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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต /คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Medicine Program   

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)    แพทยศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)     พ.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Doctor of Medicine 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    M.D. 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
252  หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ 
              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
              หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

 ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
     5.2  ภาษาที่ใช้ 
                       ภาษาไทย  
    ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษาต่างประเทศที่ใช้)............................................... 
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   5.3  การรับเข้าศึกษา 
  นักศึกษาไทย 

               นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
               นักศึกษาต่างชาติ 
        

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
               เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น     

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความร่วมมือเพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์กับ
สถาบันหลายแห่งทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ภายในและต่างประเทศ ดังนี้ 
   5.4.1 ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
                  คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอิสลามและ
อาหรับศึกษา ร่วมสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 

5.4.2 สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย 
1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลาร่วมสอนนักศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4-6  

จ านวน 24 คน 
2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมสอน

นักศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4-6 จ านวน 12 คน 
3) โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลควนเนียง 

โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
โรงพยาบาลยี่งอ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับเป็น
สถานที่ที่นักศกึษาชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิกหมุนเวียนไปฝึกงาน 

4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และร่ วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส        
ราชนครินทร์ให้เป็นสถานทีจ่ัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นคลินิก ช่วงปีที่ 4-6    

5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย 
และการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และระบบส่งต่อ  

5.4.3 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ท าบันทึกความเข้าใจเพ่ือความ

ร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา วัฒนธรรม
กับสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

1) University of Illinois in Chicago (UIC), College of Medicine at Rockford, 
National Center for Rural Health (ค.ศ.2014-2019) 

2) Medical College of Wisconsin, Inc. (MCW), Milwaukee, WI, USA มี MOU 5 ปี 
(ค.ศ.2014-2019)  
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพียงสาขาเดียว กรณี
นักศึกษาแพทย์ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อจนส าเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาแพทย์มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด โดยจะต้องศึกษาอย่างน้อยชั้นปีที่ 4 และไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
      เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
      สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม 

ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
      สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม 

ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561            
      แพทยสภารับรองหลักสูตรในคราวประชุม 

ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2565  
      
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีสามารถประกอบอาชีพ ดังนี้ 
8.1  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ท างานในสังคมพหุวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้ระบบ 

บริบาลสุขภาพทุกระดับของประเทศ 
8.2  อาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น นักวิจัยทางการแพทย์ นักบริหารทางแพทย ์ 
8.3  เมื่อได้รับการศึกษาต่อสามารถปฏิบัติงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  หรืออาจารย์แพทย์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ    
    หลักสูตร  
ล า
ดับ 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 รศ.พล.อ.นพ.ชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์ 
3 4201 2122 XXXX 
 

รอง 
ศาสตราจารย ์

คณบดี อ.ว (มัณฑนากรหลอดเลือด
หัวใจ) 
อ.ว (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
และหลอดเลือด) 
ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
พ.บ.  

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า 

2541 
 

2534 
 

2530 
2524 

2 ศ.พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ 
3 4105 0038 XXXX 
 

ศาสตราจารย ์ รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันการ
เดินทางและท่องเที่ยว) 
อ.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา) 
พ.บ. 
 
 
สพ.บ. 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
วิทยาลยั
แพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2554 
 

2539 
 

2526 
 
 

2522 

3 ผศ.ดร.สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 
3 9699 0018 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รองอธิการบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 
วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.รามค าแหง 

2545 
2533 
2524 

4 ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ 
3 9611 0031 XXXX 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัย 

ปร.ด.(ระบาดวิทยา) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.มหิดล 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2544 
2536 

5 พญ.กัลยาณี  อาสนศักดิ์ 
3 6099 0041 XXXX  

อาจารย ์ อาจารย ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. 

แพทยสภา 
ม.เชียงใหม่ 

2537 
2531 

6 ดร.ก่อเกียรติ  ธีระกิตติธ์นากุล 
3 3210 0074 XXXX 

อาจารย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 
ม.ทักษิณ 

2558 
2550 
2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

1) คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาส      
ราชนครินทร์ 

2) ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา และศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาส  
ราชนครินทร์ 

3) สถาบันสมทบในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาล
เทพา โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาล  
สุไหงโก-ลก โรงพยาบาลยี่งอ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

4) สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      1) สถานการณ์แนวโน้มหลักของโลก (Global mega-trend)  
     แรงขับเคลื่อนหลัก 5 อย่างทั่วโลก ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม         
(2) การเคลื่อนย้ายก าลังทางเศรษฐกิจมายังทวีปเอเชีย (3) การเพ่ิมชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว (4) การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและการขาดแคลนทรัพยากร และ (5) ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้แนวโน้มโลกมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพและการสาธารณสุข ท าให้เกิด“ภูมิทัศน์
สุขภาพใหม”่ ที่พบทั่วโลก รวมถึงที่ประเทศไทย คือ มีผู้สูงอายุมากขึ้น โรคไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพจิตโรค/ปัญหา
สุขภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมีจ านวนมากขึ้น การแพทย์และสาธารณสุขมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเป็นไปได้ง่าย การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข
โดยเฉพาะในประเทศกลุ่มอาเซียนถูกก าหนดด้วยปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)    

2) สถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ท้องถิ่น 
     การพัฒนาประเทศโดยการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาประเทศ
ภายใต้แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) โดยได้น้อมน าหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศและในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน ซึ่งส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
     สถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเฉพาะเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือไฟใต้       
ที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นปกติ แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ยังคงอยู่ นอกจากนั้นยังมีความ
หลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อพ้ืนถิ่นที่แตกต่างเป็นบริบทเฉพาะที่  การศึกษาเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลใช้ในการลดความเหลื่อมล้ า ขจัดความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งของการเกิดความ
รุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  
      3) การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพแพทยศาสตรศึกษา 
     การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเกณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล (WFME) ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของสังคมไทย
และการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

คณะแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดพันธกิจของคณะให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และ
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่
จ าเป็น โดยพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สุขภาพใหม่ สัมพันธ์กับบริบทของพหุ
วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยมุ่งหวังว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้  ทักษะ และเจตคติที่ดี   
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และมีอัตลักษณ์ตามบริบทแห่งสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทั้งในด้านสภาพสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเชื่อ  สามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีความสุขในทุกระดับของระบบบริบาล
สุขภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยทางการแพทย์ การบริหารจัดการทางการแพทย์ หรือ
แพทย์เฉพาะทาง/อาจารย์แพทย์ เมื่อได้รับการศึกษาต่อในอนาคต   
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บัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษาจะเป็นผู้ทีเ่รียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ ใช้และสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ท างานเป็นทีม และท างาน
ร่วมกับสหวิชาชีพ ค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ป่วย และเพ่ือนร่วมงาน รวมถึง เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น
เสียสละในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      13.1  กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       หมวดวิชาเฉพาะ 
       หมวดวิชาเลือกเสรี  
      13.2  รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  (ให้อธิบายว่าด าเนินการอย่างไร)   

....................................................................................................... ..................................................................... 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1) ปรัชญา 

    เก่ง ดี มีสุข ปลุกส ำนึกรักชุมชน  (ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
และทักษะในวิชำชีพ  มีจิตส ำนึกรักชุมชน  สนใจพัฒนำตนเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต  และมีศิลปะในกำรด ำรงชีวิต
ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงมีควำมสุข) 
    2) ความส าคัญ 

1) แก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรในวิชำชีพแพทย์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
2) ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนในด้ำนกำรบริกำรสุขภำพ 
3) ลดควำมเหลื่อมล้ ำ แก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์ควำมรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยใช้

กำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข         
3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ บัณฑิตแพทย์เป็นผู้ที ่ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคต ิและเจตคติเชิงบวกตอ่วิชำชีพ และสังคม 
2) มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรแพทย์ตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพแพทย์ โดยค ำนึง 

ถึงหลักฐำนเชิงประจักษ์และควำมปลอดภัยของตนเอง ผู้ร่วมงำน และผู้ป่วย 
3) สำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในระบบบริบำลสุขภำพ  หรือบทบำทอ่ืนที่

เกี่ยวข้องทำงกำรแพทย ์ และมีพ้ืนฐำนเพียงพอในกำรศึกษำต่อเพ่ือเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
4) มีทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยสำมำรถวำงแผน  แสวงหำควำมรู้ 

คิดวิเครำะห์  และแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 
5) มุ่งเน้นกำรบริบำลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ถูกต้องอย่ำงมีวิจำรณญำณ  บนพ้ืนฐำนของควำม

เมตตำ  เคำรพในกำรตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
6) ท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน/สหวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีภำวะผู้น ำและผู้ตำมที่ดี             

