่วยส าหรับการผ่าตัด หลักการท างานของเครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ อุปกรณ์ช่วยหายใจ  

   Knowledge and skills in preoperative evaluation, patient preparation, 
anesthetic techniques; general anesthesia, regional anesthesia and monitored anesthesia 
care, general principles of postoperative care, assessment and management of postoperative 
pain, fluid and electrolyte management,  airway management, and positioning for surgical 
procedures, the principles and functions of anesthesia workstations and monitoring 

 
366-793 วิสัญญีคลินิก       1 (0-2-1) 
  Clinical Anesthesia 
   หลักการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เครื่องดมยาสลบ  อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ 

และอุปกรณ์ช่วยหายใจ   การประเมิน การเตรียมผู้ป่วย และวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดทางสูติกรรม ศัลยศาสตร์ทั่วไป ประสาทศัลยศาสตร์ และผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลักการดูแลหลัง
ผ่าตัด และการให้การดูแลระงับปวดเบื้องต้นหลังผ่าตัด  
     The principles of anesthesia equipments  anesthetic machines, 
intraoperative monitoring and respirators; patient assessment; patient preparation; 
management of anesthesia for obstetric and general surgical patients; neurosurgical patients; 
emergency and traumatic patients the general principles of postoperative care, the 
evaluation and management of postoperative pain 
 
  366-890 วิสัญญีวิทยาคลินิก 2      4 (2-6-4) 
    Clinical Anesthesiology II 
     ความรู้และทักษะในด้านพยาธิสรีระวิทยา การประเมิน การเตรียมผู้ป่วย ให้การ
ระงับความรู้สึกและดูแลหลังการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยศัลยกรรมเฉพาะโรค   ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรม
ระบบทางเดินอาหาร ตับและน้ าดี ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก โรคเลือด 
โรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคทางพันธุกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมตกแต่ง สูตินรีเวช
วิทยา ตา หูคอจมูก ศัลยกรรมเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวก การผ่าตัดส่องกล้อง การ
ผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก และการให้การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัด   และการประเมินความปวด การระงับ
ปวดหลังผ่าตัดและอาการปวดเรื้อรัง 
     Knowledge and skills in pathophysiology, clinical manifestations and 
diagnosis (relevant investigations), preoperative risk assessment and optimization, anesthetic 
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considerations and management, postoperative care in organ-based diseases and clinical 
subspecialties; neurosurgery, urological surgery, orthopedics, plastic,  obstetric-gynecology, 
endocrine and metabolic, neuromuscular diseases, genetic diseases, neonate, pediatric, 
geriatric, trauma and burn, endoscopic surgery, ambulatory and remote areas, pain 
assessment and management of patients with acute and chronic pain 
 
  366-891   เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์     1 (0-2-1) 
            Critical Care for Surgical Patient  
     ความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลศัลยศาสตร์ การดูแล
รักษาผู้ป่วยวิกฤติท่ีมีภาวะช้อค การหายใจล้มเหลว  การควบคุมสารอาหารและเมตาบอลิค การบ าบัดทดแทน
ไต การควบคุมการติดเชื้อ การให้ยาสงบประสาทและยาหย่อนกล้ามเนื้อ การขนย้ายผู้ป่วยวิกฤต การท า
หัตถการและการเฝ้าระวังขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยวิกฤติด้วยคะแนนประเมิน
ต่าง ๆ   APACHE  score และการใช้ critical care protocol  การดูแลระบบหายใจในผู้ป่วยที่ต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจภายหลังการผ่าตัดตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการใช้เครื่องช่วยหายใจ  
     Knowledge and skills in management and treatment of critically ill 
surgical patients, with shock state, respiratory failure, nutritional and metabolic control, renal 
replacement therapy, sedation and neuromuscular blocking, patient transport, basic and 
advanced procedures and monitoring in ICU, severity assessment using scoring systems  
APACHE score, and critical care protocol, and respiratory care for the mechanically 
ventilated patients prior to, during and post ventilatory support 
 

366-894 การบริหารความปวด     1 (0-2-1) 
Pain Management  

    การประเมินความปวด วิธีการและภาวะแทรกซ้อนของการระงับปวดหลังผ่าตัด 
(acute pain management) แ ล ะ ก า ร ร ะ งั บ ป ว ด ใน ผู้ ป่ ว ย ที่ มี ค ว าม ป ว ด เรื้ อ รั ง  (chronic pain 
management) และการใช้เทคนิคอ่ืนในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลันและเรื้อรังได้อย่างถูกต้อง 
    Pain assessment, procedures and complications of acute and chronic 
pain management, the modalities other than pharmacological treatment for acute and 
chronic pain management  
 
 366-930 เวชจริยศาสตร์ส าหรับวิสัญญแีพทย์   1 (0-2-1) 

Medical Ethics for Anesthesiologists 
   ความรู้ในหลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และวิสัญญีแพทย์และ
การน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย     

http://gotoknow.org/post/tag/pain%20assessment
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Knowledge in the principles of medical ethics related to general 
physicians as well as  anesthesiologists and the application of medical ethics to patient care 
 
 366-990   วิสัญญีวิทยาคลินิก 3      4 (2-6-4) 

Clinical Anesthesiology III 
     ความรู้และทักษะในด้านพยาธิสรีระวิทยา การประเมิน การเตรียมผู้ป่วยให้การ
ระงับความรู้สึกและดูแลหลังการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยศัลยกรรมเฉพาะโรคที่มีความยากและซับซ้อนมากข้ึน  
ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก การปลูกถ่ายอวัยวะ การระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤติ  ผู้ป่วยที่มี
โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เทคนิคพิเศษที่ใช้ร่วมกับการให้ยาระงับ
ความรู้สึกต่างๆ การดูแลผู้ป่วยใน Postanesthesia Care Unit (PACU) การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีปัญหา
ซับซ้อนหลายระบบ (multiple organ failure) หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส (multiple trauma) และผู้ป่วยที่มี
ปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรงชนิดเฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome)  
การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลศัลยกรรมและผู้ป่วยศัลยกรรมที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
    Knowledge and skills in pathophysiology, clinical manifestations and 
diagnosis (relevant investigations), preoperative risk assessment and optimization, anesthetic 
considerations and management,  postoperative care in organ-based diseases and clinical 
subspecialties; cardiovascular and thoracic surgery, transplantation, anesthesia for the 
critically ill patients, patients with respiratory diseases and cardiovascular diseases,  special 
techniques in anesthesia, the management of patients in the Post-Anesthesia Care Unit 
(PACU) and post-operative care for surgical patients with multiple organ failures,  multiple 
trauma and patients with respiratory failure; acute respiratory distress syndrome 
 
  366-994  ประสบการณ์วิชาชีพวิสัญญี     2 (0-4-2)  
    Professional Experience in Anesthesia 
    การดูงานหรือฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านวิสัญญี และประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิสัญญีที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันอ่ืน ๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ที่มีสภาพการท างานและมีข้อจ ากัดที่แตกต่างจากโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย 
    Observation, or practicing related anesthetic skills, and professional 
experience of anesthesia in other outstanding national or overseas institutes, or professional 
experience of anesthesia in any hospital having a different working environment and 
limitations from the setting of a university hospital 
 

367-760 การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   2 (0-4-2) 
    Clinical Rotation for Family Physician      
    การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสาขากุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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   กุมารเวชศาสตร์ การเจริญเติบโตทั้งทางกายและใจของเด็กในภาวะปกติและผิดปกติ       
การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคทางกุมารที่พบบ่อย การบริบาลทารกแรกเกิดครบก าหนดและทารก
แรกเกิดน้ าหนักตัวน้อย การแยกสาเหตุของโรคด้านจิตใจ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม อารมณ์ของเด็กที่ผิดปกติ      
หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก การบริบาล  
ผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การแปลผลห้องปฏิบัติการและภาพรังสีโรคเด็กท่ีพบบ่อย การรักษาเบื้องต้น
ในกลุ่มอาการหรือภาวะที่เกินขีดความสามารถ การปรึกษาและส่งต่อ 
    ศัลยศาสตร์ การเจริญเติบโตทั้งทางกายและใจของเด็กในภาวะปกติและผิดปกติ                
ความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันโรคทางศัลยศาสตร์ผู้ป่วยนอกท่ีพบบ่อยและ
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์และอุบัติภัย การดูแลผู้ป่ วยก่อนและหลังผ่าตัด การป้องกันและแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อน การแนะน าให้การประคับประคองด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การเตรียมผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องส่งต่อศัลยแพทย์เฉพาะสาขา และการดูแลต่อภายหลัง 
    ออร์โธปิดิกส์ การวินิจฉัย การรักษาโรคหรือภาวะที่พบบ่อย ภาวะฉุกเฉินทาง  ออร์
โธปิดิกส์   การวินิจฉัยหรือภาวะทางออร์โธปิดิกส์ที่ซับซ้อน การรักษาเบื้องต้น ข้อบ่งชี้  ข้อห้ามและ
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาการปรึกษาและส่งต่อแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ 
    สูติ-นรีเวชเวชศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย จิตใจ ของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด การให้นมบุตร และหลังหมดระดู การวินิจฉัย การ
รักษา และดูแลสตรีตั้งครรภ์ปกติและผิดปกติ การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อน
ที่พบบ่อยและผู้ป่วยฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวชกรรม การท าสูติศาสตร์หัตถการและการผ่าตัดทางนรีเวชกรรมที่
เหมาะสม การตัดสินใจปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวชกรรม การวางแผนครอบครัว การให้
ค าปรึกษาทางสูต-ินรีเวชกรรม 
   อายุรศาสตร์ การวินิจฉัย การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริม
สุขภาพในกลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ การวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นในกลุ่มอาการหรือ
ภาวะที่เกินขีดความสามารถ การปรึกษาและส่งต่อ การบ าบัดผู้ป่วยฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ 
    เวชศาสตร์ฉุกเฉินการวินิจฉัย การรักษา  การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  และสามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหรือภาวะที่เกินขีด
ความสามารถของแพทย์ผู้รักษาให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
    Clinical Rotation for Family Physicians in Pediatrics, Surgery, 
Orthopaedic Surgery, Obstetrics and Gynaecology, Internal Medicine and Emergency 
Medicine 
    Pediatrics : normal/abnormal physical and mental growth of children; 
diagnosis, treatment and prevention of common pediatric problems; care of full term and 
low birth weight infants;  differential diagnosis of mental, environmental, behavioural, and 
emotional disorders in children; diagnostic and therapeutic procedures; immunisation and 
health promotion for children; pediatric emergency; care for illnesses in children; laboratory 
and radiography interpretation of common pediatric problems initial management, 
consultation and referral of complicated cases to pediatrician 
    Surgery : basic principles of surgery; diagnosis, treatment and 
prevention of common surgical problems in ambulatory setting; trauma and surgical 
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emergencies in children; pre and post operative care; management of surgical complications; 
counselling and psychological support for patient and family; preparation for surgery, 
consultation and referral of surgical cases to surgeon and  follow up care  
    Orthopaedics : diagnosis and treatment of common orthopaedic 
disorders; orthopaedic emergencies; diagnosis of complex orthopaedic problems; initial 
treatment and indications for orthopaedic surgery; management of orthopaedic 
complications; consultation and referral to orthopaedic specialists 
    Obstetrics and Gynaecology :  basic principles of obstetrics and 
gynaecology; mental and physical change in pregnancy; child delivery, breast feeding and 
postmenopausal management antenatal care for normal and high risk pregnancies; diagnosis, 
treatment and prevention of diseases or common obstetric and gynaecological 
complications, obstetric and gynaecological emergencies; decision making in referral to 
obstetric and gynaecology specialists;  family planning and obstetric and gynaecological 
counselling 
    Internal Medicine : diagnosis, treatment rehabilitation, prevention and 
health promotion for common problems in internal medicine diagnosis and initial 
management, consultation and referral of complicated cases to internists; management of 
emergencies in internal medicine  
    Emergency Medicine : diagnosis, treatment, disease prevention and 
health promotion for common emergency problems; referral of complicated cases to 
emergency physicians 
 
   367-790  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 1   2 (1-4-1) 

Family Medicine and Family Practice I 
    ประวัติความเป็นมาของเวชศาสตร์ครอบครัว หลักการและทักษะพ้ืนฐานของ     
เวชศาสตร์ครอบครัว การเขียนผังครอบครัว การสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนการ
ให้ค าปรึกษาการเลือกใช้การตรวจร่างกายกระบวนการวินิจฉัย การตัดสินใจทางคลินิกและค าแนะน าที่
เหมาะสม การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และครอบครัวอย่างมีระบบ การบริการสุขภาพแบบองค์รวม
เบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การตัดสินใจปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง การบริหาร
จัดการติดต่อประสานงานเพ่ือส่งต่อ การเขียนรายงานครอบครัวศึกษาเวชจริยศาสตร์  การประเมินวารสาร
ทางการแพทย ์
    History of  Family Medicine; principles and skills of Family Medicine; 
constructing family genogram; building a relationship with patient, family and community; 
counselling, physical examination diagnostic investigation  making clinical decision and 
patient education for common problems in family practice; medical record; holistic, 
comprehensive and continuous care health economics consultation and referral to 
specialists; writing of family study reports; medical ethics; critical appraisal of journals 
 

http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-4645755_ITM
http://www.ovid.com/site/catalog/Book/2366.jsp?top=2&mid=3&bottom=7&subsection=11
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 367-890     เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 2  3 (2-5-2) 
Family Medicine and Family Practice II    

    การประยุกต์หลักการและทักษะของเวชศาสตร์ครอบครัว การเขียนผังครอบครัว 
การสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วยครอบครัวและชุมชน การให้ค าปรึกษาการเลือกใช้การตรวจร่างกาย
กระบวนการวินิจฉัย     การตัดสินใจทางคลินิกและค าแนะน าที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย และ
ครอบครัวอย่างมีระบบ การบริการสุขภาพแบบองค์รวมเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การ
ตัดสินใจปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง   การบริหารจัดการติดต่อประสานงานเพ่ือส่งต่อ การเขียน
รายงานครอบครัวศึกษา เวชจริยศาสตร์  การประเมินวารสารทางการแพทย์ 
    Application of principles and skills in Family Medicine; constructing 
family genogram; building a relationship with patient, family and community; counselling, 
physical examination diagnostic investigation, making clinical decision and patient education 
for common problems in family practice; medical record; holistic, comprehensive and 
continuous care health economics consultation and referral to specialists; writing of family 
study reports; medical ethics; critical appraisal of journals 
 
  367-891 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   4 (2-7-3) 

Ambulatory Medicine for Family Physicians  
    การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสาขาจักษุวิทยา       
โสต ศอ นาสิกวิทยา ตจวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยาวิสัญญีวิทยาคลินิก 
    จักษุวิทยา  ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยา และประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับตา   การวินิจฉัยแยกโรคที่ส าคัญทางจักษุวิทยา การวินิจฉัย การดูแลรักษาเบื้องต้นและเตรียมส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังจักษุแพทย์ในรายที่มีการบาดเจ็บทางตาที่ รุนแรง การวินิจฉัยและการรักษาโรคตาแดงที่ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน   การใช้ยาทางตา    การท าหัตถการพื้นฐานทางจักษุวิทยา 
    จิตเวชศาสตร์ การวินิจฉัย การรักษา การพยากรณ์โรค และการให้ค าปรึกษาในโรค
ทางจิตเวชที่พบบ่อยการวินิจฉัยโรคที่ยาก ซับซ้อน และส่งปรึกษาจิตแพทย์ การวินิจฉัย การรักษาเบื้องต้นแก่
ผู้ป่วย   ฉุกเฉินทางจิตเวช  การแนะน าด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  ทักษะการประเมินทางจิตเวชที่
จ าเป็นการให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัว 
    รังสีวิทยา  ความรู้พื้นฐานทางรังสีวิทยาเครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาทางด้านรังสี
วิทยา ผลข้างเคียง ผลกระทบจากเครื่องมือ การแปลผลเอกซเรย์ และผลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทาง
รังสีวิทยา   ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การเตรียมผู้ป่วย การให้ค าปรึกษา
ผู้ป่วย และครอบครัวในการตรวจหรือรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยา 
    เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การวินิจฉัย การรักษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพ และการให้ค าแนะน าโรค หรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย การวินิจฉัยและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในโรค
หรือกลุ่มอาการที่ซับซ้อน และส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง การตรวจโดยใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน หัตถการที่จ าเป็นใน
การฟ้ืนฟูสภาพ 
    โสต ศอ นาสิกวิทยา  ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาค สรีรวิทยา และประสาทวิทยาที่
สัมพันธ์กับระบบศีรษะ คอ หลอดลม ทางเดินอาหาร ระบบโสตสัมผัส และการพูด การวินิจฉัย การรักษาโรค
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ทาง หู คอ จมูก ที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกลุ่มอาการหรือภาวะที่เกินขีดความสามารถ       
การปรึกษาหรือส่งต่อการใช้เครื่องมือตรวจและการท าหัตถการที่จ าเป็นทาง หู คอ จมูก 
    ตจวิทยา  ความรู้พื้นฐานทางตจวิทยาที่เก่ียวข้องกับกายวิภาค สรีรวิทยา และพยาธิ
สภาพของระบบผิวหนัง การวินิจฉัยและการรักษาโรคที่พบบ่อยและผู้ป่วยฉุกเฉินทางตจวิทยา หัตถการ
เบื้องต้น การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยทางผิวหนัง 
    วิสัญญีวิทยาคลินิก  การประเมิน การเตรียมและการดูแลการให้ยาระงับความรู้สึก
ในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด การเลือกวิธีการบ าบัดด้วยออกซิเจน หลักการใช้เครื่องช่วยหายใจ ทักษะการ
ปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced life support) 
    Clinical practice for Family Physicians in the fields of ophthalmology, 
otolaryngology, dermatology, rehabilitation medicine, radiology and clinical anaesthesiology 
    Ophthalmology : anatomy, physiology, and neurology related to the 
eye; differential diagnostic of common eye problems; diagnosis, initial treatment and referral 
of patient with eye trauma to ophthalmologists; diagnosis and treatment of uncomplicated 
conjunctivitis; ophthalmic drug use; basic ophthalmology procedures 
    Psychiatry : diagnosis, treatment prognosis and counselling of common 
psychiatric problems; diagnosis of difficult and complex  psychiatric problems and referral to 
psychiatrists; diagnosis, initial treatment of psychiatric emergency; psychological support for 
individual and family; psychiatric assessment skills; family counselling 
    Radiology : basic principles of radiology, diagnostic machines, radio 
therapy and its side effects; interpretation of radiography and radio-intervention indications 
for radiography, patient preparation, and referral to radiologists  
    Rehabilitation medicine : basic principles of rehabilitation medicine; 
diagnosis, treatment, rehabilitation and patient education for common problems in 
rehabilitation medicine; initial treatment, decision making and referral of complicated cases 
to rehabilitation physicians  basic diagnostic tools  basic rehabilitation medicine procedures  
    Otolaryngology : anatomy, physiology and neurology related to  head, 
throat, trachea, gastrointestinal tract,  hearing and speech  diagnosis, treatment  of common 
ear, nose and throat problems; initial treatment of complicated case, consultation and 
referral to otolaryngologists  diagnostic tools and basic otolaryngology procedures  
    Dermatology : anatomy, physiology, pathology, diagnosis and 
treatment of common skin problems; emergency dermatology; basic dermatology 
procedures; counselling for common skin problems 
    Clinical anaesthesia : assessment, preparation and management of 
anaesthesia for patients; oxygen therapy; principles of mechanical ventilation; advanced life 
support 
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   367-961 เวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชน     2  (0-4-2) 
   Family Practice in Community  

เวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชนการประยุกต์ใช้หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว  
น าไปใช้ในชุมชน การสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วย ครอบครัวชุมชน บุคลากรสาธารณสุข การบริการสุขภาพแก่
ผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมบ้าน การตัดสินใจปรึกษาและส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึง
การร่วมและการเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาแพทย์ในโครงการสาธารณสุขชุมชน การวางแผนการบริหาร การ
ด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการ ระบบบริการสุขภาพและการบริหารสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ หลักการบริหารงานสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