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  และมีควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพ  องค์กร  และสังคม 
7) บูรณำกำรควำมรู้ทำงกำรแพทย์เข้ำกับวิถีชีวิตภำยใต้บริบทพหุวัฒธรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำร 
   จัดกำรเรียนกำรสอนให้มี 
   คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กำรปรับปรุงหลักสูตรแพทย– 
     ศำสตรบัณฑิตแบบ 

outcome-based ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษำสำขำแพทยศำสตร์และ
เกณฑ์   

    TMC.WFME.BME.Standards  
    (2017)  
 
 

1.1.1 มีกำรสัมมนำเพ่ือให้หลัก- 
        สูตรที่มีควำมทันสมัยยิ่งขึ้น  
        และมีกำรประเมินรำยวิชำ  
        เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงเพ่ือให้ 
        หลักสูตรมีควำมทันสมัย 
        ยิ่งขึ้น 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำร 
   จัดกำรเรียนกำรสอนให้มี 
   คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
   (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ 
     เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และ 
     กำรเรียนแบบ active  
     learning 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ปรับรำยวิชำเรียนให้เป็นตำม 
     ระบบของร่ำงกำยมนุษย์  
     (System-based  
     curriculum) โดยกำรบูรณำ- 
     กำรวิชำต่ำงๆ ทั้ง ในระดับ 
     เดียวกัน (Horizontal  
     integration) และต่ำงระดับ  
     (Vertical integration) 
 
1.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
     วิจัยในชุมชน (Community-  
     based research) 
 
1.5 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ให้ 
     สอดคล้องกับหลักสูตรแบบ  
     Outcome-based  
     curriculum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 กำรจัดอบรมและพัฒนำ 
        อำจำรย์เรื่องกำรสอนแบบ  
        active learning ทั้งภำยใน 
        และภำยนอกคณะ กำร 
        พัฒนำสื่อ และบุคลำกรสำย 
        สนับสนุน รวมทั้งกำร 
        ประเมินผล active  
        learning ที่สอนไปแล้ว  
        และควำมพึงพอใจของ 
        นักศึกษำ 
 
1.3.1 รำยวิชำชั้นปรีคลินิก 15 

วิชำ มีกำรบูรณำกำรกำร
เรียนกำรสอนแบบอิงระบบ
ต่ำงๆ ของร่ำงกำย 

 
 
 
 
 
1.4.1 ในหลักสูตรมีกำรลงชุมชน 

และวิจัยเกีย่วข้องกับชุมชน 
จ ำนวน 8 รำยวิชำ 

 
1.5.1 มีกำรจัดกำรวัดและ

ประเมินผลกำรเรียนรู้
หลำกหลำยรูปแบบ ตรงตำม
ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่
ต้องกำร (Expected 
Intended outcome) ทั้ง
ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ 

1.5.2 ผลกำรสอบประเมินควำมรู้ 
        ในระดับปรีคลินิกและคลินิก 
1.5.3 ควำมพึงพอใจของบัณฑิต 
        แพทย์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.5.4 ควำมพึงพอใจต่อผู้ใช้บัณฑิต 
        ที่จบจำกคณะแพทยศำสตร์ 
1.5.5 กำรคงอยู่ของบัณฑิตแพทย์

ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำร 
   จัดกำรเรียนกำรสอนให้มี 
   คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
   (ต่อ) 

1.6 ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน 
     ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

1.6.1 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้น
คลินิก รพ. สงขลำ และ รพ. 
นรำธิวำสรำชนครินทร์  

 
2. แผนพัฒนำอำจำรย์ 2.1 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

แพทยศำสตรศึกษำ กำรเรียน
กำรสอน  กำรประเมินผล และ
กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
2.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำงำน  
     วิจัย และงำนวิจัยทำงด้ำน  
     แพทยศำสตรศึกษำให้อำจำรย์ 
 
 
 
2.3 กำรส่งเสริมต ำแหน่งทำง 
     วชิำกำรและคุณวุฒิ 
 
 
 
2.4 พัฒนำอำจำรย์ทำงด้ำนวิชำชีพ 
     และพัฒนำทักษะเฉพำะด้ำน 
 
 

2.1.1 อำจำรย์ใหม่ และอำจำรย์
ระดับปรีคลินิก และระดับ
คลินิก 

 
 
2.2.1 ร้อยละของผลงำนวิจัย 
        ที่ได้รับกำรเผยแพร่  
2.2.2 ร้อยละของผลงำนวิจัยด้ำน 
        แพทยศำสตรศึกษำที่ได้รับ 
        กำรเผยแพร่  
 
2.3.1 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้ 
        ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2.3.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่มี 
        คุณวุฒิ 
 
2.4.1 ร้อยละของอำจำรย์ชั้น 
        ปรีคลินิกและชั้นคลินิกที่ 
        ได้รับกำรฝึกอบรมทำงด้ำน 
        วิชำชีพ 
 

3. แผนพัฒนำนักวิชำกำรศึกษำ   
   เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนงำน 
   วิชำกำร 

3.1 ส่งเสริมบุคลำกรให้ไปศึกษำ 
     ต่อด้ำนวิชำกำรและด้ำน 
     แพทยศำสตรศึกษำ 
 
3.2 ส่งเสริมบุคลำกรให้เข้ำร่วม 
     อบรมด้ำนวิชำกำรและด้ำน 
     แพทยศำสตรศึกษำทั้งภำยใน 
     และภำยนอกคณะ 
 

3.1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ไป 
        ศึกษำต่อด้ำนวิชำกำรและ 
        ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 
 
3.2.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ 
        กำรอบรมด้ำนวิชำกำรและ 
        ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 
 

4. แผนพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุน 
   ทำงกำรศึกษำ 
 
 
 

4.1 พัฒนำปรับปรุงห้องสมุดและ 
     ระบบสำรสนเทศของคณะ 
     แพทยศำสตร์และสถำบันร่วม

ผลิต 
 

4.1.1 หนังสือและ ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศของ คณะ
แพทยศำสตร์และสถำบัน
ร่วมผลิต 
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แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
4. แผนพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุน 
   ทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
 

 

4.2 พัฒนำปรับปรุงห้องเรียนและ 
     สื่อกำรสอนของคณะ 
     แพทยศำสตร์และสถำบันร่วม 
     ผลิต 
 
4.3 จัดท ำ telemedicine  
     เครือข่ำยเทคโนโลยีกับ 
     สถำบันร่วมผลิต 
 

4.2.1 ห้องเรียนและสื่อกำรสอนที่
ได้รับกำรปรับปรุง 

 
 
 
4.3.1 กำรท ำ Telemedicine กับ 
        สถำบันร่วมผลิต 
 

5. ปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมิน  
   ผลกำรศึกษำ 

5.1 เพ่ิมพูนทักษะอำจำรย์   
     นักวิชำกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ 
     ฝ่ำยสนับสนุนเกี่ยวกับกำรวัด 
     และประเมินผลกำรศึกษำ 
 
5.2 พัฒนำระบบกำรวัดและ 
     ประเมินผลกำรศึกษำ 

5.1.1จัดอบรมเกี่ยวกับ 
        กำรวัดและประเมินผล 
        กำรศึกษำแก่อำจำรย์และ

บุคลำกร 
 
5.2.1 กำรวิเครำะห์กำรวัดและ

ประเมินผลกำรศึกษำให้ตรง
ตำมหลักกำรประเมินผล  

 
6. กำรพัฒนำนักศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดแฟ้มสะสม 
     ผลงำน 
 
6.2 พัฒนำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
     และก ำหนดภำระงำนด้ำนกำร 
     ประเมินผลและแฟ้มสะสม 
     ผลงำน 
 
6.3 ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วม 
     กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือ 
     แสดงออกถึงด้ำนคุณธรรม  
     จริยธรรม ท ำนุศิลปวัฒนธรรม  
     และประโยชน์ส่วนรวม 
6.4 ส่งเสริมให้นักศึกษำประพฤติ 
     ปฏิบัติตัวให้เหมำะสมกับวิชำ  
     ชีพและเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่รุ่น 
     น้อง 
 

6.1.1 แฟ้มสะสมผลงำนของ
นักศึกษำ 

 
6.2.1 ระบบแฟ้มสะสมผลงำนกับ 
        อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
6.2.2 จ ำนวนครั้งในกำรขอรับ 
        ค ำปรึกษำ 
 
6.3.1 นักศึกษำท่ีเข้ำ ร่วมกิจกรรม

บ ำเพ็ญประโยชน์ 
 
 
 
6.4.1 ควำมพึงพอใจต่อ       

พฤติกรรมนักศึกษำจำกกำร 
        ประเมิน 360 องศำ  
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
    1.1  ระบบการศึกษา (36 สัปดาห์) 
               ชั้นปีที่ 1 – 3 จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
               ชั้นปีที่ 4 – 6 จัดการศึกษาระบบจตุรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมน้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 

          ข้อก าหนดต่าง ๆ 
1.1.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ฉ) 
1.1.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ช) 
 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์) 
 อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
รายวิชา โดยภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์     
 

    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                  ไมมี่ 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                 ชัน้ปีที ่1 – 3 

วิชาทฤษฎี  เรียน วันจันทร์ ถึงวันศุกร ์
วิชาปฏิบัติ  เรียน วันจันทร์ ถึงวันศุกร ์

            ภาคตน้   เดือน สิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม (18 สัปดาห์) 
ภาคปลาย  เดือน มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม (18 สัปดาห์) 
ภาคฤดูร้อน  เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม (9 สัปดาห์) 

         ชั้นปีที ่4 – 6 
ชั้นปีที ่4  เดือน มีนาคม ถึงเดือนธันวาคม (44 สัปดาห์) 
ชั้นปีที ่5 – 6  เดือน มีนาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ (48 สัปดาห์) 

 

     2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับเฉพาะนักศึกษาไทยจาก
พ้ืนที่โควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแพทย์เพ่ือชุมชน (CPIRD) และกลุ่มลดความ
เหลื่อมล้ า (INCLUSIVE) ตามหลักเกณฑ์แนวทางคุณสมบัติการรับนักศึกษาแพทย์  โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาว
ชนบท  ส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับนักศึกษาเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550   
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นระดับอุดมศึกษา 
2.3.2  ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา 
 

   2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนการแบ่ง

เวลา และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษาและวิชาชีพแพทย์ 

2.4.2 สร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง ติดตามผลการเรียน ความประพฤติของ
นักศึกษา 

2.4.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและครอบครัว 
 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 7 ปี 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
           2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  1,656,000 3,312,000 4,968,000 6,624,000 8,280,000 9,936,000 9,936,000 

เงินอุดหนุนรัฐบาล  10,800,000 21,600,000 32,400,000 43,200,000 54,000,000 64,800,000 64,800,000 

รวมรายรับ  12,456,000 24,912,000 37,368,000 49,824,000 62,280,000 74,736,000 74,736,000 
            

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)  

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าด าเนินการ 5,287,900 10,575,800 15,863,700 23,671,600 29,589,500 35,507,400 35,507,400 

ค่าตอบแทน 7,573,600 15,147,200 22,720,800 40,374,400 50,468,000 60,561,600 60,561,600 

ลงทุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 

รวม 13,861,500 26,723,000 39,584,500 68,646,000 84,657,500 100,669,000 100,669,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว นศพ. 385,042 371,153 366,523 476,708 470,319 466,060 466,060 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 6 - - - - - 36 36 

รวม 36 72 108 144 180 216 216 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
- - - - - 36 36 
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2.7  ระบบการศึกษา 
                 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
 
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
               เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2550 

2.9  แนวปฏิบัติการเขียนจ านวนหน่วยกิต 
       ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ที่สอดคล้องตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  การเขียนจ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) มีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

1) รายวิชาที่มีแต่เชิงทฤษฎี:  1 หน่วยกิต = บรรยาย 1 ชม. = ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชม.  
2) รายวิชาเชิงปฏิบัติ: 1 หน่วยกิต = ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ 2 ชม. = ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชม. 

 โดยจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรวมกันจะเท่ากับ 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   252 หน่วยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
        โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30   หน่วยกิต 
             1) กลุ่มวิชาภาษา        14    หน่วยกิต 
             2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     10    หน่วยกิต 
             3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6    หน่วยกิต 
         ข. หมวดวิชาเฉพาะ      216     หน่วยกิต 
             1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      78    หน่วยกิต 
             2) กลุ่มวิชาชีพ               126    หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชาเลือก        12    หน่วยกิต 
         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี           6     หน่วยกิต   
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            3.1.3 รายวิชา 
         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30    หน่วยกิต 
               1) กลุ่มวิชาภาษา        14    หน่วยกิต 

11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(Basic English Listening and Speaking)  

3(2-2-5) 

11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(Basic English Reading and Writing) 

3(2-2-5) 

11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 
(Analytical and Critical Reading) 

3(2-2-5) 

08-014-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
(English for Professionals) 

2(2-0-4) 

08-014-107 สารสนเทศเพ่ืองานเขียนทางวิชาการ 
(Information for Academic Writing) 

3(2-2-5) 

    

   2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        10   หน่วยกิต 
08-014-101 กฎหมายทั่วไป 

(General Principles of Law) 
1(1-0-2) 

08-014-102 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 
(Psychology and Behavioral Science) 

3(3-0-6) 

08-014-106 สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 
(Peace Education for Social Development) 

2(2-0-4) 

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 
(Physical Education Activity) 

1(0-2-1) 

11-014-121 มนุษยแ์ละสังคม 
(Man and Society) 

3(3-0-6) 
 

 

    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       6    หน่วยกิต 
08-014-103 สถิติส าหรับชีววิทยาศาสตร์  

(Bio-science statistics) 
3(3-0-6) 

08-014-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
(Science Technology and Society) 

3(3-0-6) 

 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ      216    หน่วยกิต 
               1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        78    หน่วยกติ 

08-014-201 จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น 
(Basic  Psychiatry) 

1(1-0-2) 

08-014-202 บทน านิติเวชศาสตร์ 
(Introduction to Forensic science) 

1(1-0-2) 

08-014-203 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
(Introduction  to Medical Science I) 

3(2-2-5) 
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08-014-204 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
(Introduction  to Medical Science II) 

3(2-2-5) 

08-014-205 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 
(Introduction to Clinical Medicine I) 

2(1-2-3) 

08-014-207 ประวัติศาสตร์การแพทย์ 
(History of  Medicine) 

1(1-0-2) 

08-014-208 พ้ืนฐานการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 
(Basic medical skills in disasters) 

1(0-2-1) 

08-014-209 พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 1 
(Foundation to Clinic and Medical Ethics I) 

2(1-2-3) 

08-014-210 พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 2 
(Foundation to Clinic and Medical Ethics II) 

2(1-2-3) 

08-014-211 ระเบียบวิธีวิจัย  
(Research Methodology) 

2(1-2-3) 

08-024-201 ระบบประสาท 
(Nervous  System) 

5(3-4-8) 

08-024-202 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 
(Musculoskeletal  System) 

4(2-4-6) 

08-034-201 ภูมิคุ้มกันวิทยา 
(Immunology) 

2(2-0-4) 

08-034-202 โรคติดเชื้อ 1 
(Infectious disease I) 

3(2-2-5) 

08-034-203 โรคติดเชื้อ 2 
(Infectious disease II) 

2(1-2-3) 

08-044-201 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 
(Basic  Medical  Biochemistry) 

4(3-2-7) 

08-044-202 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 
(Gastrointestinal  System and Nutrition) 

3(2-2-5) 

08-044-203 โรคไม่ติดต่อ 
(Non-communicable diseases) 

2(1-2-3) 

08-044-204 เวชพันธุศาสตร์ 
(Medical Genetics) 

1(1-0-2) 

08-054-201 พยาธิวิทยาคลินิก  โลหิตวิทยา  และมะเร็งวิทยา 
(Clinical Pathology Hematology and Oncology) 

4(2-4-6) 

08-054-202 โรคของระบบต่อมไร้ท่อ 
(Diseases of  Endocrine System) 

2(1-2-3) 

08-054-203 โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ  และระบบสืบพันธุ์ 
(Diseases of Urinary and Reproductive Systems) 

3(2-2-5) 
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08-054-204 โรคของระบบทางเดินหายใจ 
(Diseases of Respiratory System) 

2(1-2-3) 

08-054-205 โรคของระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 
(Diseases of Gastrointestinal System and Nutrition) 

2(1-2-3) 

08-054-206 โรคของระบบหัวใจหลอดเลือด 
(Diseases of Cardiovascular System) 

2(1-2-3) 

08-064-201 โรคของระบบโครงสรา้งกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท 
(Diseases of Musculoskeletal Integumentary and Neurological Systems) 

3(2-2-5) 

08-064-202 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 
(Principle of Pharmacology) 

1(1-0-2) 

08-074-201 บทน าเวชศาสตร์ชุมชน 
(Introduction to community medicine) 

1(0-2-1) 

08-074-202 เวชศาสตร์ชุมชน 1 
(Community medicine I) 

2(1-2-3) 

08-074-203 เวชศาสตร์ชุมชน 2 
(Community medicine II) 

2(2-0-4) 

08-074-204 เวชศาสตร์ชุมชน 3 
(Community medicine III) 

2(0-4-2) 

08-084-201 ระบบต่อมไร้ท่อ 
(Endocrine System) 

2(1-2-3) 

08-084-202 ระบบทางเดินปัสสาวะ  และระบบสืบพันธุ์ 
(Urinary and Reproductive Systems) 

3(2-2-5) 

08-084-203 ระบบหัวใจหลอดเลือด  และระบบทางเดินหายใจ 
(Cardiovascular and Respiratory System) 