Family practice within the community :  Application of principles of 
family medicine in the community; building relationships with patients, families, the 
community, and health personnel, in addition to; holistic care for patients and families; 
home visits; consultation and referral to specialists; participation in community projects for  
medical students; planning, administration, implementation and assessment of  community 
projects; The health service system and public halth administration; health service system of 
Thailand; national health care reform; principles of public health administration;  application 
to family practice 

 
367-962 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเวชศาสตร์ครอบครัว   2 (0-4-2) 

         Professional Experience for Family Medicine  
    ทักษะการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่เกี่ยวข้องในสถาบันฝึกอบรมใน
หน่วยงานราชการหรือ ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวหรือด้านการแพทย์สาขาอ่ืน 
    Practical skills in family practice to enhance the knowledge and 
experience of   the students in the field of : family medicine, or related medical units from 
any training institution under government or private administration in Thailand or overseas  
 

367-990     เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 3  4 (2-7-3) 
Family Medicine and Family Practice III 

   เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว การประยุกต์หลักการและทักษะของ
เวชศาสตร์ครอบครัว ในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน การดูแล ป้องกันโรค การบริบาลมารดาและทารกแรกคลอด 
การบริบาลเด็กและวัยรุ่น การบริบาลวัยผู้ใหญ่ การบริบาลในผู้สูงอายุ การบริบาลผู้ป่วยใกล้ตาย และการดูแล
ประคับประคอง   การดูแลสุขภาพจิต    การดูแลภาวะฉุกเฉิน  การประยุกต์ใช้เวชจริยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ
ครอบครัว อาชีวอนามัยพื้นฐานส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว หลักการควบคุมป้องกันโรค     การส่งเสริม
สุขภาพทางอาชีวอนามัย การประเมินความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท างาน หลักการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการท างาน ความรู้พื้นฐานในการประเมินความทุพพลภาพ 
   Family medicine and family practice : Application of principles and 
skills in family medicine for patient with special needs; disease prevention; maternal and 
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child care for adolescence; care for adults; care for elderly; care for dying and palliative 
patients; mental health care; emergency care; application of medical ethics in family 
practice; basic occupational medicine for family practice : principles of prevention and 
disease control; health promotion in occupational health; health assessment and 
occupational injury; risk management; disability assessment 
 

368-741 เวชจริยศาสตร์ส าหรับศัลยแพทย์    1 (0-2-1) 
   Medical Ethics for Surgeon 

   ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเวชจริยศาสตร์ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม   การ
ยินยอมผ่าตัด การขัดกันทางผลประโยชน์ (conflict of interest) การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต surgical 
competency   และวิชาชีวจริยศาสตร์ (bioethics) ซึ่งเกี่ยวกับการท างานวิจัยที่ ใช้สัตว์ทดลอง หรือที่
ต้องการค าอนุญาตจากผู้ป่วย (consent) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นการอภิปรายถกเถียงปัญหาทั้ง
ที่เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์สมมติเพ่ือหาข้อสรุปส าหรับน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
   Medical ethical dilemmas in the treatment process of surgical patients  
informed consent, conflict of interest, end of Life care and surgical competency; bioethics 
related to live animal researches and required patient consent; the course is designed to 
discuss problems  existing problems and scenario in order to find solutions for application to 
patient care 
 

368-742 เวชจริยศาสตร์ส าหรับประสาทศัลยแพทย์   1 (1-0-2) 
   Medical Ethics for Neurosurgeon 

   ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวชจริยศาสตร์ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม
ประสาท   การยินยอมผ่าตัด การขัดกันทางผลประโยชน์ (conflict of interest) การดูแลในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต surgical competency   และวิชาชีวจริยศาสตร์ (bioethics) ซึ่งเก่ียวกับการท างานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง 
หรือที่ต้องการค าอนุญาตจากผู้ป่วย (consent) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นการอภิปรายถกเถียง
ปัญหาทั้งที่เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์สมมติเพ่ือหาข้อสรุปส าหรับน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
   Medical ethical dilemmas in the treatment process of neurosurgical 
patients  informed consent, conflict of interest, end of Life care and surgical competency; 
bioethics related to live animal researches and required patient consent; the course is 
designed to discuss problems  existing problems and scenario in order to find solutions for 
application to patient care 
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368-790  ศัลยศาสตร์ 1      5 (3-6-6) 
   Surgery I    
  ความรู้ทางทฤษฎี เกี่ยวกับระบาดวิทยา อาการวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา 
พยาธิวิทยาการวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นการ
ด าเนินโรคและการพยากรณ์โรคทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารตับ ตับอ่อนและ
ทางเดินน้ าดีเต้านมและระบบต่อมไร้ท่อ โรคทางผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันศัลยศาสตร์ระบบหลอดเลือดส่วน
ปลาย และศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ แนวทางการประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการผ่าตัดการดูแลผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัด การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลรักษาเบื้องต้นแบบ
องค์รวมโดยอาศัยหลักฐานทางการแพทย์ตามความเหมาะสมทางเศรษฐานะและสังคม มีความรู้และทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป ทั้งในเรื่องของการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค วางแผนการสืบค้น การให้การ
รักษาและค าแนะน า  การเฝ้าติดตามอาการ วิธีปราศจากเชื้อ การเตรียมผู้ป่วย ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้าม  และ
วิธีการท าหัตถการเบื้องต้น  การเจาะเลือดแดง การผ่าตัดใส่สายสวนเลือดด า (venesection) หรือการใส่สาย
สวนเลือดด าโดยแทงผ่านผิวหนัง การใส่ท่อหายใจ การใส่สายยางกระเพาะอาหาร การใส่ท่อระบายช่องอกการ
ใส่สายสวนปัสสาวะการผ่าตัด   การตัดก้อนเนื้อหรือชิ้นเนื้อส่งตรวจ การกรีดระบายหนอง การตัดเนื้อตาย   
การส่องกล้องทางเดินอาหาร ความรู้ทางเวชจริยศาสตร์  ทักษะในการน าเสนอข้อมูล บทความวิชาการต่อที่
ประชุมและการอภิปรายทางวิชาการ 
   A study   the theory of general diseases  epidemiology, 
symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, diagnosis, differential diagnosis, 
laboratory, investigations, basic care, progress of diseases and prognosis of general surgical 
disease surgery of the gastrointestinal tract, hepato-pancreas-biliary system, breasts and 
endocrine system, skin and connective tissue disorders, peripheral vascular diseases and 
trauma;patient preparation for operation, postoperative care; advising and counseling  
patients and their families; theory and skills for the care of general surgical patients applied 
on the basis of holistic care using medical evidence to meet patient socio-economy; care of 
general surgical out-patients in terms of competence in differential diagnosis, making a 
diagnostic testing plan, giving treatment and counseling to patients follow-up; patient 
preparation, understanding of indications, contraindications, and various procedures with 
aseptic techniques of basic procedures arterial punctures, venesection or central line 
insertion, endotracheal tube intubation, nasogastric intubation, intercostal drainage tube 
insertion, urinary catheterization; basic surgical procedures  excision subcutaneous mass, 
tissue biopsy, incision and drainage, tissue debridement, etc; basic gastrointestinal 
endoscopy; the fundamental theory and practical application of medical ethics emphasizing 
patient rights, consent, legally authorized representatives of the patients, patient 
confidentiality, conflict of interest, IT awareness and breaking bad news to patients about 
their diagnosis; skills for presenting academic articles to the meetings and discussions of 
academic issues 
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  368-791 ศัลยศาสตร์ส าหรับประสาทศัลยแพทย์   3 (1-2-6) 
   Surgery for Neurosurgeon 
   ทักษะทางศัลยศาสตร์ซึ่ งประกอบด้วยศัลยศาสตร์ทั่วไป กุมารศัลยศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ออร์โธปิดิกส์และวิสัญญีวิทยา    เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติทางคลินิก การบันทึกเวช
ระเบียน 
    Surgical skills related to general surgery, pediatric surgery, plastic 
surgery, orthopaedics and anesthesiology; the theory and clinical practice information of 
medical record 
 

368-861 ประสาทศัลยศาสตร์คลินิก    4 (0-8-4) 
   Clinical Neurosurgery 
    เป็นการฝึกปฏิบัติงาน แก้ปัญหาเพ่ิมประสบการณ์ การดูแลรักษาผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บทางระบบประสาท  ที่ห้องฉุกเฉิน  ห้องตรวจผู้ป่วยนอก, ICU, หอผู้ป่วย และห้องผ่าตัดของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
    Clinical practice : problem  solving to enhance clinical experience; 
care for patients and injuries with neurological complications in the emergency room, OPD, 
ICU, wards and Operation Rooms in Songklanagarind Hospital 
 
  368-890  ศัลยศาสตร์2      3 (1-4-4) 
   Surgical II    
  ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยเน้นความเข้าใจ
และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ความรู้ในการอธิบายพยาธิก าเนิดของโรคหรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการผ่าตัดการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด  การให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติโดยอาศัยหลักฐานทางการแพทย์ส าหรับกลุ่มโรคที่ต้องรู้ใน
สาขาวิชาเฉพาะทาง  กุมารศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และประสาทศัลยศาสตร์สามารถน าความรู้และทักษะในการรับปรึกษา  การให้ความเห็น
และค าแนะน าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับปรึกษาจากต่างแผนกมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยนอก
ศัลยกรรมเฉพาะทาง ทั้งในเรื่องของการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค วางแผนการสืบค้น การให้การรักษาและ
ค าแนะน า  การเฝ้าติดตามอาการ มีความรู้เรื่องการเตรียมผู้ป่วย ทราบข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และวิธีการท าหัตถการ
และการผ่าตัดเฉพาะทางที่จ าเป็นการส่องกล้องทางเดินอาหารในเด็ก การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ ความรู้
ทางเวชจริยศาสตร์และการน าไปประยุกต์ใช้ 

   A deeper study of surgical subspecialties of the required diseases,emphasizing 
a deeper understanding and capability of data analysis, application when explaining the 
pathogenesis of diseases or symptoms,patient preparation for operation, postoperative care; 
advising and counseling patients and their families and management of care based on the 
medical evidence the diseases of interests in subspecialty surgery  pediatric surgery, 
cardiovascular thoracic, urology, plastic surgery and neurosurgery, the theory and skills can 
be applied for giving consultation to other departments for a considered opinion and 
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suggestion for patient care; caring of subspecialty surgical out-patients in terms of 
competence in differential diagnosis, making a diagnostic testing plan, giving treatment and 
counseling to patients  follow-up; patient preparation, understanding of indications, 
contraindications, and varioussubspecialty surgical procedures and operations  pediatric 
gastrointestinal endoscopy, cystoscopy as well as the application of basic medical ethics in 
the workplace for surgeons 
 
 368-895 ประสาทวิทยาคลินิก        2 (0-4-2) 
    Clinical Neurology 
    ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของระบบประสาท  การดูแลรักษาผู้ป่วย  การตรวจ
วินิจฉัยรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของระบบประสาท ในรูปแบบต่างๆ  
    Knowledge related to pathology of the nervous system patients’ care 
and providing diagnosis in various forms of the nervous system pathology 
 

368-898 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์      2 (2-0-4)   
    Applied Neuroanatomy 
    ระบบประสาทส่วนกลาง  ส่วนปลาย และอัตโนมัติ   การประยุกต์ใช้ในทางประสาท
ศัลยศาสตร์  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชาพ้ืนฐานกับทางคลินิก  จะท าให้การแปลผลการตรวจร่างกาย
ทางระบบประสาท  และการผ่าตัดรักษาเป็นไปโดยถูกต้องแม่นย า 
    The central nervous system (CNS), peripheral nervous system, and 
autonomic nervous system, the application of neurosurgery for connecting fundamental 
subjects with the clinical subjects causing the accuracy in the interpretation of neurosurgical 
examination and surgical management 
 
   368-990 ศัลยศาสตร์ 3      8 (0-16-8) 
   Surgery III 
   ทักษะการแก้ปัญหาทางด้านศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง  ทักษะในการผ่าตัดโรค
ทางศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทางที่ครอบคลุมในส่วนทฤษฎีทั้งการผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดเล็ก ฝึกฝนทักษะ
การผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดผ่านกล้อง การส่องกล้องทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ฝึกฝนทักษะทาง
คลินิกในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การบันทึกรายงานผู้ป่วยและรายงานผ่าตัด   บันทึกประสบการณ์
การผ่าตัดทักษะในการเป็นผู้น าทีมในการรักษา การให้ค าปรึกษา บริหารจัดการ และควบคุมทีมงาน การดูแล
รักษาเบ็ดเสร็จแบบองค์รวมโดยอาศัยหลักฐานทางการแพทย์ตามความเหมาะสมด้านเศรษฐานะและสังคม  
จิตวิญญาณอย่างมีจริยธรรม 
   Problem solving skills for general and subspecialty surgery surgical 
skills for general and subspecialty surgical diseases   the theory of major and minor 
operations; practice of open and laparoscopic techniques endoscopy and bronchoscopy; 
practice of clinical skills used in preoperative and postoperative care; recording of both case 
and operation reports a record of experiences during the operation; skills for leading a 
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treatment team by providing counseling, management and team supervision to provide 
complete holistic care through the application of existing medical evidence associated with 
socioeconomic and human senses in an ethical manner 
 
 368-992 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับศัลยแพทย์   1 (0-2-1) 

    Professional Experience for Surgeon 
   ทักษะการดูแลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ภายใต้การควบคุมดูแลของศัลยแพทย์ใน  
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป มีสภาพการท างานและข้อจ ากัดต่างออกไปจากโรงพยาบาลใน
มหาวิทยาลัย 
    Skills needed in caring for surgical patients under the supervision of 
surgeons in the regional and general hospitals that show a different working environment 
and have limitations from that found in the university hospital 

 
368-993 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับประสาทศัลยแพทย์  2 (0-4-2) 

    Professional Experience for Neurosurgeon 
   ทักษะการดูแลผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ภายใต้การควบคุมดูแลของประสาท
ศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีสภาพการท างานและข้อจ ากัดต่างออกไปจาก
โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย 
    Skills needed in caring for neurosurgical patients under the supervision 
of Neurosurgeon in the regional and general hospitals that show a different working 
environment and have limitations from that found in the university hospital 
 
  368-994 ประสาทพยาธิวิทยา     2 (0-4-2) 
   Neuropathology  
    สภาวะผิดปกติทางระบบประสาท  ทั้งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (gross)  และความ
ผิ ดปกติ ใน ระดับ เซลล์   จ ากกล้ องจุ ลทรรศน์   การตรวจ พิ เศษทางพยาธิกายวิภ าคบางอย่ าง     
Immunohistochemistry     ประสาทศัลยแพทย์จ าเป็นต้องได้ฝึกปฏิบัติงานกับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านประสาทพยาธิวิทยา  มีประสบการณ์การอ่านและแปลผลชิ้นเนื้อที่น าออกมาจากการผ่าตัดที่จะช่วยใน
การตัดสินใจ  ทั้งในขณะก าลังผ่าตัดถึงปริมาณที่จะน าเนื้องอกสมองออก  และทางเลือกที่จะให้การรักษาต่อ
หลังจากทราบจากวินิจฉัยทางประสาทพยาธิวิทยาแล้ว 
    The science of abnormalities of neurologic disease molecular, 
immmulogic, histologic, and macroscopic level, neurosurgeons are required to practice 
alongside experts in anatomical pathology and gain experience in the reading and 
interpretation of biopsy in order to support their decision making of the amount of tumor 
removal or tissue derived surgically during an operation and also to support the treatment 
options after neuropathological diagnosis 
 
 

http://www.healthline.com/sw/khs-biopsy-for-a-brain-tumor
http://www.healthline.com/sw/khs-biopsy-for-a-brain-tumor
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  368–997    รังสีวิทยาส าหรับประสาทศัลยแพทย์     2 (0-4-2) 
   Radiology for Neurosurgeon 
   เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา  โดยมีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมถึงประสาท
รังสีวินิจฉัย intervention  neuroradiology และรังสีรักษา  ประสาทศัลยแพทย์นอกจากจะต้องมีความรู้ทาง
วิชาการทางด้านประสาทรังสีวิทยาที่จ าเป็นแล้ว  ยังจะต้องฝึกปฏิบัติจนมีความช านาญอีกด้วย     การอ่าน
และแปลผลเอกซเรย์  CT Scan, MRI  และ Cerebral angiography  การฝึกท า angiography  และฝึกวาง
แผนการรักษาด้วยรังสีรักษา 
    Practical work in the Department of Radiology   neurodiagnostic, 
intervention neuroradiology, and radiotherapy; knowledg and skills in neuroradiology; 
reading and interpretating x-rays, CT scans, MRI and cerebral angiography and also the 
practice of angiography and care management using radiotherapy 
 

369-791 วิทยาศาสตร์ทางออร์โธปิดิกส์    1 (0-2-1)  
Science in Orthopaedic 
ความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับโครงสร้างของระบบกล้ามเนื้อ เส้น

เอ็น กระดูก การท างาน การเคลื่อนไหว ชีวกลศาสตร์และความรู้ของการผ่าตัด และวัสดุยึดตรึงกระดูกแบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ 
   A comprehensive understanding, from the cell to the structure level, 
of the muscle system, tendons, bones, and their functions and movements, biomechanics, 
and a knowledge of surgical operations as well as various types of orthopedic implants 
 

369-792 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 1    1 (0-2-1) 
           Orthopaedic Hand and Microsurgery I 
  ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกาย  การส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการดูแลรักษาโรคทางมือและจุลศัลยกรรม 
Knowledge, an understanding of the theory and skills in history taking, 

physical examination, laboratory for caring and treatment of hand and microsurgery patients 
 
369-793 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 1    1 (0-2-1)  

Orthopaedic Sports Medicine I 
   ความรู้และทักษะทางคลินิก   ความรู้ทางกายวิภาค การซักประวัติ   การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยดูแลรักษา การดูแลเบื้องต้น และให้
ค าแนะน าท่ีถูกต้อง ในการบาดเจ็บทางการกีฬาที่พบบ่อย  
   Knowledge and clinical skills anatomy, history taking, physical 
examination, Laboratory and radiographs investigation and interpretation, Diagnosis and basic 
care of common sport injury in the orthopaedic department 

 
 

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0028-3940
http://dict.longdo.com/search/tendon
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369-794 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 1    1 (0-2-1) 
Orthopaedic Spine I  

   ความรู้และทักษะทางคลินิก ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะในการซักประวัติตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการดูแลรักษาโรคของกระดูกสันหลัง 
       Knowledge and clinical skills, an understanding of the theory and 
skills in history taking, physical examination, laboratory for caring and treatment of the spine 
problems  
 

369-795 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 1   1 (0-2-1)  
Adult Reconstructive Surgery I 
ความรู้ทางด้านกายวิภาค ชีวกลศาสตร์ของข้อสะโพกและข้อเข่า ทักษะการซัก

ประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัดผู้ป่วยโรคข้อสะโพก 
และข้อเข่า 

Knowledge of anatomy and biomechanics of hip and knee; skills of 
history taking, physical examination, investigation and pre to postoperative care in hip and 
knee diseases 

 
369-796 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1    2 (0-4-2) 

Orthopaedic Trauma and Emergency I 
   ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะในการซักประวัติตรวจร่างกาย การส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกระดูกหัก การรักษาแบบอนุรักษ์ และการผ่าตัด เข้าใจถึงการใช้
ยาระงับความเจ็บปวดหรือความรู้สึกขณะผ่าตัด  การตรวจดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์  
       Knowledge, an understanding of the theory and skills in history taking, 
physical examination, laboratory, classification of fractures, conservative treatment, surgery, 
anesthesiology and caring of orthopaedics trauma and emergency patients 
 
   369-797 เวชศาสตร์ฟื้นฟู      2 (1-3-2) 
     Rehabilitation Medicine 
   หลักการของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู การประเมินและระบุปัญหาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูจาก
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และผลทางห้องปฏิบัติการ การบอกระดับความพิการ การตั้งเป้าหมาย  ป้องกัน
ภาวะขาดการเคลื่อนไหว วางแผนการรักษาฟ้ืนฟู ประสานงานในทีมเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและติดตามผลการรักษา
ได้อย่างเหมาะสม  หลักการการท างานของเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด การออกก าลังกาย กายอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยเดินและกิจกรรมบ าบัด ระบุข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง ข้อห้าม และผลที่มีต่อร่างกาย  ประยุกต์ใช้และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ 