3(2-2-5) 

 
 

               2) กลุ่มวิชาชีพ                         126   หน่วยกิต 
08-014-206        
 

บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 
(Introduction to Clinical Medicine II) 

3(0-6-3) 
 

08-014-212 การสร้างเสริมสุขภาพ 1 
(Health Promotion I) 

2(1-2-3) 

08-014-213 การสร้างเสริมสุขภาพ 2 
(Health Promotion II) 

3(0-6-3) 

08-014-214 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  
(Practice in Emergency Medicine and Accidents) 

4(0-8-4) 

08-014-215 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 
(Emergency Medicine and Accidents I) 

2(1-2-3) 

08-014-216 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 
(Emergency Medicine and Accidents II) 

2(0-4-2) 

08-014-217 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ 
(Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) 

3(1-4-4) 
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08-094-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 
(Practice in Pediatrics) 

7(0-14-7) 

08-094-202 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1 
(Health and Diseases from Conception to Adolescence I) 

3(1-4-4) 

08-094-203 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2 

(Health and Diseases from Conception to Adolescence II) 
2(0-4-2) 

08-094-204 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 

(Health and Diseases from Conception to Adolescence III) 
3(0-6-3) 

08-114-201 
 

เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 
(Practice in Psychiatry) 

2(0-4-2) 
 

08-124-201 
 

นิติเวชศาสตร์ 
(Forensic  Medicine) 

2(1-2-3) 
 

08-154-201 เวชปฏิบัติครอบครัว 
(Practice in Family Medicine) 

3(0-6-3) 

08-154-202 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 
(Family Medicine and Community Medicine I) 

2(1-2-3) 

08-154-203 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 

(Family Medicine and Community Medicine II) 
3(0-6-3) 

08-154-204 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 

(Family Medicine and Community Medicine III) 
2(1-2-3) 

08-154-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 

(Family Medicine and Community Medicine IV) 
4(0-8-4) 

08-174-201 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 
(Preoperative to Postoperative Care I) 

3(1-4-4) 

08-174-202 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2 

(Preoperative to Postoperative Care II) 
4(0-8-4) 

08-174-203 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 3 

(Preoperative to Postoperative Care III) 
3(0-6-3) 

08-174-204 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 4 

(Preoperative to Postoperative Care IV) 
2(1-2-3) 

08-174-205 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 5 

(Preoperative to Postoperative Care V) 
4(0-8-4) 

08-174-206 
 

เวชปฏิบัติศัลยกรรม 
(Practice in Surgery) 

7(0-14-7) 

08-184-201 เวชปฏิบัติสูต-ินรีเวชกรรม 
(Practice in Obstetrics and Gynecology) 

6(0-12-6) 

08-184-202 สุขภาพและโรคของสตรี 1 
(Health and Diseases of Women I) 

3(1-4-4) 

08-184-203 สุขภาพและโรคของสตรี 2 

(Health and Diseases of Women II) 
3(0-6-3) 
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08-184-204 สุขภาพและโรคของสตรี 3 

(Health and Diseases of Women III) 
2(0-4-2) 
 

08-194-201 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 
(Ophthalmology and Otorhinolaryngology I) 

2(1-2-3) 

08-194-202 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 
(Ophthalmology and Otorhinolaryngology II) 

3(1-4-4) 

08-204-201 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
(Practice in Orthopedic Surgery) 

4(0-8-4) 

08-204-202 สุขภาพ โรค และการฟ้ืนฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ 
(Health, Diseases and Rehabilitation in Orthopedics) 

3(1-4-4) 

08-214-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม 
(Practice in Internal Medicine) 

9(0-18-9) 

08-214-202 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
(Health and Diseases of Adults and Elderly I) 

4(2-4-6) 

08-214-203 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 

(Health and Diseases of Adults and Elderly II) 
3(0-6-3) 

08-214-204 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 

(Health and Diseases of Adults and Elderly III) 
3(0-6-3) 

08-214-205 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 

(Health and Diseases of Adults and Elderly IV) 
2(1-2-3) 

08-214-206 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 

(Health and Diseases of Adults and Elderly V) 
4(0-8-4) 

 
   3) กลุ่มวิชาเลือก               12   หน่วยกิต 
       ในชั้นคลินิกช่วง ป ี4-6 ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

08-014-307 เลือกเฉพาะ 
(Electives) 

4(1-6-5) 

08-014-308 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 
(Experiential Learning Electives I) 

2(0-4-2) 

08-014-309 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 
(Experiential Learning Electives II) 

4(0-8-4) 

08-014-310 เลือกเสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว 
(Experiential Learning Electives in Family Medicine) 

2(0-4-2) 
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 ค. หมวดวิชาเลือก เสรี                6   หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาเลือกเสรี       6   หน่วยกิต 
      ในชั้นปีที่ 1  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาภาษามลายูถิ่นปาตานี 3 หน่วยกิตที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาให้เข้ากับบริบทพ้ืนถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
และนักศึกษาปีที่ 2 ให้เลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ที่ไม่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับรายวิชาที่ 
เรียนมาแล้ว จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   

08-014-301 โครงงานพิเศษ 
(Special Project) 

3(0-6-3) 

08-014-302 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  
(Sanitation Microbiology) 

2(1-2-3) 

08-014-303 ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์ 
(Bioinformatics for Allied Health Sciences) 

3(2-2-5) 

08-014-304 เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา  
(Microscopic Technique) 

2(1-2-3) 

08-014-305 พิษวิทยา 
(Toxicology) 

2(2-0-4) 

08-014-306 ภาษามลายูถิ่นปาตานี  
(Patani Malay Dialect) 

3(2-2-5) 

08-014-311 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
(Physiology of Exercise and Sport) 

3(2-2-5) 
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3.1.4  ความหมายเลขรหัสรายวิชา 
 

การก าหนดรหัสวิชา 
 

 
 
      ล าดับวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป = 1 
     หมวดวิชาเฉพาะ  = 2 
     หมวดวิชาเลือกเสรี = 3 
     หมวดวิทยานิพนธ์ = 4 
 
    หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น  = 1 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  = 2 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) = 3 
    หลักสูตรปริญญาบัณฑิต    = 4 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   = 5 
    หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   = 6 
    หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   = 7 
     
   รหัสสาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส   = 01 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส = 02 

วิทยาลัยการอาชีพตากใบ   = 03 
คณะพยาบาลศาสตร์   = 04 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   = 05 
คณะเกษตรศาสตร์   = 06 
คณะวิทยาการจัดการ   = 07 
คณะแพทยศาสตร์   = 08 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  = 10 
คณะศิลปศาสตร์    = 11 
บัณฑิตวิทยาลัย    = 12 
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คณะแพทยศาสตร์ 
 0801     หมายถึง งานแพทยศาสตรศึกษา 
 0802     หมายถึง สาขากายวิภาคศาสตร์ 
 0803     หมายถึง สาขาจุลชีววิทยา 
 0804     หมายถึง สาขาชีวเคมี 
 0805     หมายถึง สาขาพยาธิวิทยา 
 0806     หมายถึง สาขาเภสัชวิทยา 
 0807     หมายถึง สาขาเวชศาสตร์ชุมชน 
 0808     หมายถึง สาขาสรีรวิทยา 
 0809     หมายถึง สาขากุมารเวชศาสตร์ 
 0810     หมายถึง สาขาจักษุวิทยา 
 0811     หมายถึง สาขาจิตเวชศาสตร์ 
 0812     หมายถึง สาขานิติเวชศาสตร์ 
 0813     หมายถึง สาขารังสีวิทยา 
 0814     หมายถึง สาขาวิสัญญีวิทยา 
 0815     หมายถึง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 
 0816     หมายถึง สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 0817     หมายถึง สาขาศัลยศาสตร์ 
 0818     หมายถึง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
 0819     หมายถึง สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
 0820     หมายถึง สาขาออร์โธปิดิกส์ 
 0821     หมายถึง สาขาอายุรศาสตร์ 
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3.1.5  แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
08-014-101 กฎหมายทั่วไป 1(1-0-2) 
08-014-306 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 3(2-2-5) 
08-014-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6) 
08-014-203 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  3(2-2-5) 
08-074-201 บทน าเวชศาสตร์ชุมชน 1(0-2-1) 
11-014-121 มนุษย์และสังคม 3(3-0-6) 
11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 รวมหน่วยกิต 20 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
08-014-102 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
08-014-103 สถิติส าหรับชีววิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
08-014-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 2(2-0-4) 
08-014-106 สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 2(2-0-4) 
08-014-107 สารสนเทศเพ่ืองานเขียนทางวิชาการ 3(2-2-5) 
08-014-204 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 3(2-2-5) 
08-014-207 ประวัติศาสตร์การแพทย์ 1(1-0-2) 
08-074-202 เวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3) 
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

08-014-211 ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
08-044-204 เวชพันธุศาสตร์ 1(1-0-2) 
08-044-201 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 4(3-2-7) 
08-024-201 ระบบประสาท 5(3-4-8) 
08-024-202 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 4(2-4-6) 
08-084-201 ระบบต่อมไร้ท่อ 2(1-2-3) 
08-014-XXX วิชาเลือกเสรี 3(X-Y-Z) 
 รวมหน่วยกิต 21 

 
 
   
ภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(2-2-5) 
08-084-202 ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์  3(2-2-5) 
08-044-202 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 
08-084-203 ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ 3(2-2-5) 
08-064-202 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2) 
08-034-201 ภูมิคุ้มกันวิทยา  2(2-0-4) 
08-034-202 โรคติดเชื้อ 1 3(2-2-5) 
08-014-209 พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 1 2(1-2-3) 
 รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

08-034-203 โรคติดเชื้อ 2 2(1-2-3) 
08-044-203 โรคไม่ติดต่อ 2(1-2-3) 
08-054-201 พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา 4(2-4-6) 
08-054-204 โรคของระบบทางเดินหายใจ  2(1-2-3) 
08-054-206 โรคของระบบหัวใจหลอดเลือด 2(1-2-3) 
08-054-203 โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 3(2-2-5) 
08-054-202 โรคของระบบต่อมไร้ท่อ 2(1-2-3) 
08-074-203 เวชศาสตร์ชุมชน 2 2(2-0-4) 
 รวมหน่วยกิต 19 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
08-074-204 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(0-4-2) 
08-064-201 โรคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท 3(2-2-5) 
08-054-205 โรคของระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 2(1-2-3) 
08-014-205 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3) 
08-014-201 จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2) 
08-014-208 พ้ืนฐานการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 1(0-2-1) 
08-014-210 พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 2 2(1-2-3) 
08-014-202 บทน านิติเวชศาสตร์ 1(1-0-2) 
 รวมหน่วยกิต 14 
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ชั้นปีที่ 4 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

08-154-202 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3) 
08-154-203 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2   3(0-6-3) 
08-174-201 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 3(1-4-4) 
08-174-202 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2 4(0-8-4) 
08-174-203 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 3 3(0-6-3) 
08-194-201 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1  2(1-2-3) 
08-194-202 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2   3(1-4-4) 
08-014-206 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 3(0-6-3) 
08-014-212 การสร้างเสริมสุขภาพ 1 2(1-2-3) 
08-014-213 การสร้างเสริมสุขภาพ 2 3(0-6-3) 
08-214-202 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(2-4-6) 
08-214-203 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-6-3) 
08-214-204 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3   3(0-6-3) 
08-014-307 เลือกเฉพาะ 4(1-6-5) 
 รวมหน่วยกิต 42 
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ชั้นปีที่ 5 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

08-154-204 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 2(1-2-3) 
08-154-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 4(0-8-4) 
08-014-217 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ 3(1-4-4) 
08-174-204 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 4 2(1-2-3) 
08-174-205 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 5 4(0-8-4) 
08-184-202 สุขภาพและโรคของสตรี 1  3(1-4-4) 
08-184-203 สุขภาพและโรคของสตรี 2  3(0-6-3) 
08-184-204 สุขภาพและโรคของสตรี 3 2(0-4-2) 
08-204-202 สุขภาพ โรค และการฟ้ืนฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ 3(1-4-4) 
08-214-205 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 2(1-2-3) 
08-214-206 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 4(0-8-4) 
08-094-202 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1   3(1-4-4) 
08-094-203 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2 2(0-4-2) 
08-094-204 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3   3(0-6-3) 
08-014-215 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 2(1-2-3) 
08-014-216 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 2(0-4-2) 
08-124-201 นิติเวชศาสตร์  2(1-2-3) 
08-014-308 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 2(0-4-2) 
 รวมหน่วยกิต 48 
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ชั้นปีที่ 6 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

08-154-201 เวชปฏิบัติครอบครัว  3(0-6-3) 
08-094-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 7(0-14-7) 
08-114-201 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 2(0-4-2) 
08-174-206 เวชปฏิบัติศัลยกรรม   7(0-14-7) 
08-184-201 เวชปฏิบัติสูต-ินรีเวชกรรม 6(0-12-6) 
08-204-201 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   4(0-8-4) 
08-214-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม 9(0-18-9) 
08-014-214 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 4(0-8-4) 
08-014-310 เลือกเสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว 2(0-4-2) 
08-014-309 เลือกเสริมประสบการณ์ 2  4(0-8-4) 
 รวมหน่วยกิต 48 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
        อยู่ในภาคผนวก ก 

 
    3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   
          3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล า
ดับ 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ – นามสกลุ 
คุณวุฒิ 

สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 รองศาสตราจารย ์ พล.อ.นพ.ชุมพล  
เปี่ยมสมบูรณ ์
3 4201 2122 XXXX 
 

อ.ว (มัณฑนากรหลอดเลือด
หัวใจ) 
อ.ว (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
และหลอดเลือด) 
ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
พ.บ.  

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
พระมงกุฎเกล้า 

2541 
 

2534 
 

2530 
2524 

2 ศาสตราจารย ์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ 
3 4105 0038 XXXX 
 

อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันการ
เดินทางและท่องเที่ยว) 
อ.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
พ.บ. 
 
 
สพ.บ. 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

2554 
 

2539 
2526 

 
 

2522 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.สุพัฒน์  ศรสีวัสดิ ์

3 9699 0018 XXXX 
 

ปร.ด.(เภสัชวิทยา) 
วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
วท.บ.(ฟิสิกส์) 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.รามค าแหง 

2545 
2533 
2524 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.พนม  สุขจันทร ์
3 9611 0031 XXXX 
 

ปร.ด.(ระบาดวิทยา) 
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.มหิดล 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2544 
2536 

5 อาจารย ์ พญ.กัลยาณี  อาสนศักดิ ์
3 6099 0041 XXXX 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. 

แพทยสภา 
ม.เชียงใหม ่

2537 
2531 

6 อาจารย ์ ดร.ก่อเกียรติ  ธีระกิตติธ์นากุล 
3 3210 0074 XXXX 

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-์เคมี) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ทักษิณ 

2558 
2550 
2547 

 
3.2.2  อาจารย์ประจ า 

           (อยู่ในภาคผนวก ข) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติทางคลินิก 

1) มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ท่าทีของผู้ป่วยและญาติ 
2) มีความสามารถในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
3) มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน  และการตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการที่จ าเป็นไดโ้ดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม 
4) มีทักษะในการให้การดูแลรักษา และท าหัตถการที่จ าเป็น 

 

4.2  ช่วงเวลา 
        ชั้นปีที ่6 ตลอดปีการศึกษา  
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             จดัเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา  ใช้เวลาเรียน 48 สัปดาห์ 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

       ในหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1 ในชั้นปีที่ 1  และ           
ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิจัยสุขภาพชุมชนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ในชั้นปีที่ 2   และก าหนดให้นักศึกษา
ท างานวิจัยในชุมชนที่สนใจในชั้นปีที่ 3  ในรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 3  ชั้นปีที่ 3  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลโครงการสาธารณสุขในชุมชนได้  และท างานวิจัยในบางรายวิชา  ซึ่งเป็น
การด าเนินการวิจัยทางสุขภาพในระดับพ้ืนฐานแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท าและน าเสนอรายงาน  และในชั้นคลินิก ยังมีการก าหนดให้ท างานวิจัยรายกลุ่มรายวิชาสร้างเสริมสุขภาพ 
1 และ 2  อีกด้วย 

 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้การท าโครงงานและการท างานวิจัย  
1) อธิบายกระบวนการวิจัยด้านสาธารณสุข  
2) ด าเนินการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 
3) มีทักษะในการจัดการข้อมูล 
4) มีทักษะการบริหารและท างานเป็นทีม 
5) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชนได้อย่างเหมาะสม และบุคลากรสาธารณสุข 
6) มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน 

 

     5.3  ช่วงเวลา 
                 ตลอดหลักสูตร       
 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต  
      12 หนว่ยกิต 
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     5.5  การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/โครงการวิจัย ให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุง

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผล 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 
7) จัดให้นักศึกษาเสนอรายงานผลโครงงาน/โครงการวิจัย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม 

 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้รว่มกัน 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
5) ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจ าสาขาวิชาโดยประเมินผลการเรียนรู้ตามตารางข้างล่าง ดังนี้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านโครงงาน/การวิจัย 

นักศึกษาแพทย์ 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 5 ชั้นปีท่ี 6 

1) อธิ บ าย กระบวนการวิ จั ย ด้ า น
สาธารณสุข 

      

2) ด าเนินการวิจัยทางด้านสาธารณสุข       

3) มีทักษะในการจัดการข้อมูล       

4) มีทักษะการบริหารและท างานเป็น
ทีม 

      

5) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม และ
บุคลากรสาธารณสุข 

      

6) มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน       
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.  มีทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับ

วิถีชีวิตภายใต้บรบิทพหุวัฒนธรรม   
1.  จัดให้มีการเรียนรู้บริบทพหวุัฒนธรรม ในรายวชิาที่

เก่ียวข้องทั้งด้านปรีคลนิิก และด้านคลนิิก 
2.  จัดให้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษามลายูถิ่น 
    ที่จ าเป็นทางด้านการแพทยแ์ละการสนทนากับผูป้่วย 
    2.1 มีการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญต่อภาษา 
         มลายูถิ่นในรายวิชาภาษามลายูถิน่ปาตานี 
    2.2 น านักศึกษาลงชุมชนและจัดท าโครงงาน/งานวจิัย 

เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนพื้นถิน่ 
    2.3 มีกิจกรรมส่งเสริมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้า 
         ร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
3. จัดให้ศึกษารายวิชาพืน้ฐานทางการแพทย์ใน 
    สถานการณส์าธารณภัย 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
   4.1 มีการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญต่อภาษา  
        อังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ  
   4.2 มีโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ณ  
        ต่างประเทศ 
 

2. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด 
   ชีวิต  โดยสามารถวางแผน  แสวงหาความรู้  คิด 
   วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1. จัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญต่องานวิจัย ให้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดทักษะการ
แก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนด้วยกระบวนการคน้คว้า
และวิจัยอย่างเป็นระบบ     

2. มีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัย ช่วยให้นักศึกษา 
สามารถค้นควา้หาความรู้ด้วยตนเองได้สะดวก 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่ เนน้
การเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ problem 
based-learning (PBL), team based-learning 
(TBL), case study, project based-learning, 
bed-side teaching 
 

3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม การตรงต่อเวลา และเจตคติที่
ดีต่อวิชาชพี 

1.  ผู้สอนเป็น Role model  
2.  จัดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญและปลูกฝังเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี 
3.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงบันดาลใจให้

นักศึกษาตระหนักและถือปฏบิตัิตามค่านิยม
“MORNARA” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  

 

**M=Moral; O=Opportunity; R=Respect; N=Networking; A=Agility; R=Rural; A=Achievement motivation  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้         
พหุวัฒนธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนใน
แต่ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

1. มีทัศนคติมุมมองเชิงบวก และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นแพทย์  

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร์ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
2.  การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 
3.  การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
4.  การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  (Self-directed learning) 
5.  การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project/research) 
6.  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated situation) 
7.  การฝึกประสบการณ์ในชุมชน  (community experience) 
8.  การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
9.  การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1.  การบันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม 
2.  การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (logbook) 
3.  การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
4.  การประเมินผลงานรายบุคคล/กลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
5.  การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.  การสังเกตการณ์การท างานกลุ่ม 
7.  การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
8.  การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
9.  การประเมินแบบ 360 องศา 

 

2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

             1. อธิบายหลักการ เพ่ือเชื่อมโยงกับความรู้กลุ่มวิชาด้านคลินิก  
[ส ำหรับกลุ่มวิชำด้ำน (ก) วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
ทำงเลือก และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ข) สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
พฤติกรรมศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  เวชศำสตร์ครอบครัว/ชุมชน และ          
(ค) เวชจริยศำสตร์ สิทธิมนุษยชน และกฎหมำยทำงกำรแพทย์]   
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2.  อธิบายหลักการ และประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
อนาคต [ส ำหรับกลุ่มวิชำด้ำนคลินิก] 

3.  อธิบายระบบสุขภาพของประเทศไทย ระบบบริบาลเวชกรรมแบบองค์รวม 
ระบบคุณภาพโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย  

4.  อธิบายหลักการคิดเชิงพิพากษ์ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
5.  เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความเป็นมืออาชีพในบทบาทต่างๆ ของแพทย์ 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.  การบรรยาย 
2.  การมอบหมายงานบุคคล/ การมอบหมายงานกลุ่ม  
3.  การสาธิต/การดูงาน และการน าเสนอข้อมูล 
4.  การฝึกการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 
5.  การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)  
6.  การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง (Self-directed learning) 
7.  การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study) 
8.  การฝึกท าโครงการ/วิจัย (project) 
9.  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated situation)/การฝึกประสบ 

การณ์ในชุมชน (community experience) 
10. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
11. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
12. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
13. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge synthesizing activity) 
14. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
15. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
16. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
17. Case based discussion 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1.  การสอบปรนัย (MCQs) 
2.  การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง (MEQs) 
3.  การสอบปฏิบัติ 
4.  การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น 
5.  การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว (Long case) 
6.  การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
7.  การสอบปากเปล่า 
8.  การประเมินตนเอง / การรายงานแบบ reflective report 
9.  การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
10. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
11. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
12. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
13. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
14. การประเมินป้อนกลับจากหลายแหล่ง Multi-Source Feedback (MSF)  
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15. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
16. Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)  
17.การประเมินขณะท าหัตการ Direct Observation of Procedural Skills 

(DOPS)  
18. Case-Based Discussions (CBD)  
19. Mini-Peer Assessment tool (Mini-PAT) 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. ตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา และการ
ตรวจพิเศษอ่ืนอย่างสมเหตุผล และการแปลผลการตรวจตามเกณฑ์วิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

2. ตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง (people-centered 
health care) และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

3. ประเมินคุณค่าบทความ และแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. การสาธิต/การดูงาน 
2. การอภิปรายกลุ่ม การท างานกลุ่มและน าเสนอ  
3. การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory study)/การฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์จ าลอง  (simulated situation)/การฝึกประสบการณ์ในชุมชน 
(community experience) 

4. การฝึก Critical appraisal skill  
5. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
6. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
7. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
8. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
9. Case based discussion 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1. การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
2. การสอบปฏิบัติ 
3. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น 
4. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
5. การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
6. การสอบปากเปล่า 
7. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
8. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
9. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
10. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
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 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น า และสมาชิกกลุ่มที่เหมาะสม 
2. ปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอย่างสร้าง สรรค์กับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน 
3. รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ องค์กร และสังคม   
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาทการดูแล สร้างเสริมสุขภาพ 

และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1.   การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
2.   การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project) 
3.   การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated situation)/การฝึกประสบ 

การณ์ในชุมชน (community experience) 
4.   การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
5.   การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
6.   กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge  synthesizing activity) 
7.   การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
8.   ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
9.   การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
10. Case based discussion 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. บันทึกการมีส่วนร่วม 
2. การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน (peer-assessment) 
3. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
4. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
5. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
6. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
7. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
8. การประเมินแบบ 360 องศา 
9. การประเมินป้อนกลับจากหลายแหล่ง Multi-Source Feedback (MSF)  

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1. รับรู้ข้อมูล สื่อสาร วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 
2. ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. รับฟังปัญหาของผู้ป่วย และสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าว

ร้าย การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การโน้มน้าว  ไกล่เกลี่ย และเจรจา
ต่อรอง 
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4. เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สืบค้น และการ
น าเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ประยุกต์ใช้หลักสถิติทางการแพทย์อย่างเหมาะสม  
6. บันทึกเวชระเบียน และจัดท าเอกสารทาง การแพทย์อย่างเป็นระบบ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.   การบรรยาย 
2.   การมอบหมายงานบุคคล/ การมอบหมายงานกลุ่ม  
3.   การน าเสนอข้อมูล 
4.   การสาธิต/ดูงาน 
5.   การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
6.   การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project) 
7.   การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated situation)/ การฝึกระสบ 

การณ์ในชุมชน  (community experience) 
8.   การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
9.   การสอนข้างเตียง  (bedside teaching๗ 
10. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
11. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge synthesizing activity) 
12. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
13. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
14. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
15. Case based discussion 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.   การสอบปรนัย 
2.   การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
3.   การสอบปฏิบัติ 
4.   การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น 
5.   การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
6.   การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
7.   การสอบปากเปล่า 
8.   การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
9.   การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
10. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
11. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
12. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
13. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
14. การประเมินแบบ 360 องศา 
15. การประเมินป้อนกลับจากหลายแหล่ง Multi-Source Feedback (MSF)  
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2.6  ทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 
2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 

1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และประมวลข้อมูลเพ่ือใช้ 
ในการวินิจฉัยผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

2. ตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่จ าเป็นและเหมาะสม 

3. ให้การดูแลรักษา ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสุขภาพ ด้วยใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ และท าหัตถการทางการแพทย์ที่อย่างเหมาะสม และจ าเป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. 2555  