Concepts of rehabilitation medicine; Clinical evaluation and goal 
setting from history taking, physical examinations and investigations, rehabilitation 
management, rehabilitation team and role of team coordinator, prevention and 
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management of immobilization syndrome, disability assessment, principles of physical 
modalities, therapeutic exercise, basic prosthetics and orthotics, mobility aids and assistive 
devices,  occupation therapy, patient and healthcare worker education and counseling;       
a law relating to the handicapped      

 
  369-798  วิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   2 (1-2-3)   
    Science in Rehabilitation  

    ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อ เอ็น
และกล้ามเนื้อ ระบบประสาท พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และจิตวิทยาเพ่ือน ามาใช้ในการตรวจประเมินและ
วางแผนการรักษาฟ้ืนฟ ู

     Functional and applied anatomy; physiology and pathophysiology; 
clinical biomechanics, kinesiology and ergonomics; neurology; pharmacology; psychology in 
rehabilitation medicine 

 
369-891 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 2    1 (0-2-1) 
        Orthopaedic Hand and Microsurgery II 

ความรู้และทักษะ  การวางแผนการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค
และปัญหาทางมือและจุลศัลยกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   Knowledge and skills planning, treatment and prevention of 
complications in orthopaedic hand surgery and microsurgery  

 
369-892 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 2    1 (0-2-1) 

Orthopaedic Spine II  
ความรู้และทักษะ  การวางแผนการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค

กระดูกสันหลังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
knowledge, an understanding of the theory and skills in history taking, 

physical examination, laboratory for caring and treatment of spine patients 
 
369-893 กุมารออร์โธปิดิกส์ 1     2 (0-4-2) 

Orthopaedic Pediatric I 
   ความรู้และทักษะทางคลินิก  ความรู้ทางกายวิภาค การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยดูแลรักษา การดูแลเบื้องต้น และให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องในโรคกระดูกและข้อเด็ก  

Basic knowledge and clinical skills, knowledge of anatomy, the history 
Physical examination, laboratory and radiology, diagnosis, treatment primary care and proper 
advise for pediatric orthopaedic proble 
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369-894 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 2   1 (0-2-1)  
Adult Reconstruction Surgery II 
ความรู้ขั้นสูง เกี่ยวกับภายวิภาค ชีวกลศาสตร์ และการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ความรู้

เกี่ยวกับโรค แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรคข้อสะโพกและข้อเข่า ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม 

Advanced knowledge and application of anatomy and biomechanics 
of hip and knee; knowledge, diagnosis and treatment of hip and knee diseases; indications, 
contraindications, complications of arthroplasty; comprehensive understanding in prosthesis 
designs 

 
369-895 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2    2 (0-4-2)  

Orthopaedic Trauma and Emergency II 
    ความรู้และทักษะทางคลินิก  ความรู้ทางกายวิภาค การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทางรังสีวิทยา การวินิจฉัยดูแลรักษา การดูแลเบื้องต้น และให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
        Knowledge and clinical skills, knowledge of anatomy, the history 
Physical examination, laboratory and radiology, diagnosis, treatment primary care and proper 
advice for Orthopaedic trauma and emergency patients 
 
 369-896  การตรวจวินิจฉัยพิเศษในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู   2 (1-2-3)  
     Special Diagnostic Procedures in Rehabilitation Medicine 
    ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาท 
และการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การตรวจยูโรพลศาสตร์ และการตรวจวินิจฉัยกระดูกและกล้ามเนื้อด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงระดับเบื้องต้น การฝึกทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และวางแผน
การตรวจ การฝึกทักษะการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในผู้ป่วยโรคที่พบบ่อย และการฝึกทักษะการตรวจยูโรพลศาสตร์
ในผู้ป่วยที่มีกระเพาะปัสสาวะท างานผิดปกติจากระบบประสาท พร้อมทั้งแปลผล 
     Knowledge of electrodiagnostic machine, nerve conduction velocity 
study, electromyography, urodynamic study and basic diagnostic musculoskeletal 
ultrasonography, practical skills in electrodiagnosis, urodynamics, diagnosis ultrasound 
electromyography in various common diseases as well as interpretation and advisement  
 

 369-897 กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม   2 (1-2-3) 
   Orthoses  Prostheses  
      หลักการและความรู้เกี่ยวกับชนิด วัสดุ ชีวกลศาสตร์ ข้อบ่งชี้และประโยชน์ของกาย
อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม  ทักษะการประเมินปัญหาผู้ป่วยและเลือกใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
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   Principles and knowledge about biomechanics, materials, fabrication, 
indications of orthotics and prosthetics and skills in prescription of orthotics and prosthetics 
in common problems 
 

369-898 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก I       3 (1-4-4)  
   Clinical Rehabilitation Medicine I 
   ความรู้และทักษะการวินิจฉัยโรค การประเมินปัญหาทางเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู           
การวางแผน การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพแบบองค์รวมในกลุ่มโรค ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และกระดูก  ระบบ
ประสาท ภาวะความเจ็บปวด และผู้ป่วยเด็ก  ทักษะในการสื่อสารในทีม 
   Diagnostic knowledge and skills; problem assessment in rehabilitation 
problems, treatment planning and holistic care in musculoskeletal problems, neurological 
patients, pain and pediatric patients; as well as teamwork communication skills,   both 
inpatient and outpatient care 
 

369-961 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์  2 (0-4-2) 
    Professional Experience for Orthopaedist 

    การดูงานการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพด้าน  
ออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน
วิชาชีพ 
    Observation of professional management; related operational skills 
and orthopedic professional experience in other national and overseas institutes in order to 
increase their knowledge and experience of the profession 
 
  369-962 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1  1 (0-2-1) 
   Professional Experience for Physiatrist I 
    การดูงานการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพด้าน    
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูที่เกี่ยวข้องในสถาบันอ่ืนๆทั้ง ในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน
วิชาชีพ 
    Observation of professional management; related operational skills 
and professional experience of rehabilitation in other national and overseas institutes in 
order to increase their knowledge and experience of the profession 
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 369-963  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2  1 (0-2-1) 
   Professional Experience for Physiatrist II 
    การดูงานการบริหารจัดการ ทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพ        
ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหรือวิชาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในสถาบันอ่ืนๆ  ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
     Observation of professional management; operational skills and 
professional experience of rehabilitation or other related specialties in other national and 
overseas institutes in order to increase their knowledge and experience of the profession 
 
  369-990 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 2     3 (1-4-4)  
    Clinical Rehabilitation Medicine II 
    ความรู้และทักษะการวินิจฉัยโรค การประเมินปัญหาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การ
วางแผน การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพแบบองค ์ในระยะสั้นและระยะยาวในกลุ่มโรคทางระบบหัวใจ ทางเดิน
หายใจ และระบบหลอดเลือด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยแผลไหม้  ทักษะการเป็นผู้น าทีมการรักษา 
    Diagnostic knowledge and skills; problem assessment in rehabilitation 
problems, treatment planning and holistic care in cardiopulmonary, vascular, geriatric, 
cancer, burn, sport patients as well as team leader skills   both inpatient and outpatient care 

 

  369-991 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและจุลศัลยกรรม 3    1 (0-2-1) 
                      Orthopaedic Hand and Microsurgery III 

การประยุกต์หลักการและทักษะในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคและปัญหา
ทางมือ  ปัญหาซับซ้อนทางมือและจุลศัลยกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซับซ้อน  การติดตามความรู้ที่
ทันสมัยจากวารสารทางวิชาการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
         The application of the principles and skills of diagnosis and treatment 
for diseases and problems, the problem is complicated by the hand and micro surgery 
correctly and appropriately, updating knowledge from medical journals for application to 
patient care 
 
  369-992 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 2    1 (0-2-1) 

Orthopaedic Sports Medicine II 
   ประยุกต์หลักการ ความรู้ และทักษะ ในการวินิจฉัย ดูแล และให้ค าแนะน าผู้ป่วยที่
มีภาวะบาดเจ็บทางการกีฬาที่พบบ่อยและซับซ้อน  การติดตามความรู้ที่ทันสมัยจากวารสารทางวิชาการเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
   Application of principles knowledge and skills for diagnose, caring and 
advice for simple and complex sport injury patients, updating knowledge from medical 
journals for application to patient care 
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369-993 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 3    1 (0-2-1)  
Orthopaedic Spine III  
ประยุกต์หลักการและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง  ปัญหา

ซับซ้อนของกระดูกสันหลัง   ช่องกระดูกสันหลังตีบ การติดเชื้อของกระดูกสันหลัง เนื้องอกกระดูกสันหลัง 
กระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังหักเคลื่อนจากอุบัติเหตุ ซับซ้อน  การติดตามความรู้ที่ทันสมัยจากวารสาร
ทางวิชาการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
         Application of the principles and skills in caring for patients with spine 
include a complex problems of the spine,  spinal stenosis, infections of the spine spinal 
tumors, scoliosis, Spine fracture dislocation, updating knowledge from medical journals for 
application to patient care 
  

369-994 กุมารออร์โธปิดิกส์ 2      1 (0-2-1)  
Orthopaedic Pediatric II  
ประยุกต์หลักการและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเด็ก  ปัญหา

ซับซ้อนของโรคกระดูกและข้อเด็ก มีการติดตามความรู้ที่ทันสมัยจากวารสารทางวิชาการเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ป่วย 
         Application of the principles and skills in caring for patients with the 
pediatric orthopedic include a complex problems of the the pediatric orthopedic, updating 
knowledge from medical journals for application to patient care 
 

369-995 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 3   1 (0-2-1)  
Adult Reconstruction Surgery III 
ความรู้เบ็ดเสร็จ และทักษะในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม  การดูแล 

ติดตาม ประเมินและรักษาภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด    
Comprehensive knowledge and surgical skills for hip and knee 

arthroplasty; follow up care, complication evaluation and management after hip and knee 
arthroplasty 

 
369-996 มะเร็งวิทยาออรโ์ธปิดิกส์     1 (0-2-1) 

Orthopaedic Oncology  
ความรู้ความเข้าใจ โรค และแนวทางการรักษาเนื้องอกชนิดไม่ลุกลาม มะเร็งปฐม

และมะเร็งทุติยภูมิ ของกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทาง
ห้องปฏบิัติการ การส่งตรวจชิ้นเนื้อ  การรักษามะเร็งกระดูกทุติยภูมิ 

Comprehensive knowledge of bone and soft tissue tumor benign, 
malignant and metastasis lesion; skills of history taking, physical examination, investigations, 
tissue biopsy and treatment of metastatic disease 
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369-997 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3    1 (0-2-1)  
                   Orthopaedic Trauma and Emergency III 

ประยุกต์หลักการและทักษะในการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย และซับซ้อน 
ทางออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีการติดตามความรู้ที่ทันสมัยจากวารสารทางวิชาการเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
   A comprehensive understanding of theories and skills in caring and 
treatment of common and complex orthopaedics trauma and emergency problems, 
updating knowledge from medical journals for application to patient care 
 
  369-998 ไฟฟ้าวินิจฉัยเวชปฏิบัติขั้นสูง     2 (1-2-3)  
                               Advanced Electrodiagnosis 
   การฝึกทักษะ การซักประวัติและการตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค วางแผนการตรวจ 
ไฟฟ้าวินิจฉัย การฝึกทักษะการตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาทและการใช้เข็มตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ใน
กลุ่มโรคท่ีซับซ้อน  การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยของระบบประสาทส่วนกลาง 
   Practical skills; history taking and physical examinations; diagnosis and 
planning of electrodiagnostic study; practical skills in performing nerve conduction velocity 
study and needle electromyography in various complicated diseases, evoked potentials 
 
 369-999 กายอุปกรณ์คลินิก อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ   2 (1-2-3) 
   Clinical Orthotics Prosthetics Assistive Devices and Technology     
   การเลือกใช้อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียมในผู้ป่วยซับซ้อน ความเสี่ยงสูง พร้อมทั้ง
การตรวจเช็คและแก้ปัญหาหลังได้รับอุปกรณ์  อุปกรณ์ช่วยและเทคโนโลยีช่วยคนพิการ      
   Prescription skill of orthotics and prosthetics in patients with 
complicated problems or high risk; prosthetics and orthotics fitting, training and adjustment  
assistive devices and technology 
 

370-790   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 1      3 (1-6-2) 
    Clinical Obstetrics and Gynecology I  
    ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบการเจริญพันธุ์สตรี 
การตั้งครรภ์และการคลอด  ทารกในครรภ์   ชีววิทยาของเซลล์และชีววิทยาของโมเลกุล พันธุศาสตร์ ชีวเคมี 
ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน คัพภวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัช
วิทยา ชีวฟิสิกส์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาการระบาด วิทยาทางระเบียบวิธีวิจัย การส่งเสริมสุขอนามัยของ
มารดาและทารก ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนทางสูติกรรมและนรีเวชกรรม 
    The scientific sciences and knowledge related to the diseases of the 
female reproductive system, pregnancy, childbirth and the fetus cell biology, molecular 
genetics, biochemistry,  immunology, embryology, anatomy, physiology, microbiology, 
pathology, pharmacology, biophysics, behavioral sciences, epidemiology,  research 
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methodology; mother and neonate health promotion; uncomplicated disorders in obstetrics 
and gynecology    
 
         370-791  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 1     2 (0-4-2) 
             Operative Obstetrics and Gynecology I 
    หลักการและทักษะการท าหัตถการทางสูติศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อน การประเมินระยะ
คลอด การท าคลอดปกติ  การท าคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย  การเย็บซ่อมแผลฝีเย็บ การเจาะถุงน้ าคร่ าเพ่ือเร่ง
คลอด ความรู้และทักษะการท าหัตถการพ้ืนฐานทางนรีเวชวิทยา  การตรวจภายในและการประเมินผลการ
ตรวจ  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  การผ่าตัดโรคทางนรีเวชวิทยาที่ไม่ซับซ้อน 
    Principles and skills for uncomplicated obstetric procedures   the 
assessment of intrapartum periods, normal labour,  assisted delivery by forceps or vacuum 
extraction, suture repair of perineal wounds, amniotomy for the augmentation  of  labour, 
the skills for basic gynecological procedures, per vaginal examination (PV) and clinical 
assessment, cervical cancer screening, and  operations for uncomplicated gynecological 
diseases 
 

370-890   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 2      3 (1-6-2) 
   Clinical Obstetrics and Gynecology II 

    ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของ
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ ทักษะการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์   การให้
การปรึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง       ทฤษฎีทางพยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพของปัญหาหรือโรคที่
พบบ่อยทางนรีเวชวิทยา   
   The theory of pathophysiology and pathology of obstetrical 
complications and clinical skills for obstetrical complications, counseling for high-risk 
pregnant women, pathophysiology and pathology of common gynecological  diseases or 
problems  
 

370-891  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 2    2 (0-4-2) 
            Operative Obstetrics and Gynecology II 
    ความรู้และทักษะการท าหัตถการทางสูติศาสตร์ชนิดซับซ้อน ความรู้และทักษะการ
ท าหัตถการทางนรีเวชวิทยาชนิดที่ซับซ้อน 
    Theory and skills required for complicated obstetric procedures as 
well as complicated gynecological procedures 
 

370-990   สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิก 3       3 (1-6-2) 
           Clinical Obstetrics and Gynecology III 
    ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยากายวิภาคและพยาธิสรีรวิทยาของ
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและนรีเวชกรรมขณะตั้งครรภ์;  ทักษะการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่
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มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและนรีเวชกรรม ; ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา       
กายวิภาค พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางนรีเวชเฉพาะทาง  มะเร็งนรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเวช
ศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ; ทักษะการดูแลรักษาสตรีที่มีโรคทางนรีเวชเฉพาะทาง        
มะเร็งนรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม  
   The theory of pathophysiology, pathology, and clinical skills needed in 
the management of pregnant women with medical, surgical and gynecological 
complications, the theory of pathophysiology, pathology and clinical skills needed in the 
management of complicated gynecological diseases, or problems gynecologic malignancy, 
reproductive medicine,  female pelvic medicine and reconstructive surgery 
 
 370-991  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 3     2 (0-4-2) 
            Operative Obstetrics and Gynecology III 
    ความรู้และทักษะการท าหัตถการทางสูติศาสตร์ชนิดยากและซับซ้อน ทักษะการท า
หัตถการทางนรีเวชวิทยาชนิดที่ยากและซับซ้อน  การผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชวิทยา 
    Theory and skills needed for difficult and complicated obstetric 
procedures and also skills for difficult and complicated gynecological procedures, and the 
operations for gynecologic oncology patients 
 
 370-992  เวชจริยศาสตร์ส าหรับสูตินรีแพทย์    1 (0-2-1) 

            Medical Ethics for the Obstetrician and Gynecologist 
    เวชจริยศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพทางสูตินรีเวชกรรมที่ค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย     
การขอความยินยอมจากผู้ป่วย  การตัดสินใจแทนผู้ป่วย  การรักษาความลับ การบอกความจริงแก่ผู้ป่วย    
การจัดสรรทรัพยากร ความยุติธรรม  ผลประโยชน์ขัดแย้ง  การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม  ความขัดแย้งระหว่าง
มารดาและทารก การให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ  การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจริยธรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และการวิจัย  กฎหมายทางการแพทย์ 
    A study of medical ethics for Obstetricians and Gynecologists 
considering patient rights, consent,  substitute decision making, confidentiality, breaking bad 
news,  resources allocation,  justice, conflict of interests, inappropriate treatment, maternal-
fetal conflict conflicts between mother and neonate, euthanasia, palliative care, medical 
ethics related to assisted reproductive technology and research, medical laws 
 

370-994  สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิกเฉพาะอนุสาขา    2 (0-4-2) 
  Subdivision of Clinical Obstetrics and Gynecology 

    เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ความรู้ด้านสรีรวิทยา  การเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์และการเปลี่ยนแปลงของมารดา  โรคและความผิดปกติที่เกิดกับมารดาและทารกในครรภ์  การ
ดูแลรักษาครรภ์เสี่ยงสูง  การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (prenatal diagnosis)  การใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasound) และเครื่องบันทึกการเต้นหัวใจทารกในครรภ์ (electronic fetal monitoring) 
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    มะเร็งนรีเวชวิทยา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งนรีเวชวิทยา  
ด้านการป้องกัน การวินิจฉัย การดูแลรักษาและการตรวจติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา การให้การปรึกษา
เกี่ยวกับโรคมะเร็งนรีเวชวิทยา 
    Maternal-fetal medicine : the theory of physiology, fetal development 
and maternal changes, diseases and abnormalities occurring in the mother and her fetus, 
management of high risk pregnancies, prenatal diagnosis, the use of ultrasound and 
electronic fetal monitoring 
   Gynecologic oncology : a study of basic sciences for gynecologic 
oncology emphasising prevention, diagnosis, management and monitoring the patient after 
treatment, counselling to gynecologic oncology patients 
 
  371-740 เวชจริยศาสตร์ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์   1 (1-0-2) 
    Medical Ethics for Otorhinolaryngologist 
   หลักการของจริยธรรมและจริยธรรมในเวชปฏิบัติ  การแก้ปัญหาจริยธรรมในเวช
ปฏิบัติกฎหมายกับโสต ศอ นาสิกแพทย์  และสิทธิผู้ป่วย  
    Principles of medical ethics and ethics in medical practice; problem 
solving of ethics in medical practice; the Otorhinolaryngologist and relevant laws patient 
rights 
 

371-790 โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 1 3 (1-6-2) 
Clinical Otorhinolaryngology I     

    ความรู้ทางกายวิภาค  สรีรวิทยา พยาธิก าเนิด  พยาธิวิทยา การตรวจวินิจฉัยและ
การดูแลรักษาโรคทางหู คอ จมูก  กล่องเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ าลาย และคอ ที่ไม่
ซับซ้อน หลักพ้ืนฐานการใช้ยาเคมีบ าบัดและรังสีรักษาโรคมะเร็งหูคอจมูก   
   Anatomy, physiology, pathogenesis, pathology, diagnosis and 
management  of uncomplicated diseases related to the ear, nose, throat, thyroid, salivary 
gland and neck; principles of chemotherapy and radiotherapy in head and neck cancer 
 