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 
1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงานบุคคล/ มอบหมายงานกลุ่ม 
3. การสาธิต/การดูงาน 
4. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
5. การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  (Self-directed learning)/การฝึกประสบการณ์

ในชุมชน  (community experience) 
6. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated situation) 
7. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
8. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
9. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model 
10. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge synthesizing activity) 
11. Case based discussion 

2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 
1. การสอบปฏิบัติ 
2. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น  
3. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
4. การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
5. การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (logbook) 
6. การประเมินตนเอง 
7. การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
8. การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
9. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
10. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
11. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
12. Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)  
13. การประเมินขณะท าหัตการ Direct Observation of Procedural Skills 

(DOPS)  
14. Case-Based Discussions (CBD)  
15. Mini-Peer Assessment tool (Mini-PAT)  
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2.7  ทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับวิถีชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม 
2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับวิถีชีวิต

ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม 
1. อธิบายบริบทของพ้ืนที่/ชุมชน ความต้องการ และข้อจ ากัดในสังคมพหุ

วัฒนธรรม  
2. ปฏิบัติงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และเศรษฐานะ ในบริบทพหุ

วัฒนธรรม 
3. ใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 
4. มีทักษะทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 

2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการ
แพทย์เข้ากับวิถีชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม 
1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงานรายบุคคล/ มอบหมายงานกลุ่ม  
3. การน าเสนอข้อมูล 
4. การสาธิต/การดูงาน 
5. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
6. การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  (Self-directed learning) 
7. การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project) 
8. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated situation)/ การฝึก

ประสบการณ์ในชุมชน(community experience) 
9. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
10. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge synthesizing activity) 
11. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
12. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
13. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 

2.7.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์
เข้ากับวิถีชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม 

1. บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม 
2. การสอบปรนัย 
3. การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
4. การสอบปฏิบัติ 
5. การสอบปากเปล่า 
6. การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
7. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
8. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
9. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
10. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
11. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

 
 



39 
 

หมายเหตุ:  
(1) ค าอธิบายกลยุทธ์การสอน 
     กลยุทธ์การสอนที่ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาเป็นการเน้นการเรียนการสอนที่ให้

ความส าคัญต่อการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) และการพัฒนาความสามารถที่มี
ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพ  ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง  ที่มีความส าคัญกับการฝึกปฏิบัติ  และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง   รูปแบบการสอนที่ เป็นกระตุ้นและมีส่วนร่วมของผู้ เรียน         
(Active learning) สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลายที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
จนเต็มศักยภาพของตนเอง  โดยรูปแบบหรือวิธีการสอนตามกลยุทธ์ดังกล่าวได้สรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางกลยุทธ์การสอน 
ล าดับ วิธีสอน ลักษณะกิจกรรม 

1 บรรยาย อธิบายประเด็นหรือสาระต่างๆ ระหว่างนั้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา
แพทย์ เช่น การซักถามหรือให้ตอบค าถามสั้นๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจของ
นักศึกษา 

2 มอบหมายงานบุคคล  
(ตอบค าถามแบบทดสอบ) 

การใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ช่วงเวลาศึกษาด้วย
ตนเอง) ให้นักศึกษาแพทย์แต่ละคนประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาที่เป็นค าถาม หรือแบบทดสอบที่ได้รับมอบหมาย หรือ
สังเคราะห์ค าตอบ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหานั้น 

3 มอบหมายงานกลุ่ม 
(ค้นคว้าข้อมูล รายงาน 
โครงงาน) 

การใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ช่วงเวลาศึกษาด้วย
ตนเอง) ให้นักศึกษาแพทย์ค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิดและ
หลักฐาน เพื่อวิ เคราะห์ปัญหาที่ เป็นค าถาม หรือแบบทดสอบที่ได้รับ
มอบหมาย หรือสังเคราะห์ค าตอบ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหานั้น และ
จัดท าเอกสาร/รายงาน 

4 น าเสนอข้อมูล น าเสนอข้อมูล/ผลงานที่รวบรวมด้วยวาจา 
5 สาธิต/ดงูาน การจัดให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ(ในและนอกสถานศึกษา) 
6 ฝึกการแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรม 
ให้นักศึกษาแพทย์ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ความ
ตรงต่อเวลา  การไม่พูดคุยในชั้นเรียน  การแต่งกายถูกระเบียบ เป็นต้น 

7 การอภิปรายกลุ่ม 
(group discussion) 

กลุ่มนักศึกษาประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อหา
ข้อสรุปส าหรับเร่ืองที่อภิปรายกันนั้น 

8 การเรียนรู้โดยการก ากับ
ตนเอง 
(self-directed learning) 

การใช้เวลาช่วงหนึ่งของการสอนหรือนอกเวลาสอน (ช่วงเวลาศึกษาด้วย
ตนเอง) ให้นักศึกษาแพทย์ค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิดและ
หลักฐาน และประชุมกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปส าหรับงานที่ได้รับมอบ หมาย และ
จัดท าเอกสาร/รายงาน 

9 การฝึกปฏิบัติทาง
ห้องปฏิบัติการ 
(laboratory study) 

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เป็นการปฏิบัติ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
ภาคทฤษฎี และ/หรือให้ท าหัตถการได้ 

10 การฝึกท าโครงการ/วจิัย 
(project) 

นักศึกษาแพทย์ค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย
โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งแนวคิด 
มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 



40 
 

ล าดับ วิธีสอน ลักษณะกิจกรรม 
11 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์

จ าลอง 
(simulated situation) 

ฝึกแสดงพฤติกรรมต่างๆ ในสถานการณ์ที่จ าลองใกล้เคียงสถานการณ์จริง 
เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจภาคทฤษฎี และ/หรือให้ท าหัตถการได้ 

12 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย 
(clinical practice) 

นักศึกษาแพทย์มีโอกาสเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา/การปฏิบัติกับผู้ป่วยด้วยตนเอง
ตามสาขาวิชาที่ศึกษามาหรือด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาได้ การที่นักศึกษาแพทย์สามารถแก้ปัญหาได้นั้น นักศึกษาแพทย์
ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาวิ เคราะห์  สังเคราะห์ วินิจฉัย หรือ
ตั้งสมมติฐาน และวางแผนการรักษา 

13 การสอนข้างเตียง 
(bedside teaching) 

ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ป่วยเพื่อสอนข้างเตียงโดยมีแนวปฏิบัติ เช่น     
ให้นักศึกษาน าเสนอประวัติผู้ป่วย  การตรวจร่างกายต่างๆ ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้
น าเสนอปัญหาที่ส าคัญ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์อภิปรายหรือตอบค าถาม 
นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้และวินิจฉัยจากผู้ป่วยจริงร่วมกับผู้สอน มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ถามปัญหาที่สงสัย 

14 การฝึกประสบการณ์ใน
ชุมชน (community 
experience) 

นักศึกษาแพทย์ได้พบกับสภาพที่เป็นจริง  ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยและบุคลากร
ประจ าหน่วยบริการนั้น  มีกิจกรรมทางการศึกษาให้ท า เช่น โครงการกลุ่ม 
การรับผิดชอบดูแลติดตามครอบครัวผู้ป่วย การจัดนิทรรศการและกิจกรรม
รณรงค์ในชุมชน เป็นต้น 

15 ผู้สอนปฏบิัติตนเป็น
แบบอย่าง (role model) 

ผู้สอนเป็นตัวอย่างของการเป็นแพทย์ที่ดีในขณะด าเนินการสอน  เมื่ออยู่ต่อ
หน้าผู้ป่วย/ขณะปฏิบัติงาน และสถานการณ์อื่น 

16 กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้ 
(knowledge synthesizing 
activity) 

กิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาแพทย์คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ความรู้  โดยใช้สื่อ
การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  เช่น  การใช้โจทย์ผู้ป่วย  วีดีทัศน์   
สื่อมัลติมีเดีย  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบฝึกหัด 

17 การเรียนแบบทีม 
(team-based learning) 

การเรียนที่ เน้นให้นักศึกษาแพทย์ท างานเป็นทีม  ผู้สอนมอบหมายให้
นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน ทดสอบ
รายบุคคล  จากนั้นกระตุ้นให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมโดยทดสอบรายกลุ่ม และ
ฝึกให้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนเพื่อแก้ปัญหา 

18 ห้องเรียนกลับด้าน 
(flipped classroom) 

กระบวนการเรียนการสอนที่เปลี่ยนช่วงเวลาบรรยายเนื้อหาในห้องเรียนเป็น
การท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกแก้โจทย์ปัญหา ส่วนการบรรยาย/บทเรียนจะ
อยู่ในช่องทางอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาแพทย์สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ก่อนเข้า
ห้องเรียน ผู้สอนก าหนดโจทย์เพื่อการถามตอบในห้องเรียน 

19 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ซึ่งมีการจัดท า
คู่มือจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