 371-791 โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 1     3 (1-6-2) 
   Operative Otorhinolaryngology I 
    การตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก การส่องกล้องตรวจทางหูคอจมูก ความรู้และ
ทักษะการท าหัตถการทาง คอ จมูก กล่องเสียง ที่ไม่ซับซ้อน  

   Ear, nose, throat and neck examinations; endoscopic technique in 
otorhinolayngology; theory and skills needed for uncomplicated otorhinolaryngologic 
procedures 
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371-890    โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 2     3 (1-6-2) 
Clinical Otorhinolaryngology II    

   การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคทางหู คอ จมูก  กล่องเสียง หลอดลม หลอด
อาหาร ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ าลาย และคอ ที่ซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูกและภาวะแทรกซ้อนของ
เคมบี าบัด และรังสีรักษา 
   Diagnosis and management of complicated diseases related to the 
ear, nose, throat, thyroid, salivary gland and neck; complications of chemotherapy and 
radiotherapy in head and neck cancer 
 
  371-891 โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 2    3 (1-6-2) 
   Operative Otorhinolaryngology II     
    ความรู้และทักษะการท าหัตถการทาง คอ จมูก กล่องเสียง ที่ซับซ้อน  
    Theory and skills required for complicated otorhinolaryngologic 
procedures 
 
  371-990    โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 3    3 (1-6-2) 

Clinical Otorhinolaryngology III     
     การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคทางหู คอ จมูก  กล่องเสียง หลอดลม หลอด
อาหาร ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ าลาย และคอ ที่ยากและซับซ้อน การให้ค าปรึกษาดูแลผู้ป่วยมะเร็งหูคอจมูกที่อยู่
ในระยะสุดท้ายของโรค 
   Diagnosis and management of difficult and complicated diseases 
related to the ear, nose, throat, thyroid, salivary gland and neck; counseling  to head and 
neck cancer patients   end of life care 

 
371-991 โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 3    3 (1-6-2) 

   Operative Otorhinolaryngology III 
   ความรู้และทักษะการท าหัตถการทางหูคอ จมูก กล่องเสียง ชนิดยากและซับซ้อน  
    Theory and skills needed for difficult and complicated 
otorhinolaryngologic procedures 
 
  371-960     ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์             2 (0-4-2) 
    Professional Experience for Otorhinolaryngologist  
    ดูงานและ ฝึกผ่าตัดการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหู คอ จมูกในภาควิชาและมหาวิทยาลัย 
ที่มี จดุเด่นต่างๆ   Maxillofacial surgery, Facial plastic surgery, surgical reconstruction, Vestibular 
function test 
     Observation and practice of surgical treatment for patients with ear, 
nose, and throat diseases within the Department and University that have different 
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outstanding areas  maxillofacial surgery, facial plastic surgery, surgical reconstruction, and 
vestibular function test 

 
372-790   อายุรศาสตร์ 1         7 (1-12-8) 

                  Medicine 1 
   ความรู้ทางทฤษฎี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เกี่ยวกับระบาดวิทยา 
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาการวิทยา พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา  การวินิจฉัย และการ
วินิจฉัยแยกโรค  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้น การให้ค าแนะน า และค าปรึกษา แก่
ผู้ป่วยและญาติ  สามารถน าความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการดูแลรักษาแบบองค์รวม อาศัยหลักฐานทางการแพทย์ตาม
ความเหมาะสม ทางเศรษฐานะสังคม  จิตวิญญาณอย่างมีจริยธรรม มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยนอก
อายุรกรรมทั่วไปและผู้ป่วยอายุรศาสตร์ภาวะฉุกเฉิน ทั้งในเรื่องของการวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค วางแผนการ
สืบค้น การให้การรักษาและค าแนะน า ผู้ป่วยที่มีโรคและปัญหาที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์    มีความรู้วิธี
ปราศจากเชื้อ การเตรียมผู้ป่วย ทราบข้อบ่งชี้  ข้อห้าม  และวิธีการท าหัตถการต่างๆ ตามเกณฑ์ของ         
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หัตถการทางอายุรศาสตร์   การเจาะเลือดแดง การช่วยฟื้นชีพขั้นสูง 
การเจาะตรวจระดับน้ าตาลในเลือดจากหลอดเลือดฝอย การตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง การดูดต่อมน้ าเหลือง การวัด  
peak flow การใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางและหลอดเลือดแดง การใส่ท่อหายใจ การใส่สายยาง
กระเพาะอาหาร การใส่ท่อระบายช่องอก การเจาะน้ าในช่องอก การเจาะน้ าในช่องท้อง การเจาะน้ าไขสันหลัง 
การเจาะไขกระดูก และการเจาะน้ าไขข้อ และมีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีด้านเวชจริยศาสตร์ทั่วไปส าหรับ
แพทย์ เพ่ือการประยุกต์ และน าไปใช้ขณะปฏิบัติงานทุกด้าน โดยเน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วย  การให้ความยินยอม 
ผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วย  ความลับของผู้ป่วย  การบอกความจริง และข่าวร้าย 

   A study   the fundamental theory for general medical of diseases, 
based on the curriculum required by the Royal College of Physicians of Thailand, it includes 
epidemiology, basic science, symptomatology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, 
diagnosis, differential diagnosis, laboratory, investigations, basic care, advising and counseling 
to patients and their families, the theory and skills for the care of general medical and 
emergency patients can be applied on the basic of holistic care using medical evidence to 
meet with their socio-economic and human senses provided in an ethical manner, these 
theory and skills can be applied for the care of general medical out-patients in terms of 
competence in differential diagnosis, making a diagnostic testing plan, giving treatment and 
counseling to patients with common medical diseases and problems, the study also 
includes patient preparation, understanding of indications, prohibition, and various 
procedures with aseptic techniques based on the regulations of the Royal College of 
Physicians of Thailand, the basic procedures cover arterial punctures, advanced cardiac life 
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support, capillary blood glucose monitoring, skin biopsy, lymph node aspiration, peak flow 
measurement, central venous and arterial line placement, endotracheal tube intubation, 
nasogastric intubation, intubation with intercostals drainage tube, thoracocentesis, 
abdominal paracentesis, lumbar puncture, bone marrow aspiration and biopsy and 
arthrocentesis, additionally, this issue contains the fundamental theory and practical 
application of medical ethics for the internists emphasizing patient rights, consent, legally 
authorized representatives of the patients, patient confidentiality, and breaking bad news to 
patients about their diagnosis 

 

372-890   อายุรศาสตร์ 2         7 (1-12-8) 
        Medicine II 

   ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยในด้านลึก ส าหรับอายุรศาสตร์ทั่วไป ทางทฤษฎี 
โดยเน้นความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ความรู้ในการอธิบายพยาธิก าเนิด
ของโรคหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และการดูแลรักษาโดยอาศัยหลักฐานทางการแพทย์ส าหรับกลุ่มโรคที่ต้องรู้ 
ในสาขาวิชาเฉพาะทาง ที่จ าเป็นส าหรับอายุรศาสตร์ทั่วไป ตามหลั กสูตรราชวิทยาลัยอายุรแพทย์  
อายุรศาสตร์เวชบ าบัดวิกฤติ โรคหัวใจและหลอดเลือดคลินิกส าหรับอายุรแพทย์ โรคปอดและทางเดินหายใจ
คลินิกส าหรับอายุรแพทย์ โรคระบบทางเดินอาหารส าหรับอายุรแพทย์  โรคติดเชื้อคลินิกส าหรับอายุรแพทย์ 
โรคข้อและรูมาติสซั่มส าหรับอายุรแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิกส าหรับอายุรแพทย์ โรคผิวหนังส าหรับ
อายุรแพทย์ โรคมะเร็งส าหรับอายุรแพทย์ โรคไตส าหรับอายุรแพทย์ โภชนศาสตร์ส าหรับอายุรแพทย์ โรค
โลหิตวิทยาส าหรับอายุรแพทย์ และประสาทวิทยาส าหรับอายุรแพทย์ สามารถน าความรู้ และทักษะในการรับ
ปรึกษา การให้ความเห็น, และค าแนะน าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ปรึกษามาจากแผนกอ่ืนๆ นอกอายุรศาสตร์ 
มีความรู้พ้ืนฐานและสามรถน าความรู้พื้นฐานทางเวชจริยศาสตร์ทั่วไป ไปประยุกต์และน าไปใช้ขณะปฏิบัติงาน 

   A deeper study of general medicine of the required diseases based on 
the curriculum required by the royal college of physicians of Thailand, which emphasizes a 
deeper understanding and capability of data analysis, application when explaining the 
pathogenesis of diseases or symptoms and management of care based on the medical 
evidence, the diseases of interests for internal medicine required by the royal college of 
physicians of Thailand according to subspecialty medicine critical care medicine, clinical 
cardiology for the internist, clinical pulmonology for the internist, clinical gastroenterology 
for the internist, clinical infectious disease for the Internist, clinical rheumatology for the 
internist, clinical endocrinology and metabolism for the internist, clinical dermatology for the 
internist, clinical oncology for the internist, clinical nephrology for the internist, clinical 
nutrition for the internist, clinical hematology for the internist, and clinical neurology for the 
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internist, the theory and skills can be applied for giving consultation to other medical 
departments for a considered opinion and suggestion for patient care, this issue also covers 
the application of basic medical ethics in the workplace for the internists  

 

372-891   ประสาทวิทยา 1               7 (1-12-8)      
                  Neurology 1 
    ความรู้ด้านประสาทวิทยาทางทฤษฎี และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท 
ส าหรับกลุ่มโรค ที่ต้องรู้ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา   สามารถวินิจฉัย 
วินิจฉัยแยกโรค วางแผนการสืบค้น    การให้การรักษาโดยอาศัยหลักฐานทางการแพทย์ การให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 
    Theory and skills for the care of neurological patients, based on the 
curriculum by the Royal College of Physicians of Thailand, providing competence in 
diagnosis, differential diagnosis, making a diagnostic testing plan, providing treatment by 
applying existing medical evidence, suggestions and counseling to patients and their relatives 
 

372-991     ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับอายุรแพทย์              2 (0-0-6) 
                      Professional Experiences for Internist 
          ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านอายุรศาสตร์ และหรือ     
อนุสาขาในภาควิชาอายุรศาสตร์ในสถาบันอื่น 
    Observation and practice in internal medicine, and/or subspecialty in 
internal medicine department in various centers 
 

372-968     ประสาทวิทยาอนุสาขา     2 (0-0-6) 
        Neurology Subspecialty 
   ความรู้ และทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท เฉพาะกลุ่มโรค โดยอาศัย
หลักฐานทางการแพทย์  ทักษะในการให้ความเห็นและค าแนะน าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ปรึกษามาจากผู้ป่วย
อายุรกรรม และแผนกอ่ืนๆ นอกอายุรกรรม 
    The theory and skills for the care of neurological patients with a 
specific group of diseases by applying existing medical evidence skills required for giving an 
opinion or suggestion for patient care when consulted by the internal medicine and other 
units outside internal medicine 
 

372-990   อายุรศาสตร์ 3         7 (1-12-8) 
      Medicine  III 
    ความรู้และทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านอายุรศาสตร์
ทั่วไป สาขาเฉพาะทาง และผู้ป่วยวิกฤติด้านอายุรศาสตร์ที่ซับซ้อน มีความรู้ส าหรับอายุรศาสตร์ทั่วไปทาง
ทฤษฎี  ส าหรับกลุ่มโรคที่ควรรู้ และน่ารู้ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ โดยเน้นความเข้าใจ และ
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ความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ความรู้ ในการอธิบาย   พยาธิก าเนิดของโรค  หรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น   การดูแลรักษาโดยอาศัยหลักฐานทางการแพทย์   มีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย
ด้านอายุรกรรมทั่วไป และเฉพาะโรค  ทักษะในการเป็นผู้น าทีมในการรักษา ในการให้ค าปรึกษา บริห าร
จัดการ และควบคุมทีมงาน เพ่ือให้การดูแลรักษาเบ็ดเสร็จแบบองค์รวม อาศัยหลักฐานทางการแพทย์ ตาม
ความเหมาะสมด้านเศรษฐานะและสังคม  จิตวิญญาณอย่างมีจริยธรรม มีทักษะการดูแลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
ทั่วไป  การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนสืบค้นการให้การรักษา และค าแนะน าผู้ป่วยที่เป็นโรคและ
ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์ สามารถน าความรู้ทางด้านเวชจริยศาสตร์ทั่วไป           
และที่ซับซ้อนขึ้นไปประยุกต์ใช้ในขณะปฏิบัติงาน ในฐานะผู้น าทีมรักษา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต   
การวางแผนการรักษาล่วงหน้า การละเว้นการหยุดให้การรักษา (ท่ีไม่มีประโยชน์)  มีความรู้และทักษะการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤติด้านอายุรศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยความรู้ ความช านาญ และ
หัตถการชั้นสูง   การเจาะดูดชิ้นเนื้อด้วยเข็มขนาดเล็ก การใส่สายสวนหลอดเลือดแดงปอด การตัดเนื้อเยื่อหุ้ม
ปอดส่งตรวจ การตัดเนื้อตับส่งตรวจ การเจาะน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ การตัดเนื้อเยื่อบุช่องท้องส่งตรวจ      
การล้างไตทางช่องท้อง การใส่สายสวนหลอดเลือดด าใหญ่เพ่ือล้างไต การใส่สายไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ การใส่ 
Sengstaken – Blakemore tube และการให้ยาเคมีบ าบัดเข้าไขสันหลัง รวมการดูแลผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องได้รับ
การดูแลรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ และมีความรู้ และทักษะทั้งทางทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม             

   Theory of general medicine based on the curriculum of the Royal 
College of Physicians of Thailand for a specific group of diseases that are both necessary and 
interesting to study, the emphasis of this issue is on understanding and competence in data 
analysis, application of knowledge to explain the pathogenesis of diseases or the existing 
symptoms; the treatment by applying existing medical evidence, the knowledge and skills in 
this issue are for patient care in the area of general medicine; skills for leading a treatment 
team by providing counseling, management and team supervision to provide complete 
holistic care through the application of existing medical evidence associated with 
socioeconomic and human senses in an ethical manner, the theory and skills relating to this 
issue can be applied for general out-patient and specialist clinic care   the areas of diagnosis, 
differential diagnosis, making a diagnostic testing plan, providing care and counseling to 
patients with either a common or complex disease or their associated problems, this issue 
also includes the application of basic knowledge to both general and more complex 
medical ethical situations while acting as a treatment team leader;  palliative care, making 
an advance treatment plan, discontinuing and terminating inappropriate or ineffective 
therapy, the advanced procedures include fine needle aspiration biopsy, insertion of balloon 
tipped pulmonary artery catheter, pleural biopsy, liver biopsy, pericardiocentesis, peritoneal 
biopsy, insertion of peritoneal dialysis catheter, double lumen catheterization for 
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hemodialysis, insertion of temporary pace maker, insertion of  Sengstaken – Blakemore tube 
and intrathecal chemotherapy, the appropriate and sufficient care of critically ill patients 
who suffer from more complex diseases and need treatment using knowledge, expertise and 
specialist procedures the treatment of the critically ill needing ventilator therapy is 
necessary for this level 

 

372-999   ประสาทวิทยา 2       6 (1-10-7)      
                  Neurology II 
    ความรู้และทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท ส าหรับกลุ่มโรค ที่ควรรู้
และน่ารู้ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา  ความรู้และทักษะในการอ่านและแปล
ผลคลื่นไฟฟ้าสมอง 
    Theory and skills for the neurological patients, based the curriculum  
of Royal College of Physicians of Thailand, for a specific group  of diseases  that are both; 
necessary and interesting to study within  the neurological field; the theory and skills 
required for reading and interpreting an electroencephalogram 
 

373-541 การเขียนผลงานวิชาการ     2 (1-2-3) 
Academic Writing 

    ทักษะการเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ โครงร่างวิจัย รายงาน บทคัดย่อ และบททบทวนวรรณกรรมเชิงวิชาการ  
    English writing skill for application of writing English articles research 
proposal, report, abstract, and academic literature review 
    

390-761   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1      2 (0-6-0)                                      
Emergency Medicine I 

     การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน การประเมินความเร่งด่วนของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน การให้สารน้ าและยากู้ชีพในผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลทาง
เดินทางหายใจผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลความเจ็บปวดและการให้ยาระงับปวดในหัตถการฉุกเฉิน หัตถการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน อายุรศาสต์ฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน เด็กฉุกเฉิน สูติ-นรีเวชฉุกเฉิน ออร์โธปิดิกส์ฉุกเฉิน  
     History taking and physical examination, triage, basic live support, 
resuscitation, airway management, pain management, lifesaving procedures, medical 
emergencies, surgical emergencies, pediatric emergencies, obstetric-gynecologic 
emergencies 
 

390-861   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   2     7 (1-15-5)                                      
Emergency Medicine II 

      การกู้ชีพผู้ป่วยเด็ก การกู้ชีพผู้ป่วยผู้ใหญ่ การกู้ชีพทารกแรกเกิด ภาวะฉุกเฉินทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท ภาวะฉุกเฉินทางระบบต่อมไร้ท่อ ภาวะฉุกเฉินทาง
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ระบบเลือด ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะฉุกเฉินทางปอด ภาวะฉุกเฉินในทารก ภาวะฉุกเฉิน
ในศัลยกรรมเด็ก ภาวะฉุกเฉินในเด็ก ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยหลังตั้งครรภ์ ภาวะ
ฉุกเฉินในศัลยกรรมประสาท ภาวะฉุกเฉินในศัลยกรรมอุบัติเหตุ เวชบ าบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์ 
      Pediatric life support, advanced cardiac life support, neonatal life 
support, cardiovascular emergencies, neurological emergencies, endocrine emergencies, 
hematologic emergencies, immunocompromised-related emergency conditions, chest 
emergencies, neonatal emergencies, pediatric-surgical emergencies, pediatric emergencies, 
obstetric emergencies, post-partum emergencies, neuro-surgical emergencies, traumatic 
emergencies, intensive care in medicine 
 

390-862   ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  1  2 (0-4-2) 
                               Professional Experience for Emergency Physician I 
      รังสีวินิจฉัยในภาวะฉุกเฉิน พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
กฎหมายส าหรับแพทย์ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หูคอจมูกฉุกเฉิน 
     Emergency radiology, toxicology, medical law, forensic medicine for 
emergency physicians, psychiatric emergencies, ear-nose-throat emergencies 
 
 390-961  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3      7 (1-15-5) 
    Emergency Medicine III 
     โรคหลอดเลือดแดงเอออร์ตาแตก โรคหลอดเลือดอักเสบ และโรคหลอดเลือดอุดตัน 
ภาวะผิดปกติของล าไส้ตรงและทวารหนัก ภาวะเร่งด่วนของหลอดอาหาร การกลืนสิ่งแปลกปลอม ภาวะล าไส้
อุดกั้น ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะและมะเร็งทางเดินปัสสาวะ ภาวะไทรอยด์ท างานผิดปกติ      
โรคเลือดที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉิน เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยอุบัติเหตุ วิสัญญีวิทยา 
      Aortic dissection and aneurysm, thrombophlebitis and occlusive 
arterial disease, ileitis, colitis, diverticulitis, anorectal disorders, urogynecologic disorders and 
gynecologic oncology, hyperthyroidism and thyroid storm, adrenal insufficiency and adrenal 
crisis, hemolytic anemia, bleeding disorder, surgical intensive care, anesthesiology 
 
  390-962  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2 2 (0-4-2) 
                               Professional Experience for Emergency Physician II 
      ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ  ความเจ็บป่วยจากการ
ด าน้ า การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 
      Emergency medical services system, air-medical transportation, marine 
medicine, pre-hospital care, forensic medicine for emergency physicians 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
1 นางสาวประยงค์  เวชวนิชสนอง 

 
ศ. Certificate (Pediatric Nuclear Medicine),  

Great Ormond Street Hospital,  U.K., 
2544 
Certificate (Pediatric Nephrology), 
Georgetow,  U.S.A., 2533 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 
2535 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2530 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2526 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2524 

ดูภาคผนวก  

2 นางสมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล 
 

ศ. Certificate (Pediatric Endocrinology),   
U. of Stanford, U.S.A., 2534 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2532 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.มหิดล, 2526 
วท.บ., มหิดล, 2524 

ดูภาคผนวก 

3 นางกมลวิช  เลาประสพวัฒนา 
 

รศ. Certificate (Infectious Diseases),  
U. of Massachusetts Medical School, 
Massachusetts,  U.S.A., 2548 
อ.ว. (โรคติดเชื้อกุมารเวชศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2548 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2543 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก 



~ 89 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

4 นางพรพิมล  พฤกษ์ประเสริฐ 
 

รศ. Certificate (Pediatric Infectious 
Diseases), U. of Tennessee Graduate 
School of Medicine, Knoxville,  U.S.A., 
2536 
อ.ว. (โรคติดเชื้อกุมารเวชศาสตร์), 
แพทยสภา, 2539 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2528 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล, 2524 
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.มหิดล, 2522 

ดูภาคผนวก 

5 นางวนพร  อนันตเสรี 
 

รศ. Certificate (Paediatric Respiratory 
Medicine), Princess Margaret  Hospital, 
Perth, Australia, 2543 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ), 
ม.สงขลานครินทร์, 2542 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานครินทร์, 
2533 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2529 

ดูภาคผนวก  

6 นายเสกสิต  โอสถากุล 
 

รศ. Certificate (Pediatric Gastroenterology),  
Royal children’s Hospital,  
U. of Queensland,  Australia, 2535 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2529 
พ.บ., ม.มหิดล, 2525 
วท.บ., ม.มหิดล, 2523 

ดูภาคผนวก  

7 นางสาวกนกพรรณ  เรืองนภา 
 

ผศ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2552 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2548 

ดูภาคผนวก  



~ 90 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

8 
 

นายธีรชิต  โชติสัมพันธ์เจริญ 
 
 

ผศ. Certificate of Postdoctoral Fellow 
Pediatric Oncology and Bone Marrow 
Transplantation and Cellular Therapy 
St. Jude Children Research Hospital 
Tennessee, U. of Tennessee, U.S.A., 
2551 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็ง
เด็ก), แพทยสภา, 2553 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์,  
2547 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2546 
พบ. (เกียรตินิยม), ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

9 นายพรศักดิ์  ดิสนีเวทย์  
 

ผศ. อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 
2535 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2527 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2524 
วท.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2522 

ดูภาคผนวก  

10 นางสาวมาลัย  ว่องชาญชัยเลิศ  
 

ผศ. Certificate (Paediatric Haematology and 
Oncology), U. of Melbourne, Australia, 
2540 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2530 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2524 
วท.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2522 

ดูภาคผนวก  

11 นางวาริชา  เจนจินดามัย 
 

ผศ. Certificate (Neonatology), U. of 
Tennessee, Medical Center at 
Knoxville, U.S.A., 2535 
อ.ว. (ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด),  
ม.สงขลานครินทร์, 2535 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2530 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก  



~ 91 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

12 นางสุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์  
 

ผศ. Certificate (Neonatology), Royal 
Women Hospital and Royal Children’s 
Hospital, Australia, 2541 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2539 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  

13 
 
 

นางสาวมณีรัตน์  ภูวนันท์ 
 

ผศ. M.Sc. Applied (Human Nutrition), McGill 
University, Canada, 2552 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2548 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

14 
 
 
 

นางอัจฉรีย์   อินทุโสมา 
 

ผศ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา),  
ม.มหิดล, 2548 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2546 
พ.บ., ม.มหิดล, 2540 

ดูภาคผนวก  

15 
 

นายอนุชา  ธาตรีมนตรีชัย 
 

ผศ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

16 นางอารยา  ยืนยงวิวัฒน์ 
 

ผศ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ
ภูมิคุ้มกัน), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2553 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์ฯ, 
2547 

ดูภาคผนวก  

17 นางจุฑามาส  วรโชติก าจร 
 

อ. Certificate (Postdoctoral Fellow in 
Autism Research), U. of California Davis, 
U.S.A., 2550 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2545 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  จุฬาลงกรณ์ฯ, 
2541 

ดูภาคผนวก  



~ 92 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

18 นางภาสุรี  แสงศุภวานิช 
 

อ. ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 
2549 
Certificate (Pediatric Allergy and 
Immunology), ม.มหิดล 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้),  
ม.มหิดล, 2540 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล, 2532 

ดูภาคผนวก  

19 นางศศิวรา  บุญรัศมี 
 

อ. American Board of Pediatrics, 
U. of Southern California, Los Angeles, 
U.S.A., 2550 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), แพทยสภา, 2543 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2536 

ดูภาคผนวก  

20 นางสาวสุภาพร  โรยมณี 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ม.มหิดล, 
2550 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2547 
พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2543 

ดูภาคผนวก  

21 นางสาวพรพรรณ  ศรีพรสวรรค์ 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด), ม.มหิดล, 
2552 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2550 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
 ม.สงขลานครินทร์, 2546  

ดูภาคผนวก  

22 นางอรุณวรรณ  ทองขาว 
 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

23 นางสาวกุลวดี    มณีนิล 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและ 
ปริก าเนิด), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก  



~ 93 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

24 นายเทอดพงศ์  ทองศรีราช 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ
พฤติกรรม), ม.มหิดล, 2557 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก 

 ภาควิชาจักษุวิทยา 

1 นายแมนสิงห์  รัตนสุคนธ์  

 

รศ. Certificate (Medical & Surgical Retina), 
Sydney Eye Hospital,  U. of Sydney, 
Australia, 2544 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.มหิดล, 2541  
พ.บ., ม.มหิดล, 2535 

ดูภาคผนวก  

2 นางสาวธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ 

 

รศ. Certificate in ocular prosthesis training, 
Satin 9 Ophthalmic Company, India, 
2549 
Certificate of Fellowship in Ophthalmic 
Plastic and reconstructive surgery, New 
York Eye and Ear Infirmary, U.S.A., 2547 
Certificate of Fellowship in Ophthalmic 
Plastic and reconstructive surgery, 
National University Hospital, Singapore, 
2548  
อ.ว. (จักษุวิทยา), ม.เชียงใหม่, 2545 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก 

3 นางสาวสุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์   
 

รศ. Certificate (Paediatric Ophthalmology), 
Royal Children  Hospital,                  
U. of Melbourne, Australia, 2540 
ว.ว. (จักษุวิทยา), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2536 
พ.บ., ม.เชียงใหม่,  2530 

ดูภาคผนวก 

4 นายนิพัฒน์  เอื้ออารี   

 

ผศ. Certificate (Neuro-Ophthalmology),     
U. of British  Columbia, Canada, 2548 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.เชียงใหม่, 2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก  



~ 94 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

5 นายบุญชัย หวังศุภดิลก 

 

ผศ. Certificate (Glaucoma, New York Eye  
And Ear Infirmary),  U.S.A., 2549 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
พบ. ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

6 นางปฐมา   ภูรยานนทชัย  

 

ผศ. Certificate  (Surgical and medical retina), 
Flinders  Medical  Centre, South 
Australia, Australia, 2548 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
พ.บ., ม.มหิดล, 2541 

ดูภาคผนวก 

7 นางวันทนีย์   สิทธิวรากุล 

 

ผศ. Fellowship in Uveitis, Cornea, External  
Disease F.I Proctor Foundation, U. of  
California Sanfrancisco, U.S.A. 2552 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

8 นายพิชัย  จิรรัตนโสภา 

 

ผศ. Fellowship Training Program in Retina 
and Vitreous, ม.สงขลานครินทร์, 2550 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
พ.บ. ม.มหิดล, 2543 

ดูภาคผนวก  

9 นายวีระวัฒน์ คิดดี 
 

ผศ. Clinical Fellowship in  Adult 
Comprehensive Glaucoma, Toronto 
Western Hospital, Department of   
Ophthalmology and Vision Science 
University of Toronto, Canada, 2555 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ. จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 

ดูภาคผนวก  

10 นางสาวอรพรรณ อาญาสิทธิ์ 

 

ผศ. Fellowship in Oculoplastics and orbits      
Samsung  Medical Center, 
Sungkyunkwan U. School of  Medicine, 
Seoul, South Korea, 2556 
ว.ว. (จักษุวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ. จุฬาลงกรณ์ฯ, 2549 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
1 นางจารุรินทร์  ปิตานุพงศ์ 

 
รศ. ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 
ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

2 นางสาวจตุรพร  แสงกูล 
 

ผศ. อ.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น),  
แพทยสภา, 2551 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2538 

ดูภาคผนวก  

3 นายอานนท์  วิทยานนท์ 
 

ผศ. ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), พระมงกุฎเกล้า, 2530 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2527 

ดูภาคผนวก  

4 นางสาวชนกานต์  ชัชวาลา 

 

อ. M.Sc. (Children and Young People’s 
Mental Health and Psychological 
Practice), U. of Edinburgh, U.K., 2558                                   
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556         
พ.บ., พระมงกุฎเกล้า, 2553                                  

ดูภาคผนวก 

 ภาควิชาพยาธิวิทยา 

1 นางปลื้มจิต  บุณยพิพัฒน์ 
 

รศ. วท.ม. (พยาธิชีววิทยา), ม.มหิดล, 2529 
วท.บ. (พยาบาล), ม.สงขลานครินทร์, 2523 

ดูภาคผนวก 

2 นางปารมี  ทองสุกใส 
 

รศ. ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค), ม.มหิดล, 2533 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2530 

ดูภาคผนวก 

3 นายพรพรต   ลิ้มประเสริฐ   
 

รศ. อ.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก), ม.สงขลานครินทร์, 
2554 
Ph.D. ( Human Genetics), U. of  
Louisiana State, U.S.A., 2538 
American Board of Medical Genetics 
(Clinical  Molecular Genetics), U. of 
Washington, U.S.A., 2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534 

ดูภาคผนวก 

4 นางสาวหัสดี  อัพภาสกิจ 
 
 

รศ. Ph.D. ( Medicine, Dentistry Health 
Sciences), U. of Melbourne, Australia, 
2546 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), ม.มหิดล, 2529 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ม.เชียงใหม่, 2524 

ดูภาคผนวก 

5 นางสาวคณิตา  กายะสุต 
 

ผศ. ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค), ม.มหิดล, 2544 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก 

6 นายอนุพงศ์  นิติเรืองจรัส 
 

ผศ. ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค), ม.มหิดล, 2536 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2533 

ดูภาคผนวก 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

7 นายคเณศ  กาญจนประดิษฐ์ 
 

อ. ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก 

8 นายคณุตม์  จารุธรรมโสภณ 
 

อ. ว.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก), ม.สงขลานครินทร์, 
2557 
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 

ดูภาคผนวก 

9 นางสาวฉริยาวรรณ  จรัลสวัสดิ์ 
 

อ. Ph.D. (Human Genetics), U. of Virginia 
Commonwealth, U.S.A. 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก 

10 นางสาวพรนภัส สุระสมบัติพัฒนา 
 

อ. Ph.D. (Chemical and Biological 
Sciences for Health), U. Montpellier 2, 
Frence, 2556 
วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน), ม.มหิดล, 2552 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ม.มหิดล, 2547 

ดูภาคผนวก 

11 นางสาวมิ่งขวัญ  ยิ่งขจร 
 

อ. ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2557 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ม.เชียงใหม่, 2549 

ดูภาคผนวก 

12 นางสาวสุภาพร  สุวิวัฒน์ 
 

รศ. Ph.D. (Health Science), U. of Adelaide, 
Australia, 2547 
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา), ม.มหิดล, 2529 
วท.บ. (ชีววิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก 

 ภาควิชารังสีวิทยา 

1 นางสิริพร  หิรัญแพทย์  
 

ศ. Certificate (Research Fellow in 
Neuroradiology), Harbor-UCLA, U.S.A., 
2545 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.มหิดล, 2538 
พ.บ., ม.มหิดล, 2532 

ดูภาคผนวก  

2 นายเต็มศักดิ์  พึ่งรัศมี  
 

รศ. ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2533 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2530 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

3 นายวิวัฒนา  ถนอมเกียรติ 
 

รศ. อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง), แพทยสภา, 
2553 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.มหิดล, 2538 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  

4 นายกีรติ  หงษส์กุล 
 

ผศ. ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว),        
ม.มหิดล, 2552 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย) ม.มหิดล, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2543 

ดูภาคผนวก  

5 นางสาวดวงใจ  แสงถวัลย์ 
 

ผศ. Certificate (Radiation Oncology),         
U. of Indiana, U.S.A., 2545 
ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), ม.มหิดล, 
2539 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2536 

ดูภาคผนวก  

6 นายธนาพันธุ์  พีรวงศ์ 
 

ผศ. ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

7 นางสาวนันทกา  กิระนันทวัฒน์ 
 

ผศ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

8 นายปราโมทย์  ทานอุทิศ  
 

ผศ. อ.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว), แพทย
สภา, 2553 
Visiting Fellow in Musculoskeletal 
Imaging, Klinikum Augsb01urg, Ludwig-
Maximilians U. of  Munich, Germany, 
2552 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก  

9 นางสาวศุภิกา  กฤษณีไพบูลย์ 
 

ผศ. Certiicate (Research Fellow in Pediatric 
Radiology), Children’s Hospital Boston, 
Harvard Medical School, U.S.A., 2552 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  



~ 98 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

10 นายจิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ 
 

อ. อ.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว), แพทย
สภา, 2553 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว ม.สงขลานครินทร์, 
Certificate (Vascular & Intervention 
Radiology), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2546 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

11 นายถาวร  เด่นด ารงทรัพย์ 
 

อ. อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง), แพทยสภา, 
2553 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2540 
พ.บ., ม.มหิดล, 2535 

ดูภาคผนวก  

12 นางธีรนันท์ เลาหวิริยะกมล 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

13 นายธีระวุฒ ทับทวี 
 

อ. Certificate (Advanced Diagnostic Body 
Imaging), ม.มหิดล, 2550 
ว.ว. (รังสิวิทยาวินิจฉัย), ม.มหิดล, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2543 

ดูภาคผนวก  

14 นางสาวปัทมา   ธนอนันตรักษ์ 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

15 นางปิยนุช  วุฒิชาติปรีชา 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก  

16 นางสาวฤดีกร  สุวรรณานนท์ 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก  

17 นายสรชา  รุกขพันธ์ 
 

อ. ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  



~ 99 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

18 นางสาวสิตางศุ์   นิรัติศัยกุล 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

1 นายธวัช  ชาญชญานนท์ 
 

รศ. อนุมัติบัตร CVT, 2558 
Clinical fellow Open heart anesthesia, 
ม.มหิดล, 2544 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล, 2538 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก 
 

2 นางสาวศศิกานต์  นิมมานรัชต์ 
 

รศ. Mmed (Pain Medicine), U. of Sydney, 
Australia, 2546 
Certificate (Pain Management),  
U. of Sydney, Australia, 2546 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล, 2540 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก 
 

3 นางสาวงามจิตร์ ภัทรวิทย์ 
 

ผศ. อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต), แพทยสภา, 2558 
Clinical Fellowship, Pediatric 
Anesthesia, U. of McGill, Canada, 2554 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก 
 

4 นางนลินี  โกวิทวนาวงษ ์
 

ผศ. Certificate, Leader in Innovation 
Fellowship, RAEngineering, U. of Oxford 
and Cambridge, United Kingdom, 2558 
ประกาศนียบัตรฝังเข็ม, ฝังเข็ม, กรมการ
แพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2547 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2547 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล, 2544 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก 
 

5 นายปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ     
 

ผศ. อ.ว. (เวชศาสตร์ระงับปวด), แพทยสภา, 2557 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล, 2543 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก 
 



~ 100 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

6 นางสาวมลิวัลย์  ออฟูวงศ์ 

 

 

ผศ. ระบาดวิทยาหลักสูตรปริญญาเอก,         
หน่วยระบาดวิทยา ม.สงขลานครินทร์, 2557 
ระบาดวิทยาระยะสั้น 10 เดือน, หน่วยระบาด
วิทยา ม.สงขลานครินทร์, 2555 
Certificate of Pediatric anesthesia,  
Montreal Children’s Hospital, MUHC, 
Nontreal, Quebec, Canada, 2551 
Certificate of General anesthesia and 
Cardiovascular  Thoracic  anesthesia,  
Vancouver General Hospital, 
Vancouver, BC, Canada., 2550 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
พบ. ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2542 

ดูภาคผนวก 
 

7 นางสาวสุนิสา   ฉัตรมงคลชาติ 
 
 

 

ผศ. ระบาดวิทยาระยะสั้น 10 เดือน, หน่วยระบาด
วิทยา ม.สงขลานครินทร์, 2548 
Certificate (Research Fellow of  
Respiratory Care)  Massachusetts  
General Hospital, U.S.A., 2543 
Clinical Fellow  Cardiac Anesthesia 
Austin and Repatriation Medical 
Centre, Australia, 2541 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก 
 

8 นางอรรัตน์ กาญจนวนิชกุล 
 

ผศ. Clinical Fellowship in Pediatric 
Anesthesia, Department of Anesthesia, 
McMaster U., Ontario, Canada, 2554 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก 
 

9 นายจตุพร ภักภิรมย์ 
 

อ. Certificate in Short Course Training in 
Epidemiology, Epidemiology, Prince of 
Songkla U., 2558 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก 
 



~ 101 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

10 นางสาวชณัฐี   กิจศิริพันธ์ 
 

อ. ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.มหิดล, 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก 
 

11 นายวิรัตน์   วศินวงศ์ 
 

 

อ. อ.ว. (ผ่าตัดหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด), 
ม.สงขลานครินทร์, 2557 
Certificate (felloow in Transplant  
Anesthesia), U. of  British Columbia, 
Canada, 2546 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก 
 

12 นางสาวศิริกาญจน์  ศิริพฤกษ์พงศ์ 
 

อ. Certificate of Fellowship in 
Perioperative Spinal Medicine 
Combined Anesthesia/Spine, 
Anesthesiology McGill U., Canada, 2557 
Certificate of Fellowship in Pediatric 
Anesthesia, Anesthesiology, McGill U., 
Canada, 2556 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก 
 

13 นางสาวสุมิตรา   ประเทพ 
 

อ. Research Fellowship, Harborview 
Medical Center, U. of Washington, 2556 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก 
 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 

1 นายกฤษณะ สุวรรณภูมิ 
 

ผศ. M.Sc. (Medical  Education), U. of 
Cardiff, U.K., 2555 
Certificate in Academic Family 
Medicine,  
U. of Toronto, Cannada,  2549 
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2547 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

2 นางจุฑารัตน์  สถิรปัญญา 
 

ผศ. ปร.ด. (สุขศึกษา), ม.มหิดล, 2544 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), ม.ทักษิณ, 
2541 
วท.ม. (สุขศึกษา), ม.มหิดล, 2536 

ดูภาคผนวก  

3 นางสาวฐิติวร  ชูสง 
 

ผศ. Ph.D. (Environmental Science and 
Engineering),  U. of Kanazawa, Japan, 
2552 
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย) ม.มหิดล, 2546 
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
ม.มหิดล, 2541 

ดูภาคผนวก  

4 นายชนนท์  กองกมล 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2550 
พ.บ., ม.มหิดล, 2546 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาศัลยศาสตร์  

1 นายนครชัย  เผื่อนปฐม 
 

ศ. Certificate of EMST Instructor 
Candidate,  Royal Australasian College 
of Surgeons, Australia, 2548 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)  ม.มหิดล, 2527 
พ.บ., ม.มหิดล, 2527 
วท.บ., ม.มหิดล, 2521 

ดูภาคผนวก 

2 นายพุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ 
 

รศ. อ.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา), แพทยสภา, 
2553  
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.มหิดล, 2527 
ป.ชั้นสูง, ม.มหิดล, 2525 
พ.บ., ม.มหิดล, 2522 

ดูภาคผนวก  

3 นางมณฑิรา  ตัณฑนุช 
 

รศ. Certificate of Advance Training  
(Urology), Munich,  Germany, 2542 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ),  
ม.มหิดล, 2538 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2533 

ดูภาคผนวก  

4 นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง 
 

รศ. ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2538 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2533 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

5 นายสมเกียรติ  สรรพวีรวงศ์ 
 

รศ. Molecular Cytogenetic and Proteomic 
of Cancer, U. of Monitoba, Canada, 
2556 
อ.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา), แพทยสภา, 
2554 
Fellowship in Cancer Biology, U. of 
Colorado Health Sciences Center, 
Cancer Center, Denver, Colorado, 
U.S.A., 2546 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2539 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2532 

ดูภาคผนวก  

6 นายสุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา  
 

รศ. Ph.D. (Molecular Biology of Pediatric 
Solid Tumor), U. of Osaka,  Japan, 2550 
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์), ม.มหิดล, 2543 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2538 

ดูภาคผนวก  

7 นางสาวปิยวรรณ เชียงไกรเวช 
 

รศ. Certificate in International 
Epidemiology, Prince of Songkla U., 
2556 
Certificate of Pediatric Trauma Surgery 
The children’s hospital at Westmead, 
Sydney, Australia, 2554 
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก  

8 นายวรวิทย์  จิตติถาวร 
 

รศ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2545 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก  

9 นายศักดิ์ชาย  เรืองสิน 
 

รศ. Certificate Hepatobiliary and Pancreatic 
Surgery, National Cancer Center, Japan, 
2551 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  



~ 104 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

10 นายชูศักดิ์  ปริพัฒนานนท์ 
 

ผศ. Fellowship in Urooncology, GU TUMOR 
(Genitourinary KYOTO University, 
Japan, 2534 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา), ม.มหิดล, 2530 
ป.ชั้นสูง, ม.มหิดล, 2528 
พ.บ., ม.มหิดล, 2525 

ดูภาคผนวก  

11 นายฐากูร  เอี้ยวสกุล 
 

ผศ. Certificate in Epidemiology,  
ม.สงขลานครินทร์, 2545 
Neurosurgery, The Royal Melbourme 
Hospital, Australia, 2543 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  

12 นางสาวธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์ 
 

ผศ. อ.ว. (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว),  
แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ล าไส้และทวารหนัก),
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2546 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก  

13 นายธนาคม  เปรมประภา 
 

ผศ. Vascular and Endovascular Surgery,     
U. of California San Francisco, 2555 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

14 นายวาทิต กาญจนวนิชกุล 
 

ผศ. Research Fellowship in Urology 
Department of Urology, U. of Miami, 
Florida, U.S.A, 2554 
ว.ว.  (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา), ม.มหิดล, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

15 นายวรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ 
 
 

ผศ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ล าไส้ใหญ่และทวารหนัก), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2555 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547, 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

16 นางสาวโอสรี  อัครบวร 
 

ผศ. Diploma of Clinical Epidemiology, 
ม.ธรรมศาสตร์, 2559 
อ.ว. (ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบ าบัด
วิกฤต), แพทยสภา, 2558 
M.Sc. (Trauma sciences), 
Blizard Institute, U. of Queen Mary, 
London, U.K., 2557 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

17 นายโกเมศวร์  ทองขาว 
 

อ ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

18 นายก าธร  ยลสุริยันวงศ์ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

19 นายธนัญญ์  เพชรานนท์ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก 

20 นายธาราณ์ ตันธนาธิป 
 

อ. ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก  

21 นายนันท์อัคร วิบูลย์ขวัญ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์),  ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก  

22 นายบุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา 
 

อ. อ.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด), แพทยสภา, 
2552 
Vascular Surgery  Jobst Vascular 
Center, U. of Michigan, U.S.A. 2547 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2537 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2533 

ดูภาคผนวก  

23 นายบุรภัทร  สังข์ทอง 
 

อ. Fellowship in Trauma and Surgical 
critical care,  Los Angeles County, U. of 
Southern California Medical Center, 
U.S.A., 2549 
Fellowship in Trauma and Critical 
care,Westmead Hospital,  Australia, 
2547 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์),  ม.สงขลานครินทร์, 2542 
พ.บ., ม.มหิดล, 2538 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

24 นางสาวศรีลา  ส าเภา 
 

อ. อ.ว. (ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา), แพทยสภา, 
2553 
ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม, Massachusetts 
General Hospital, U.S.A., 2552 
Fellow in Breast Oncology, Breast Unit, 
Queen’s  Medical Center, U.K., 2551 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก  

25 นายศุภฤกษ ์เลาหวิริยะกมล 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ.  ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

26 นายสมฤทธิ์ มหัทธโนบล 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

27 นายสิริพงศ์  ชีวธนากรณ์กุล 
 

อ. Certificate in International 
Epidemiology, ม.สงขลานครินทร์, 2554 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านระบาดวิทยา,       
ม.สงขลานครินทร์, 2554 
Certificated Fellowship in Advance 
Laparoscopic Colorectal Surgery,  St’s 
U. of Vincent Catholic Medical, Suwon 
South Korea, 2551 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

28 นางสาวอรวรรณ ชาญสันติ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง), ม.มหิดล, 2551 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

29 นายอิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย 
 

อ. Clinical Fellowship in Skull base and  
Cerebrovascular Surgery, U. of Fujita 
Health, Japan, 2015 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด 

1 นายบุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช 
 

รศ. ปร.ด. (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 
2549 
Certificate (Pediatric Orthopaedics), 
Children’s Hospital of Pittsburgh, 
U.S.A., 2541 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), 
ม.สงขลานครินทร์, 2537 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2533 

ดูภาคผนวก 

2 นายธนะรัตน์  บุญเรือง 
 

ผศ. Certificate (Sports Medicine),              
U. of Pittsburgh, U.S.A., 2541 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539    
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  

3 นายวราห์  ยืนยงวิวัฒน ์
 

ผศ. Certificate (Adult Reconstruction), The 
Hospital for Special Surgery,  New York, 
U.S.A., 2554 (1 ปี) 
Certificate (Orthopaedic Oncology), 
Huntsman Cancer Institute, U. of Utah, 
U.S.A., 2554 (3 เดือน) 
Fellowship (Adult Reconstructive 
Surgery), ม.มหิดล, 2553 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯมหาวิทยาลัย, 2547 

ดูภาคผนวก  

4 นางสาววิภาวรรณ  ลีลาส าราญ 
 

ผศ. Certificate in an Introductory Course of 
Acupuncture, China Academy of 
Traditional Chinese Medicine, Beijing, 
People's Republic of China, 2533 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2530 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

5 นายวีระ  ชัยยะมงคล 
 
 

ผศ. Certificate (Spine Surgery), U. of 
Thomas Jefferson, U.S.A., 2553 
Fellowship (Spine Surgery),  
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2552 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.มหิดล  

ดูภาคผนวก  

6 นายอภิภพ  กฤษณีไพบูลย์  
 

ผศ. Certificate (Trauma Surgery and 
Orthopedic Trauma), Germany, 2551 
Fellowship (Orthopaedic trauma 
section), แพทยสภา, 2549 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

7 นายกรกช  มะลิวรรณกุล 
 

อ. Certificate (Orthopaedic foot and 
ankle), U. of Nara Medical, Japan, 2556 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก  

8 นายคณินทร์  เอ่ียมธนาภรณ์ 
 
 

อ. Certificate (Orthopaedic Oncology), 
Huntsman Cancer Institute, U. of Utah, 
U.S.A., 2558 
Fellowship (Adult Reconstructive 
Surgery), ม.มหิดล, 2556 
ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
พ.บ., ม.มหิดล, 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ดูภาคผนวก  

9 นายธีรวิทย์  หงส์นภารักษ์ 
 
 

อ. Certificate (Arthroplasty) Hennepin 
County Medical Center, U.S.A., 2554 
Fellowship (Adult Reconstructive 
Surgery), ม.มหิดล, 2549 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2547 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  



~ 109 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

10 นายปรเมศวร์  สุวรรณโณ 
 

อ. Certificate (Clinical Fellow Orthopaedic 
Hand and Microsurgery), Nara Medical 
U., Japan, 2559 
Fellowship (Hand and Micro Surgery),  
ม.สงขลานครินทร์, 2547 
อ.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2541 

ดูภาคผนวก  

11 นายประภากร  กลับกลาย 
 

อ. Certificate (Shoulder and Elbow),  
U. of Kyung Hee, Korea. 2552 (3 เดือน) 
Certificate (Sports Medicine),  
U. of Munich, Germany, 2551 (1 ปี) 
Fellowship (Sport Medicine),  
โรงพยาบาลเลิดสิน, 2549  
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์   
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์  

ดูภาคผนวก  

12 นายปิยวรรษ  บิณฑจิตต์ 
 

อ. Certificate (Spine Surgery), OHSO, 
U.S.A., 2552 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), แพทยสภา,  
2549 
พ.บ., ม.รังสิต, 2543 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

1 นายหเทิญ  ถิ่นธารา 
 

ศ. Certificate (Examination Practice of 
Intellectual Property for Medical 
Instruments),  Japan, 2546 
Certificate (Short Course Training of 
LAVH and Laparoscopic Surgery), 
Mission Bay Hospital, U.S.A., 2540 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา, 2552 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2533 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2529 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2527 

ดูภาคผนวก 



~ 110 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

2 นางสาวจิตเกษม  สุวรรณรัฐ 
 

รศ. Diploma in the specialty of Family 
Medicine, The College of Family 
Physicians  of Thailand, 2546 
Certificate in Maternal Fetal Medicine 
Royal Thai College of Obstetric and 
Gynecologic, 2543 
Certificate in RCOG/RCR (Advanced 
Training in Obstetric Ultrasound), 
RCOG/RCR Joint Committee, U.K., 2542 
M.Med.Sci (Obstetric Ultrasound),  
U. of Nottingham, U.K,  2540 
ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 
2543 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2538 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2534 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2532 

ดูภาคผนวก 

3 นายจิตติ  หาญประเสริฐพงษ์ 
 
 

รศ. Certificate (Surgical Oncology), Institut 
Claudius Regaud,  France, 2553 
Certificate (Laparoscopic Surgery in 
Gynecologic Oncology), U. of Ulsan, 
South Korea, 2552 
Certificate (Gynecologic Oncology), U. 
of Saitama Medical International, 
Japan,  2552 
Certificate (Advanced  Laparoscopic 
Gynecologic Surgery), Kurashiki Medical 
Center,  Japan, 2552 
ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช ), ม.มหิดล, 2545 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2543 
พ.บ.,จุฬาลงกรณ์ฯ, 2538 
วท.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2536 

ดูภาคผนวก  



~ 111 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

4 นางสาวฐิติมา  สุนทรสัจ 
 

รศ Certificate in Epidemiology,  
ม.สงขลานครินทร์, 2546 
ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 
2543 
Certificate (Maternal-Fetal Medicine),  
U. of Sydney, Australia, 2541 
Diploma (Genito-Urinary Medicine and 
Vereology), U. of Liverpool, U.K., 2538 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
พ.บ., ม.มหิดล, 2532 
วท.บ, ม.มหิดล, 2530 

ดูภาคผนวก  

5 นายเรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ ์
 

รศ. อ.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลา
นครินทร์, 2543 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2533 
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2527 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2530 

ดูภาคผนวก  

6 นางกรัณฑรัตน์  ปิยนันท์จรัสศรี 
 

ผศ. Royal Northshore Hospital Sydney, 
Australia 
Randwick, Sydney New South Wales, 
Australia 
Observer in Menopause,  Sydney 
Menopause Centre, Royal Hospital for 
Women. 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2542 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2536 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534 

ดูภาคผนวก  



~ 112 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

7 นายชัยณรงค์  โชคสุชาติ 

 

ผศ Certificate (Reproductive Endocrinology 
and Infertility), Jones Institue for 
Reproductive Medicine, Eastern Virginia 
Medical School,  U.S.A., 2550 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา, 2547 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2541 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก  

8 นายธนพันธ์  ชูบุญ 
 

ผศ. Fellow (Urogynaecology), KK Women’s 
and Children’s Hospital, Singapore, 
2550 
อ.ว. (เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรม
ซ่อมเสริม) Female pelvic medicine and 
reconstructive surgery 2556 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2543 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2539 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก  

9 นางสาวนิลภา  พฤกษานุศักดิ์   
 

ผศ. ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 
2554 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),   
ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

10 นางสาวศรันญา  วัฒนก าธรกุล 
 

ผศ. อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
Certificate  (Reproductive 
Endocrinology and Infertility),  
U. of Washington, St Louis, Missouri 
and MAYO Clinic, Rochester,  U.S.A, 
2545 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  



~ 113 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

11 นางสาธนา บุณยพิพัฒน์ 
 

ผศ. ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2549 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2542 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2538 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2536 

ดูภาคผนวก  

12 นางสาวมนภัทร  สุกไส 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 
2558 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.มหิดล, 2552 
วท.บ, ม.มหิดล, 2550 

ดูภาคผนวก  

13 นายยุทธศักดิ์  ศุภสินธ์ 
 

อ. ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2552 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

14 นางสาวศิวัชญา  คนึงกิจก้อง 
 

อ. อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2559 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

15 นายสาธิต  คลังสิน 
 
 

อ ว.ว. (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), แพทยสภา, 
2555 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  



~ 114 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

16 นางสาวสาวิตรี  พรานพนัส 
 

อ. Certificate in Fetal Intervention and 
Therapy, Campus Gasthuisberg, UZ 
Leuven, Belgium, 2559 
ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 
2552 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.เชียงใหม่, 
2550 
พ.บ., ม.เชียงใหม่, 2546 
วท.บ., ม.เชียงใหม่, 2544 

ดูภาคผนวก  

17 นางสาวหนึ่งฤทัย  แซ่เอียบ 
 

อ. ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2552 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

18 นางสาวอิงพร  เจียมเศรษฐ์ 
 

อ ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2559 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

1 นายวิรัช  เกียรติศรีสกุล 
 

รศ. Certificate (Allergy and Rhinology),  
U. of Chicago, U.S.A, 2549 
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2541 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 

ดูภาคผนวก 



~ 115 ~ 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

2 นางวันดี  ไข่มุกด์ 
 

รศ. Certificate (Otology, Otoneurology, 
Skull Base Surgery), U. of New South 
Wales, Australia, 2545 
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก 

3 นางสาวกรองทอง ถาวรานุรักษ์ 
 

ผศ. Certificate(sleep Medicine), Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center 
Ohio U.S.A., 2557 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล, 2547 

ดูภาคผนวก 

4 นายกิตติ  จันทรพัฒนา 
 

ผศ. Certificate (Head and Neck Surgery) 
M.D. (Anderson Cancer Center), U. of 
Texas, 2553 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก 

5 นายวัฒนา  สินกิจเจริญชัย 
 

ผศ. Certificate (Voice disorders), U. of 
Pittsburgh, U.S.A., 2547 
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2534 

ดูภาคผนวก 

6 นางสาววิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร 
 

ผศ. ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2544 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

7 นายจักรพันธุ์  พรหมโสภา 
 

อ. U. of Texas Medical School at Houston, 
Texas, U.S.A., 2557 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2549 

ดูภาคผนวก 

8 นายมนุพล  ตั้งทองค า 
 

อ. ว.ว. (อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ
เสริมสร้างใบหน้า), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2558 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก 

9 นางสาวยุวติยา  ปลอดภัย 
 

อ. Certificate (Neurology/Otology), U. of 
Toronto, Canada 2555 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),  
ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก 

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

1 นายกรีฑา  ธรรมคัมภีร์ 
 

ศ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ), 
ม.สงขลานครินทร์, 2538 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.มหิดล, 2530 
Certificate fellowship in Pulmonary, 
2536 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2526 

ดูภาคผนวก 

2 นายคณิตพงษ์  ปราบพาล 
 

ศ. Certificate (EEG training), European 
Epiliepsy Society, 2553 
อ.ว. (ประสาทวิทยา), ม.มหิดล, 2547 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544  
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

3 นายธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 
 

รศ. Fellow in Hepatology,  U.K, 2537 
Fellow (Hepatology and Endoscopy),  
U.S.A, 2538   
อ.ว. (อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2540 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2532 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2528 

ดูภาคผนวก  

4 
 

นายบดินทร์ ขวัญนิมิต 
 

รศ. อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต), แพทยสภา, 2551 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

5 
 
 

นายพรชัย  สถิรปัญญา 
 

รศ. สส.บ. (บริหารโรงพยาบาล),  
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 
ว.ว. (ประสาทวิทยา), จุฬาลงกรณฯ์, 2535 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2531 

ดูภาคผนวก  

6 นางภัทรพิมพ์  สรรพวีรวงศ์ 
 

รศ. Certificate in Medical Oncology 
Cancer Genetics Branch, U. of 
Manitoba, Canada, 2559 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก 

7 นางรัตนา  ลีลาวัฒนา 
 

รศ. Certificate (Endocrinology Bone and 
Mineral Metabolism),  U.S.A, 2539 
Thai Board of  Endocrinology and 
Metabolism, 2547 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.มหิดล, 2535 
พ.บ., ม.มหิดล, 2528 

ดูภาคผนวก  

8 นายสุภมัย  สุนทรพันธ์ 
 

รศ. ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2535 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531 

ดูภาคผนวก  

9 นายนพดล  ช านาญผล 
 

ผศ Fellowship of Interventional 
Cardiology,  Australia, 2547 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

10 นายพงศ์ศักดิ์  ด่านเดชา 
 

ผศ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์ฯ, 
2540 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2538 
วท.ม, จุฬาลงกรณ์ฯ, 2540 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534 

ดูภาคผนวก  
 
 

11 นายรังสรรค์  ภูรยานนทชัย 
 

ผศ. อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต), แพทยสภา, 2549 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
พ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก  

12 นางวรางคณา  กีรติชนานนท์ 
 
 

ผศ อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
และภาวะวิกฤติ), ม.มหิดล, 2549 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2546 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

13 นายวรวุฒิ  จินตภากร  
 

ผศ. ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 
Research Fellow, Loma, Linda, CA, 
U.S.A, 2537 
Exchange Research Fellow,  
U. of  KOBE,  Japan, 2534 
พ.บ., .ม.สงขลานครินทร์, 2526 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.มหิดล, 2530 

ดูภาคผนวก  

14 นายศรัญญู  ชูศรี 
 

ผศ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.มหิดล, 2544 

ดูภาคผนวก  

15 นางสุวรรณา  เศรษฐวัชราวนชิ 
 

ผศ. ว.ว. (ประสาทวิทยา), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2539 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2536 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2532 

ดูภาคผนวก  

16 นางสาวอรุณี  เดชาพันธ์กุล 
 

ผศ Fellowship (Medical Oncology),  
Cross Cancer Institute, U. of  
Alberta Canada, 2556 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,พศ.2546 

ดูภาคผนวก  

17 นายกัมพล  เอีย่มพนากิจ 
 

อ. ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

18 นางสาวจิรวดี  สถิตเรืองศักดิ์ 
 

อ. Fellowship in Oncology, U. of 
Manitoba, Winnipeg, Canada, 2558 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
พ.บ., ม.ศรีนครินทรวิโรฒน์, 2551 

ดูภาคผนวก  

19 นายณรงค์เดช  โฆษิตพันธวงศ์ 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

20 นางสาวณัยชญา  จ ารูญกุล 
 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร),  
ม.มหิดล, 2550 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ., ม.มหิดล, 2545 

ดูภาคผนวก  

21 นายนพดล  เกียรติศิริโรจน์ 
 

อ. ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก  

22 นางบุญจริง  ศิริไพฑูรย์ 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม), 
จุฬาลงกรณ์ฯ, 2546 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก  

23 นายพัฒน์  ก่อรัตนคุณ 
 

อ. ว.ว. (ประสาทวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 
2558 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,พศ.2551 

ดูภาคผนวก  

24 นางสาวพิมพ์ศิริ  ศรีพงศ์พันธ์ 
 

อ. ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

25 นายพิสุทธิ์  ศิริไพฑูรย์ 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) แพทยสภา,  
2547 
Certificate (Epidemiology),  
ม.สงขลานครินทร์, 2545 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
พ.บ., (เกียรตินิยม อันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2537 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

26 นายพงษ์เทพ  วิบูลย์จันทร์ 
 

อ. Ph.D.  (Molecular Biology), U. of 
Adelaide, Australia, 2549 
อ.ว. (โลหิตวิทยา), สมาคมโลหิตแห่งประเทศ
ไทย, 2549 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ., ม.ขอนแก่น, 2535 

ดูภาคผนวก  

27 นายวีรพงศ์  วัฒนาวนิช 
 

อ. อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต), พศ.2558 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก  

28 นายศรายุทธ  ลูเซียน กีเตอร์ 
 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ,  
ม.มหิดล, 2548 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2546, 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

1 นายประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี 
 

ผศ. อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์,  
2550 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์,  2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

2 นางสาวปณิตา  วรปรัชญา 
 

ผศ. อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 
2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

3 นางสาวอาอัยซะห์  ดาเด๊ะ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 
2553 
พ.บ., ม.ธรรมศาสตร์, 2548 

ดูภาคผนวก  
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3.2.1 อาจารยป์ระจ า 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
1 นางสาวกาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์  

 
อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ม.มหิดล, 

2555  
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2551  
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545  

ดูภาคผนวก 

2 นายจิรายุศ  จารุทัศน์ 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ม.สงขลา
นครินทร์, 2559 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก 

3 นางสาวกันทรา แซ่ลิ่ม 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจ), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2557 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก 

4 นายรพีพัฒน์ เทวมิตร์ 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา), ม. 
มหิดล, 2557 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม. มหิดล, 2555 
พ.บ., ม. มหิดล, 2549 

ดูภาคผนวก 

5 นายทันสิษฐ์ แสงแก้ว 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตา
บอลิสม), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2559 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก 

6 นางสาวอัจฉริยา  จันทร์ผ่อง 
 

อ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและ
โรคตับ), ม.มหิดล, 2558 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 
2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

 ภาควิชาจักษุวิทยา 
 

1 นางเพ็นนี  สิงหะ 
 

ผศ. Master of Science (Ophthalmology), 
U. of Bristol, U.K,  2540 
ว.ว. (จักษุวิทยา), จุฬาลงกรณ์ฯ, 2537 
พ.บ., ม.มหิดล, 2531 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

1 นายกันต์ธีร์  อนันตพงศ์ 
 

อ. ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2553 

ดูภาคผนวก 

2 นายธีรภัทร์  ธีธารัตน์กุล 
 

อ. ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2556 

ดูภาคผนวก 

3 นายภควัต  วิวัฒนวรเศรษฐ์ 
 

อ. ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2555 

ดูภาคผนวก 

4 นายวรุตม์  อุ่นจิตสกุล 
 

อ. ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2553 

ดูภาคผนวก 

 ภาควิชารังสีวิทยา 

1 นายกิตตพิงศ์  เรียบร้อย 
 

อ. อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท), 
แพทยสภา, 2553 
Fellowship Training in Interventional 
Neuroradiology), Bicetre Hospital, 
France, 2547 
Intervention Master Degree (MSc, 
Neurovascular Disease), Paris Sub U., 
France, 2546 
ว.ว. (รังสีร่วมรักษาประสาทวิทยา) ม.มหิดล, 
2545 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2544นคร 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ดูภาคผนวก  

2 นายกิตติพิชญ์  บรรณางกูร 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

3 นางสาวกมลวรรณ  คัตตพันธ์ 
 

อ. ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว),       
ม.สงขลาครินทร์, 2558 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก  

4 นางสาวณัฎฐา  สังหาร 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 

ดูภาคผนวก  

5 นายธีรพล  เปรมประภา 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์ฯ, 
2546 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  

6 นายเพทาย รอดละมูล 
 

อ. ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), ม.มหิดล, 
2551 
พ.บ., จุฬาลงกรณ์ฯ, 2547 
วท.บ.เทคนิคการแพทย์, จุฬาลงกรณ์ฯ, 2540 

ดูภาคผนวก  

7 นางภัทรธิรา  โรหิโตปการ 
 

อ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก  

8 นางรุ่งอรุณ จิระตราชู 
 

อ. ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา), ม.เชียงใหม่, 
2548 
พ.บ., ม.ธรรมศาสตร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

9 นางสาวรุจิมาส   คุ้มทอง 
 
 

อ. ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท), 
ม.มหิดล, 2554 
ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2551 
พ.บ., ม.ธรรมศาสตร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

10 นางศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 
 

ผศ. ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), ม.สงขลานครินทร์, 
2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

1 นางสาวปิยะพร  วศินานุกร 
 

อ. ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก 
 

2 นางสาวสุทธาสินี   เพชรสกุล 
 

อ. ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2554 

ดูภาคผนวก 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 

1 นางสาวธนิษฐา  ศิริรักษ์ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

2 นางสาวธารทิพย์  แสงสุวรรณ์ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก  

3 นางสาวธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก  

4 นายนฤชา  โกมลสุรเดช 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก  

5 นายปัญญา  จ ารูญเกียรติกุล 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก  

6 นายพิชญานนท์  งามเฉลียว 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก  

7 นางสาวรัตนาภรณ์  ชูทอง 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2558 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2555 

ดูภาคผนวก  

8 นางสาววดี  อัมรักเลิศ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก  

9 นางสาวอรพรรณ  ฟูมณีโชติ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

1 นายเจริญเกียรติ  ฤกษ์เกลี้ยง 
 

รศ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ),  
ม.เชียงใหม่, 2544 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป), ม.สงขลานครินทร์,  
2539 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,2534 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

2 นายต่อตระกูล  ทองกัน 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดิน
น้ าดี), ม.มหิดล, 2556 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 

ดูภาคผนวก  

3 นายนิติ ถาวรานุรักษ์ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง), ม.สงขลานครินทร์,  
2556 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์),  ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์2547 

ดูภาคผนวก  

4 นายพงศ์  จันทรประทิน 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์หลอดเลือด),  แพทยสภา, 
2553 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์,  2545 

ดูภาคผนวก  

5 นายพงศ์เสน่ห์ ดวงภักดี 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก), ม.สงขลานครินทร์, 
2556 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ. ม., สงขลานครินทร์, 2549 

ดูภาคผนวก  

6 นายวรพัฒน์ อัตเวทยานนท์ 
 

อ. พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ, 
2558 

ดูภาคผนวก  

7 นายวิทวัส ตันตรัตนพงษ์ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ดูภาคผนวก  

8 นายศุภวัฒน์ เลาหวิริยะกมล 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์),  ม.สงขลานครินทร์, 2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก  

9 นางสาวสุทธาทิพย์ แซ่หมู่ 
 

อ. ว.ว. (ศัลยศาสตร์),  ม.สงขลานครินทร์, 2558 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2553 

ดูภาคผนวก  

10 นายอนุกูล แก้วบริสุทธิ์สกุล 
 

อ. ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์),  ม.สงขลา
นครินทร์, 2558 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบ าบัด 

1 นายสิทธิโชค  อนันตเสรี 
 

ผศ. อ.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2533 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2528 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

2 นายสุนทร  วงษ์ศิริ 
 

ผศ. Certificate (Hand surgery), 
Massachusetts General Hospital, U.S.A., 
2546 
Certificate (International AO Hand and 
Upper Extremetry Observership), 
Indeana Hand Center, U.S.A., 2545 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.มหิดล, 
2543 
พ.บ., ม.มหิดล, 2538 

ดูภาคผนวก  

3 นายจุลินทร์  ชีวกิดาการ 
 
 

อ. Fellowship (Orthopaedic trauma 
section), แพทยสภา, 2558 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก  

4 นางสาวชนนิษฏ์  ลิ่มสกุล 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ม.สงขลานครินทร์, 
2559  
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2555  

ดูภาคผนวก 

5 นางสาวนิสาลักษณ์  อุโพธิ์ 
 

อ. Fellowship (Spine Surgery), ม.มหิดล, 
2559 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2559 
พ.บ., ม.,หิดล, 2550 

ดูภาคผนวก  

6 นางสาวพิชามญชุ์  คณิตานุพงศ์ 
 

อ. Certificate (Clinical Stroke 
Rehabilitation), U. of Utah, U.S.A., 2558 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ม.สงขลานครินทร์, 
2554 
พ.บ., ม.มหิดล, 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ดูภาคผนวก  

7 นายพรพนิต  ดิสนีย์เวทย์ 
 

อ. Fellowship (Orthopaedic trauma 
section), แพทยสภา, 2557 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2551 

ดูภาคผนวก 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

8 นางสาววรางคณา  ฟองศรี 
 

อ. Fellowship (Hand and Micro Surgery),  
ม.เชียงใหม่, 2558 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์),  
ม.สงขลานครินทร์, 2557 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 

ดูภาคผนวก  

9 นายสุทธิพงษ์  ทิพชาติโยธิน 
 

อ. Certificate (Cardiac Rehabilitation 
program), Mayo Clinic, U.S.A. 2552 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ม.มหิดล, 2548 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

1 นางกรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ 
 

ผศ. อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2538 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2534 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2532 

ดูภาคผนวก  

2 นายชัชปวิตร  เกตุพุก 
 

ผศ. M.Med. Sci.  (Assisted Reproduction 
Technology), U. of Nottingham, U.K., 
2540 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2537 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2533 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

3 นายรักชาย  บุหงาชาติ 
 

ผศ. Certificate (IPTM (OB-GYN)), Tel-Aviv, 
Israel, 2543 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
Certificate (Palliative Care), U. of 
Flinder,   Australia, 2539 
ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2544 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2539 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),  
ม.สงขลานครินทร์, 2536 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534 

ดูภาคผนวก  

4 นายเกรียงศักดิ์  ธนวรวิบูล 
 

อ. อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), 
ม.สงขลานครินทร์, 2545 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2540 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก  

5 นางสาวชุษณา เพชรพิเชฐเชียร 

 

อ ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 
2557 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลา
นครินทร์, 2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

6 นายธิติ  อัจจิมากุล 
 

อ ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2555 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),             
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

7 นายอธิษฐาน  รัตนบุรี 
 

อ ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2558 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2552 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

8 นายอรุณธร  พิเชฐชัยยุทธ์ 
 

อ ว.ว. (มะเร็งวิทยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 
2556 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2554 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 
วท.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
1 นายธนเดช เดชาพันธุ์กุล 

 
ผศ. Certificate (Nutrition in Head and Neck 

cancer), U. of Alberta Canada, 2555 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา),  
ม.สงขลานครินทร์, 2550 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก 

2 นายพิทยาพล  ปีตธวัชชัย 
 

อ. ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา), ม.มหิดล, 2555 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2550 

ดูภาคผนวก 

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
1 นางสาวกนกพร  จิรัฐติกาลวงศ์ 

 
ผศ. ว.ว. (ตจวิทยา), สถาบันโรคผิวหนัง, 2536 

พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2530 
ดูภาคผนวก  

2 นางสาวพรเพ็ญ  แสงถวัลย์ 
 

ผศ. พ.บ.,สงขลานครินทร์, 2535 
อ.ว., (อายุรศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 2546 
Renal Pathology, ม.มหิดล, 2546 
Kidney Transplant, จุฬาลงกรณ์ฯ, 2545 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ดูภาคผนวก  

3 นายศิวศักดิ์ จุทอง 
 

ผศ. Clinical Research Fellow in Clinical 
Cardiopulmonary Exercise Testing, 
U.S.A, 2544 
ว.ว. (อายุรศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2540 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  

4 นางสาวดวงกมล  เอ่ียวเรืองสุรัติ 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม),  
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

5 นางสาวตรีชฎา  วิสารทพงศ์ 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด), 
ม.สงขลานครินทร์, 2553 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2542 

ดูภาคผนวก  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ 

6 นางสาวปริฉัตร  เอื้ออารีวงศา 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม),  
พระมงกุฎเกล้า, 2549 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2543 

ดูภาคผนวก  

7 นายศรัณยู  สุวรรณอักษร 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), ม.มหิดล, 2541 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.มหิดล, 2539 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ดูภาคผนวก  

8 นายสว่างพงษ์  จันดี 
 

อ. ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร),  
ม.สงขลานครินทร์, 2558 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
พ.บ., เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.สงขลานครินทร์, 
2552 

ดูภาคผนวก  

9 นางสิริพร  จุทอง 
 

อ. ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2547 

ดูภาคผนวก  

10 นางสาวอัสมา  นวสกุลพงศ์ 
 

อ. อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
และภาวะวิกฤติ), พระมงกุฎเกล้า, 2552 
ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ดูภาคผนวก  

 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

1 นางสาวกัณฐิกา  ไกรสวัสดิ์ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 
2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก  

2 นายธีรนัย  สกุลชิต 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 
2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 

ดูภาคผนวก  

3 นางสาวธัญญา  ลิ่มอภิชาต 
 

อ. ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2548 

ดูภาคผนวก  

4 นางสาวธัมพรรษ  ปิยสุวรรณกุล 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), รพ.ราชวิถี, 2551 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ดูภาคผนวก  

5 นางสาวศิริวิมล  ตันตรัตนพงษ์ 
 

อ. ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 
2553 
พ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2549 

ดูภาคผนวก  
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
        หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทั้งจากทางส่วนของรัฐและเอกชน 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

                 นักศึกษามีความสามารถในการน าความรู้มาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในตึกผู้ป่วยในและ
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และห้องฉุกเฉินตามท่ีรายวิชาก าหนดทั้งในและนอกเวลาราชการ 

4.2  ช่วงเวลา  
                 ตลอดช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาทางคลินิก 

4.3  การจัดเวลา และตารางสอน   
                 ทั้งในและนอกเวลาราชการตลอดช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนรายวิชา 
 
5.  ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาสารนิพนธ์  เป็นวิชาที่ ให้นักศึกษาศึกษารายบุคคล         

ในประเด็นปัญหาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ โดยมีการสอบผ่านโครงร่างสารนิพนธ์ และสอบป้องกันสารนิพนธ์ 
ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ โดยอาจตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือ วิชาชีพ
ต่างๆ หรือ น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ  

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
มีหลักการมีคุณธรรมจริยธรรมการท าวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ตลอดจนสามารถท างานวิจัยร่วมกับทีมงาน 

 
  5.3 ช่วงเวลา  

     หลักสูตร เริ่มท าสารนิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  

6 หน่วยกิต  
 

5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 นักศึกษาทุกคนได้ เรียนรายวิชาวิธีการทางระบาดวิทยาซึ่ งมี เนื้ อหาหลากหลาย             
Introduction, Basic epidemiology, Basic statistics, Proposal writing, Proposal presentation, 
EpiData and Data recording,  Data cleaning and R analysis, Report and manuscript 
preparation, Progress report  presentation 
 5.5.2 สรรหาหรือมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
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 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
และประเมินผล  
 5.5.4 นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเป็นระยะ ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนดเพื่อส่งผลในการประเมินผล  

5.5.5 นักศึกษาน าเสนอและอนุมัติผ่านการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
และด าเนินกระบวนการตามข้ันตอนวิจัยต่อไป  

5.5.6 นักศึกษาขออนุมัติสอบป้องกันสารนิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  
5.5.7 นักศึกษาน าสารนิพนธ์ออกเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น น าเสนอปากเปล่าหรือ

โปสเตอร์ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการของคณะ/ราชวิทยาลัย  เป็นต้น 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
     ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์ ในดังต่อไปนี้  

1) การรายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละปีการศึกษา และสอบถาม 
ความก้าวหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือประเมินผลการให้หน่วยกิตรายวิชา  
สารนิพนธ์  

2) การสอบสารนิพนธ์  
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา  

ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  - อบรมเชิงปฏิบัติกลุ่มย่อยเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ 

- จัดกิจกรรมวิชาการด้วยภาษาอังกฤษในภาควิชา 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นหาข้อมูลและการบันทึกการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ที่ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว  

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าหรับการวิจัย การดูแลผู้ป่วยหรือ โปรแกรม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

ความสามารถในการสังเกต ตรวจหาความผิดปกติ
ของผู้ป่วย  
 

- จัดให้ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลรายบุคคล ทั้งใน
ส่วนของการดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

- มีการโต้ตอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียน ของ
นักศึกษาและอาจารย์  

ทักษะในการท าหัตถการ จัดให้ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลรายบุคคลตามระดับ
ความสามารถโดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 

ความรู้ความสามารถด้านบริหารและกฎหมาย  ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสอนในรายวิชาการบริหารจัดการส าหรับ
แพทย์ ตลอดจนการร่วมแสดงความคิดเห็นในปัญหาที่
เกิดข้ึน 
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 คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา  
โต้ตอบปัญหากลับอย่างมีวิจารณญาณ ฉับพลัน 
และแก้ไขปัญหาตรงจุด  

ฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลรายบุคคลภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ มีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียน 
ของนักศึกษาและอาจารย์  

มีทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและทีมงาน มีการอบรมในรายวิชาการบริหารจัดการส าหรับแพทย์ 
และมีการติดตามประเมินผลในภาควิชา 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้ในรูปแบบหลากหลาย เช่น 
การแสดงตามบทบาท การวิเคราะห์กลุ่มย่อย การ
น าเสนอโดยวิดิทัศน์และภาพยนตร์ เป็นต้น 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีวินัย  ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์สุจริต 
                  2)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
                  3)  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
                       ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
                  4)  มีความเป็นผู้น า สามารถสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ 
                       จริยธรรมทุกสังคมที่เก่ียวข้อง 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)   สอนคุณธรรม  จริยธรรม สอดแทรกในหลักสูตร 
2)   จัดกิจกรรมโดยเน้นการตรงต่อเวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตลอดจนสังเกต

พฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด 
3)   ประเมินความประพฤติของนักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 
4)   จัดกิจกรรมยกย่องและเผยแพร่ผลงานนักศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ท าประโยชน์

ต่อสังคม 
5)   จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยนักศึกษา 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  การส่งงานตามก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
2)  การสอบโครงร่างสารนิพนธ์ตามก าหนดระยะเวลา 
3)  ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาแบบ 360 องศา 
4)  การประเมินตนเองของนักศึกษา 
5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานหรือทฤษฎีทางด้านเวชจริยศาสตร์และการบริหาร
จัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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2)  มีความรู้และเข้าใจวิทยาการทางการแพทย์ในแต่ละสาขาและองค์รวม 
3)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย เทคโนโลยี  สารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัย 
     ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมและการใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน 
2)  เน้นหลักการทางทฤษฎี  เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก

ปฏิบัติงาน  
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การสอบข้อเขียน   
2) การสังเกตการปฏิบัติงาน  
3) การประเมินตนเองของนักศึกษา   

 2.3. ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  เป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง  

2)  สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
          2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

            การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  โดยมี
กิจกรรมการสอน เช่น การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา  ฝึกปฏิบัติจริง ท ากิจกรรมวิชาการในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากการอภิปรายในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) ประเมินจากการปฏิบัติงาน 
4) ประเมินจากการสอบ 
5) การประเมินตนเองของนักศึกษา 

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้เหมาะสมและร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่ม แสดงบทบาท        
ทั้งผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2) เคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม  
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อการกระท าของตน  
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
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 2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

1)   การก าหนดกิจกรรม มอบหมายหน้าทีแ่ละแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติในลักษณะที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการ 
     แสดงออก 
3)  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินขณะปฏิบัติงาน (on-job assessment) แบบ 360 องศา 
  2) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  3) ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
   4) การประเมินตนเอง ของนักศึกษา 
  2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่าง
เหมาะสม  

2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการได้
อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง

การพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มแพทย์ ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ตลอดจนแพทย์และ
บุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 

 2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

 3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4) จัดประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้ผู้เรียนสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ได้ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)   ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากกิจกรรมวิชาการของรายวิชา  
2)   ประเมินทักษะการสื่อสารขณะปฏิบัติงาน  
3)   ประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมวิชาการและทางคลินิก 
4)  ประเมินจากการสอบ 
5)  ประเมินการใช้สถิตวิิเคราะห์จากสารนิพนธ์ 
6) การประเมินตนเองของนักศึกษา 
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  2.6  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

 1) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นองค์รวม 
 2) สามารถท าหัตถการทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
        1) การให้สังเกตการณ์   
 2) การสาธิต  
 3) การฝึกปฏิบัติ   
 4) การดูแลผู้ป่วยภายใตก้ารดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน 

1) การประเมินขณะปฏิบัติงาน  
2) การประเมินโดยการสอบ    
3) การประเมินตนเองของนักศึกษา 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
    (Curriculum Mapping)  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 
          1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีวินัย  ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์สุจริต 
           2)  มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
           3)  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
                ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
           4)  มีความเป็นผู้น า สามารถสื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ 
                จริยธรรมทุกสังคมที่เกี่ยวข้อง 

2) ความรู้ 
1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานหรือทฤษฎีทางด้านเวชจริยศาสตร์และการบริหารจัดการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
2)  มีความรู้และเข้าใจวิทยาการทางการแพทย์ในแต่ละสาขาและองค์รวม 
3)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย เทคโนโลยี  สารสนเทศและวิทยาการที่ทันสมัย 
     ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 

3) ทักษะทางปัญญา 
1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  เป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ

ที่เก่ียวข้อง  
2)  สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้เหมาะสมและร่วมกันแก้ปัญหาของกลุ่ม แสดงบทบาททั้งผู้น าและ   

ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
2) เคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม  
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อการกระท าของตน  
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  
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5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเหมาะสม  
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการได้อย่าง

เหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการประมวลผล การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
  6) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  

1) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นองค์รวม 
2) สามารถท าหัตถการทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
350-700  ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์                     

350-710  วิทยาศาสตร์การแพทย์                     

350-740  การบริหารจัดการส าหรับแพทย์                      

350-790  วิธีการทางระบาดวิทยา                     

350-791  การศึกษาทางคลินิก                     

350-800  สารนิพนธ์                     

กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์                     

361-720 กุมารเวชปฏิบัติ 1                     

361-760 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและ 
            ส่งเสริมสุขภาพ 1 

                    

361-820 กุมารเวชปฏิบัติ 2                     

361-860 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและ 
            ส่งเสริมสุขภาพ 2 

                    

361-861 กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 1                     

361-890 ประสบการณ์วิชาชีพกุมารเวช
ศาสตร์ 

                    

361-920 กุมารเวชปฏิบัติ 3                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
361-960 กุมารเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและ 
            ส่งเสริมสุขภาพ 3 

                    

361-961กุมารเวชบ าบัดวิกฤต 2                     

กลุ่มวิชาจักษุวิทยา                     

362-760 จักษุวิทยาหัตถการ 1                     

362-790 จักษุวิทยาคลินิก 1                     

362-841 เวชจริยศาสตร์ส าหรับจักษุแพทย์                     

362-860 จักษุวิทยาหัตถการ 2                     

362-890 จักษุวิทยาคลินิก 2                     

362-894 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ 
            จักษุแพทย์  

               

362-960 จักษุวิทยาหัตถการ 3                     

362-990 จักษุวิทยาคลินิก 3                     

กลุ่มวิชาจิตเวชศาสตร์                      

363-790 จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 1                   

363-791 จิตบ าบัด 1                     

363-862 การรับปรึกษาทางจิตเวชและการ
ประสานงาน  

                   

363-863 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
363-890 จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 2                   

363-891 จิตบ าบัด 2                    

363-990 จิตเวชศาสตร์เชิงบูรณาการ 3                  

363-991 จิตบ าบัด 3                    

363-993 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ  
            จิตแพทย์ 

                   

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค                     

364-700  พยาธิวิทยา                     

364-790  การตรวจศพ 1                     

364-791  พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา1                     

364-850  อณูพยาธิวิทยา                     

364-890  การตรวจศพ 2                     

364-891  พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา2                     

364-939  เวชจริยศาสตร์ส าหรับพยาธิแพทย์                     

364-990  การตรวจศพ 3                     

364-991  พยาธิวิทยาวินิจฉัยและเซลล์วิทยา3                     

364-994  พยาธิวิทยาระบบโลหิต                      

364-995  พยาธิวิทยาของไต                     

364-996  พยาธิวิทยาผิวหนัง                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยาคลินิก                     

364-721 โลหิตวิทยา                     

364-722  เทคนิคทดสอบทางห้องปฏิบัติ 
              การภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 

                    

364-723  เวชศาสตร์บริการโลหิตและ 
             การธนาคารเลือด 1 

                    

364-724  เคมีคลินิก 1                     

364-725  จุลชีววิทยาคลินิก 1                     

364-763  หลักการของห้องปฏิบัติการ 
             เวชพันธุศาสตร์ 

                    

364-796  จุลทรรศน์วิทยาคลินิก                     

364-821  ระบบการห้ามเลือด                      

364-822  เวชศาสตร์บริการโลหิตและ 
             การธนาคารเลือด 2  

                    

364-823  เคมีคลินิก 2                     

364-824  การทดสอบเพื่อวินิจฉัยด้าน 
             ภูมิคุ้มกันทางคลินิก 1 

                    

364-825  จุลชีววิทยาคลินิก 2                     

364-826  เซลล์พันธุศาสตร์คลินิก                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
364-921  เวชศาสตร์บริการโลหิตและ 
             การธนาคารเลือด 3 

                    

364-922  การทดสอบเพื่อวินิจฉัยด้าน    
             ภูมิคุ้มกันทางคลินิก 2   

                    

364-923  จุลชีววิทยาคลินิก 3                     

364-924  เคมีคลินิก 3                     

364-925  อณูพันธุศาสตร์คลินิก                      

364-961  โลหิตวิทยาคลินิก                     

364-962  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ                      

กลุ่มวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย                     

365-740  เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์                     

365-741  มะเร็งวิทยาและรังสีรักษาพ้ืนฐาน                     

365-742  เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                     

365-793  รังสีวิทยาทั่วไป                     

365-890  รังสีวิทยาเวชปฏิบตัิ                     

365-891  รังสีวิทยาฉุกเฉิน                     

365-892  รังสีวิทยาโรคเด็ก                     

365-963  ประสบการณ์วิชาชีพรังสีวินิจฉัย                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
5-990  รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาระบบ 
             ประสาท 

                    

365-991  รังสีวินิจฉัยล าตัวกระดูกและข้อ                     

365-992  รังสีร่วมรักษาล าตัวและหลอดเลือด                     

กลุ่มวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา                     

365-740  เวชจริยศาสตร์ส าหรับรังสีแพทย์                     

365-741  มะเร็งวิทยาและรังสีรักษาพ้ืนฐาน                     

365-742  เวชศาสตร์นิวเคลียร์พ้ืนฐาน                     

365-793  รังสีวิทยาทั่วไป                     

365-893  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิก 
             ส าหรับแพทย์รังสีรักษา 

                    

365-894  รังสีรักษาหัตถการ                     

365-964  ประสบการณ์วิชาชีพรังสีรักษาและ 
             มะเร็งวิทยา 

                    

365-993  รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคลินิก 
             ส าหรับแพทย์รังสีรักษาขั้นสูง 

                    

365-994  รังสีรักษาหัตถการขั้นสูง                     

กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา                     

366-790  หลักการทางวิสัญญีวิทยา                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
366-791  วิสัญญีวิทยาคลินิก 1                     

366-793  วิสัญญีคลินิก                     

366-890  วิสัญญีวิทยาคลินิก 2                     

366-891  เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์                      

366-894  การบริหารความปวด                      

366-930  เวชจริยศาสตร์ส าหรับวิสัญญีแพทย์                     

366-990  วิสัญญีวิทยาคลินิก 3                     

366-994  ประสบการณ์วิชาชีพวิสัญญี                     

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว                     

367-760 การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับ 
            แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  

                    

367-790 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติ 
            ครอบครัว 1 

                    

367-890 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติ 
            ครอบครัว 2 

                    

367-891 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ 
            เวชศาสตร์ครอบครัว 

                    

367-961 เวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชน                     

367-962 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ 
            เวชศาสตร์ครอบครัว  
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
367-990 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติ 
            ครอบครัว 3 

                    

กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์                     
368-790 ศัลยศาสตร์ 1                     

368-741 เวชจริยศาสตร์ส าหรับศัลยแพทย์                     

368-890 ศัลยศาสตร์ 2                     

366-891 เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์                      

368-990 ศัลยศาสตร์ 3                      

368-992 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ 
            ศัลยแพทย์  

                    

กลุ่มวิชาประสาทศัลยศาสตร์                     

366-891  เวชบ าบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์                      

368-742  เวชจริยศาสตร์ส าหรับ 
             ประสาทศัลยแพทย์ 

                    

368-791  ศัลยศาสตร์ส าหรับ 
             ประสาทศัลยแพทย์ 

                    

368-861  ประสาทศัลยศาสตร์คลินิก                     

368-895  ประสาทวิทยาคลินิก                     

368-898  ประสาทกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
368-993  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ 
             ประสาทศัลยแพทย์ 

                    

368-994  ประสาทพยาธิวิทยา                     

368-997  รังสีวิทยาส าหรับประสาท 
             ศัลยแพทย์ 

                    

กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์                     

369-791 วิทยาศาสตร์ทางออร์โธปิดิกส์                     

369-792 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและ 
            จุลศัลยกรรม 1 

                    

369-793 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 1                     

369-794 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 1                     

369-795 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 1                     

369-796 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1                     

369-891 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและ 
            จุลศัลยกรรม 2 

                    

369-892 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 2                     

369-893 กุมารออร์โธปิดิกส์ 1                     

369-894 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 2                     

369-895 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
369-961 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์ 
            ออร์โธปิดิกส ์

                    

369-991 ออร์โธปิดิกส์ทางมือและ 
            จุลศัลยกรรม 3 

                    

369-992 เวชศาสตร์กีฬาออร์โธปิดิกส์ 2                     

369-993 กระดูกสันหลังทางออร์โธปิดิกส์ 3                     

369-994 กุมารออร์โธปิดิกส์ 2                     

369-995 ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพ 3                     

369-996 มะเร็งวิทยาออโธปิดิกส์                     

369-997 ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3                     

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู                     

369-797 เวชศาสตร์ฟื้นฟู                     

369-798 วิทยาศาสตร์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู                      

369-896 การตรวจวินิจฉัยพิเศษในงาน 
            เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

                    

369-897 กายอุปกรณ์เสริมและ  
            กายอุปกรณ์เทียม  

                    

369-898 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 1                    
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
369-998 ไฟฟ้าวินิจฉัยเวชปฏิบัติขั้นสูง                    

369-999 กายอุปกรณ์คลินิก อุปกรณ์ช่วยและ 
            เทคโนโลยีช่วยคนพิการ 

                   

369-990 เวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิก 2                   

369-962 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์ 
            เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 

                   

369-963 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์ 
            เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 

                   

กลุ่มวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา              
  

  

370-790  สูติศาสตร์นรีเวชวทิยาคลินิก 1                       

370-791  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 1                     

370-890  สูติศาสตร์นรีเวชวทิยาคลินิก 2                       

370-891  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 2                     

370-990  สูติศาสตร์นรีเวชวทิยาคลินิก 3                       

370-991  สูติศาสตร์นรีเวชหัตถการ 3                     

370-992  เวชจริยศาสตร์ส าหรับสูตินรีแพทย์                     

370-994  สูติศาสตร์นรีเวชวทิยาคลินิกเฉพาะ 
             อนุสาขา 
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
กลุ่มวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา                    

371-740  เวชจริยศาสตร์ส าหรับโสต ศอ        
            นาสิกแพทย ์

                                    

371-790 โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 1                        

371-791 โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 1                         

371-890 โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 2                        

371-891 โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 2                         

371-960 ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับโสต    
            ศอ นาสิกแพทย์ 

                          

371-990 โสต ศอ นาสิกวิทยาคลินิก 3                        

371-991 โสต ศอ นาสิกวิทยาหัตถการ 3                         

กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์                     

372-790  อายุรศาสตร์ 1                     

372-890  อายุรศาสตร์ 2                     

372-990  อายุรศาสตร์ 3                     

372-991  ประสบการณ์วิชาชีพ 
             ส าหรับอายุรแพทย์             
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รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ผลการ
เรียนรู้ด้าน

ทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
กลุ่มวิชาประสาทวิทยา                     

372-790  อายุรศาสตร์ 1                     

372-891  ประสาทวิทยา  1                      

372-968  ประสาทวิทยาอนุสาขา                     

372-999  ประสาทวิทยา  2                     

กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                     

390-761  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1                     

390-861  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   2                     

390-862  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ 
            เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 

                    

390-961  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3                      

390-962  ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับแพทย์ 
             เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2 

                    

373-541 การเขียนผลงานทางวิชาการ                     
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หมวดที ่5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      -  การสอบเก็บคะแนน การสอบระหว่างปี การสอบปลายปีของรายวิชา 

       -  การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการ 
       -  การสอบโครงร่างสารนิพนธ์และสอบป้องกันสารนิพนธ์ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
           การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและหัวหน้างาน 
 
3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบ
ตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

  
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใหม  
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยมีก าหนดจัดขึ้น มีหัวข้อดังนี้  

- นโยบายมหาวิทยาลัย ปรัชญา วิสัยทัศน์  
- ปรัชญาการศึกษาและจิตวิญญาณความเป็นครู  
- แหล่งทุนและการสนับสนุนการวิจัย  
- อาจารย์กับการคาดหวังของสังคม  
- ความสุขและความส าเร็จในชีวิตการท างาน  
- เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์  
- การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และ

กฎระเบียบต่างๆ  
- การประกันคุณภาพกับการเรียนการสอน  
 

          1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ
ของคณะ เช่น  

-  อบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษาพ้ืนฐาน 
-  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่อ e-learning ด้วย โปรแกรม Adobe Presenter 
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างข้อสอบ เป็นต้น 
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1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอน  และความรู้ที่ทันสมัย 
ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรม
ในสถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

-  สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
-  สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
-  ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ 
-  เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
      2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน   
              ผู้บริหารและผู้เรียน 

                2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
                        และการประเมินผล 
                2.1.3 พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
                2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 

       2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
      2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
      2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมเติม ฟ้ืนฟูในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
      2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับคณะ มหาวิทยาลัย หรือ 
             ระดับชาติ 

                2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการวิจัยต่างคณะ มหาวิทยาลัย 
                       หรือต่างประเทศเพ่ือหาเครือข่ายในวิชาชีพเดียวกัน หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 
        2.3  การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

   2.3.1 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยบุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ 
             ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 2.3.2 เพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของ 
             หลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก 

  2.3.3 ก าหนดระบบการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 
  2.3.4 จัดอบรมประจ าปีเพื่อทบทวน/ประเมินผลการท างานในคณะ  
  2.3.5 จัดอบรมเสริมทักษะการท างานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน  

 2.3.6 จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ข้ามหน่วยงาน  
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานหลักสูตร 

ตรวจสอบและติดตามหลักสูตรให้
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          หลักสูตรได้มีการก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและประเมินผลเมื่อจบ
การศึกษาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์ของแพทยสภาและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

          ติดตามแพทย์ผู้จบการศึกษาโดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม  
และ/หรือการสัมภาษณแ์ละติดตามการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาภายใน 2 ปี 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
          การรับนักศึกษาจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทยเฉพาะทางในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาม
ระบบการคัดเลือกที่ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาลในการคัดเลือก 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

         หลักสูตรได้มีการก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาโดยที่ ภาควิชา/คณะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ได ้โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ และการวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง 

 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

          ภาควิชาติดตามและประเมินผลนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอโดยที่คณะจะมีการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อระบบการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศทุกปีการศึกษาและน าผลไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาควิชา ในกรณีท่ีมีการอุธรณ์ของนักศึกษา หากนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน
ในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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4. คณาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

   4.1.1 การรับอาจารยใหม  
                   มี การคั ด เลื อกอาจารย์ ใหม่ ตามระเบี ยบและหลั ก เกณ ฑ์ ขอ งคณ ะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
                  - ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้อง 

        - ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
                  - สืบค้นประวัติ คุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ  และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม มีการทดสอบทางจิตวิทยา 

        - ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษาเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
        - เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 4.1.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
         การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะค านึงถึงความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ของอาจารย์
เนื่องจากจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

4.1.3 คุณภาพอาจารย์ 
                  คณะจัดท าฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการรวมถึงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
และก าหนดให้อาจารย์ได้ด าเนินการให้มีต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

4.2 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมมือกับภาควิชาจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลตามผลการประเมินใน

ทุกปี งานการเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมและประเมินอัตราก าลังของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง คณาจารย์จะมีส่วน
ร่วมในการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล
ทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
         กระบวนการในการก าหนดหลักสูตรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางให้มี
คุณสมบัติตามเกณ์มาตรฐานแพทยสภา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
       เป็นไปตามความเชี่ยวชาญของผู้สอน  
5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
       มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอตามช่วงเวลาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

                 ภาควิชา/คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษา  โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน   
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
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วิชาการให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ซึ่งจะ
คอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการวิจัย และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจาก     
ผลการศึกษาและการประเมินด้านต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
                 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรได้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและ
น าเข้าพิจารณาเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของผู้เรียนในที่ประชุมของภาควิชา 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ  
6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดตารางการเรียนการสอนล่วงหน้าและติดตามให้มีการเรียน

การสอนตามตารางในแต่ละปีการศึกษา 
6.1.3 มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและอาจารย์เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละปี 
6.1.4 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการท าสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
6.1.5 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตามหัวข้อสารนิพนธ์

ของนักศึกษา 
6.1.6 ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อสารนิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
6.1.7 มีการประเมินหลักสูตรและน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 หนังสือ  ต ารา และวารสารที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ที่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน           

ในห ้องสมุดของภาควิชา หอสมุดวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ โดยมีวารสารเข้าถึงได้ทาง 
electronic (e-journal) 

6.2.2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
6.2.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.2.4 มีครุภัณฑ์ในภาควิชาและโรงพยาบาลซึ่งใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยควบคู่กับงานบริการ 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          ก าหนดให้อาจารย์ในแต่ละภาควิชา เสนอชื่อหนังสือ ต ารา สื่อ วารสารต่าง ๆ ที่ต้องการในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องหรือที่ต้องการและจากนั้นจะส่งเข้าไปยังหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี
คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณาหนังสือ ต ารา สื่อ 
วารสารต่าง ๆ  
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   ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์และภาควิชาจัดให้มีห้องสมุดย่อยในภาควิชา  เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา 
เฉพาะทาง ตลอดจนจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
          มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้
มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ 
 
7.  ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปี 1 
 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุม 
    หลักสูตรเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
    อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
     มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
     (ถ้ามี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
     ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
     ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
     ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
     และ มคอ.6 ภายใน 90 วนั* หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ 
     ครบทุกรายวิชา (หมายเหตุ * ระยะเวลาการส่งภายใน 90 วัน  
     เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางซึ่งสิ้นสุดการ 
     ฝึกอบรมปลายเดือนมิถุนายน) 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
     สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผล 
    การด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา (ในกรณีท่ีได้รับการยกเว้น 
    จะไม่มีการประเมิน) 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
     การจัดการเรียนการสอน 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปี 1 
 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี5 

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ 
     หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 
     พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ดีต่อ 
     คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย   
     ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ ติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณา จาก
ตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย 
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ 
หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรยังจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์เมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยผลการประเมินส่งตรงต่ออาจารย์และ
หัวหน้ากลุ่มวิชาเพ่ือปรับปรุงต่อไป เมื่อสิ้นสุดการสอน รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสาขาวิชา  ตัวแทนผู้เรียน 
       และผู้มีส่วนได้เสีย 
2.1.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจาก 

                  ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตร             
                                                                                                                                                                                                                                            

2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก     
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล 

            ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประกอบการประเมิน 
 

2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
       ติดตามแพทย์ผู้จบการศึกษาโดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม   
       และ/หรือการสัมภาษณ์ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
      คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ซึ่งระบุไว้ในหมวด 7 ข้อที่ 7 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชา นั้นๆ ได้ทันที  
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้ตลอดเวลาที่พบปัญหาโดยผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง 
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตอยู่เสมอ  โดยการปรับปรุงทั้งหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการประเมินหลักสูตร  จัดประชุมสัมมนา
เพ่ือการประเมินหลักสูตร เชิญผู้ทรงวุฒิอ่านหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

 
 
 
 

 