20 Case based discussion กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ เป็น
สภาพการณ์จริงหรือสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กรณีนั้นและวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหา 

21 อื่น ๆ กระบวนการสอนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้างต้น 
 
หมายเหตุ:  

(2) ค าอธิบายกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
      แนวทางในการใช้กลยุทธ์การประเมินความรู้ที่ส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการ
ประเมินในประเด็นต่างๆที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ โดยมีแนวทางการประเมิน การ
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ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ การประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การ
ประเมินพัฒนาการเรียนรู้และ/หรือประเมินเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือการพัฒนา ส าหรับรูปแบบ
หรือวิธี การประเมินตามกลยุทธ์ดังกล่าว ได้สรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ล าดับ วิธีประเมิน ลักษณะกิจกรรม 

1 บันทึกเข้าเรียนและการมสี่วนร่วม ผู้สอนบันทึกรายช่ือผู้เข้าเรียน  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน  และจัดแบ่งคะแนนไว้ส าหรับกิจกรรมนั้นๆ 

2 การสอบปรนยั ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการใช้ข้อสอบปรนัย 
3 การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการใช้ข้อสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
4 การสอบปฏบิัต ิ ผู้สอนประเมินการปฏิบัติ/สอบปฏิบัติของผู้เรียน 
5 การสอบปฏบิัติทางคลินิกรายสั้น ผู้สอนประเมินการปฏิบัติ/สอบปฏิบัติของผู้เรียน โดยการจัดสอบ

ปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น 
6 การสอบปฏบิัติทางคลินิกรายยาว ผู้สอนประเมินการปฏิบัติ/สอบปฏิบัติของผู้เรียน โดยการจัดสอบ

ปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
7 การสอบปฏบิัติหลายสถานีทางคลนิิก 

(OSCE) 
ผู้สอนประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน โดยการจัดสอบปฏิบัติหลาย
สถานีทางคลินิก (OSCE) 

8 การสอบปากเปล่า ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยให้ตอบปากเปล่า 
9 การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (logbook) ผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ 
10 การประเมินตนเอง ผู้เรียนประเมินผลงานตนเองที่เป็นเอกสาร/รายงาน/การปฏิบัติ/

พฤติกรรม 
11 การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่ม

งาน 
เพื่อนร่วมช้ันเรียนหรือกลุ่มงานประเมินผลงานที่เป็นเอกสาร/
รายงาน/การปฏิบัติ/พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นบุคคล 

12 การประเมินผลงานรายบุคคล 
(เอกสาร รายงาน) 

ผู้สอนตรวจผลงานท่ีเป็นเอกสาร/รายงานของผู้เรียน ซึ่งน า เสนอเป็น
บุคคล 

13 การประเมินผลงานกลุม่ 
(เอกสาร รายงาน) 

ผู้สอนตรวจผลงานท่ีเป็นเอกสาร/รายงานของผู้เรียน ซึ่งน า เสนอเป็น
กลุ่ม 

14 การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

15 การสังเกตการท างานกลุม่ ผู้สอนสังเกตการท างานกลุ่มและบันทึกข้อมูล 
16 การสังเกตในสถานการณ์จริง 

(จากผู้ร่วมงาน) 
การสังเกตจากผู้ร่วมงาน 

17 แฟ้มสะสมงาน (portfolio) แฟ้มรวบรวมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การท า
กิจกรรม และเขียนบรรยายเพื่อสะท้อนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ 
(reflection) อย่างเป็นกระบวนการ 

18 การประเมินแบบ 360 องศา ประเมินโดยคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน อาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

19 การสังเกตจากการท าหตัการ (Direct 
Observation of Procedural Skills -
DOPS)  

ผู้สอนสังเกตและประเมินผู้เรียนขณะท าหัตการ ตามแบบประเมิน 
 

20 วิธีอื่นๆ  วิธีการประเมินที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้างต้น 
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(3)  ตารางกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน  
 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีทัศนคติมุมมองเชิงบวก และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับ
ความเป็นแพทย์  

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยและ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

3. ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
 
 
 
 
 

1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
2. การแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 
3. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
4. การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  (Self-directed 

learning) 
5. การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project/research) 
6. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated 

situation) 
7. การฝึกประสบการณ์ในชุมชน  (community  

experience) 
8. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
9. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 

 

1. การบันทกึเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม 
2. การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (logbook) 
3. การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
4. การประเมินผลงานรายบุคคล/กลุ่ม (เอกสาร 

รายงาน) 
5. การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน 
6. การสังเกตการณ์การท างานกลุ่ม 
7. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
8. การประเมินแฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
9. การประเมินแบบ 360 องศา 
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2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลักการ เพ่ือเชื่อมโยงกับความรู้กลุ่มวิชา

ด้านคลินิก  
[ส ำหรับกลุ่มวิชำด้ำน (ก) วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก และ
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ข) สังคมศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ พฤติกรรมศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์ 
เวชศำสตร์ครอบครัว/ชุมชน และ (ค) เวชจริยศำสตร์ 
สิทธิมนุษยชน และกฎหมำยทำงกำรแพทย์]   

2. อธิบายหลักการ และประยุกต์ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต  

[ส ำหรับกลุ่มวิชำด้ำนคลินิก] 
3. อธิบายระบบสุขภาพของประเทศไทย ระบบบริบาล

เวชกรรมแบบองค์รวม ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
และความปลอดภัยของผู้ป่วย  

4. อธิบายหลักการคิดเชิงพิพากษ์ และเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ 

5. เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความเป็นมืออาชีพในบทบาท
ต่างๆ ของแพทย์ 

 
 

1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงานบุคคล/ การมอบหมายงานกลุ่ม  
3. การสาธิต/การดูงาน และการน าเสนอข้อมูล 
4. การฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 
5. การอภิปรายกลุ่ม (group discussion)  
6. การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง (Self-directed 

learning) 
7. การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบตัิการ (laboratory study) 
8. การฝึกท าโครงการ/วจิัย (project) 
9. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated  

situation)/ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน
(community experience) 

10. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
11. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
12. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
13. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge  

synthesizing activity) 
14. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
15. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
16. การจัดการเรียนรู้แบบใชป้ัญหาเป็นฐาน (PBL) 
17. Case based discussion 

1. การสอบปรนัย (MCQs) 
2. การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง (MEQs) 
3. การสอบปฏิบัต ิ
4. การสอบปฏิบัตทิางคลินิกรายสัน้ 
5. การสอบปฏิบัตทิางคลินิกรายยาว (Long case) 
6. การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
7. การสอบปากเปลา่ 
8. การประเมินตนเอง 
9. การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
10. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
11. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
12. การสังเกตการณ์ท างานกลุม่ 
13. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
14. การประเมินป้อนกลับจากหลายแหล่ง Multi-Source   
     Feedback (MSF)  
15. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
16. Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)  
17. การประเมินขณะท าหัตการ Direct Observation of   
     Procedural Skills (DOPS)  
18. Case-Based Discussions (CBD)  
19. Mini-Peer Assessment tool (Mini-PAT)  
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ตัดสินใจเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ

ทางรังสีวิทยา และการตรวจพิเศษอ่ืนอย่างสมเหตุผล 
และการแปลผลการตรวจตามเกณฑ์วิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

2. ตัดสินใจเลือกแนวทางการบริบาลโดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลาง (people-centered health care) และ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

3. ประเมินคุณค่าบทความ และแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
 

1. การสาธิต/การดูงาน 
2. การอภิปรายกลุ่ม การท างานกลุ่มและน าเสนอ  
3. การฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ (laboratory 

study)/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  
(simulated situation)/ การฝึกประสบการณ์ใน
ชุมชน (community experience) 

4. การฝึก Critical appraisal skill  
5. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
6. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
7. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
8. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
9. Case based discussion 

1. การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
2. การสอบปฏิบัติ 
3. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น 
4. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
5. การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
6. การสอบปากเปล่า 
7. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
8. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
9. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
10. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น า และสมาชิกกลุ่มที่
เหมาะสม 

2. ปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอย่างสร้าง  
   สรรค์กับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน 
3. รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  
   องค์กร และสังคม   
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาทการ

ดูแล สร้างเสริมสุขภาพ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 

 

1. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
2. การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project) 
3. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated 

situation)/ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน 
(community experience) 

4. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
5. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
6. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge  

synthesizing activity) 
7. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
8. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
9. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
10. Case based discussion 

1. บันทึกการมีส่วนร่วม 
2. การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
3. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
4. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
5. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
6. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
7. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
8. การประเมินแบบ 360 องศา 
9. การประเมินป้อนกลบัจากหลายแหล่ง Multi-Source 

Feedback (MSF)  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รับรู้ข้อมูล สื่อสาร วิเคราะห์ ตัดสินใจอย่าง

สมเหตุสมผล 
2. ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
3. รับฟังปัญหาของผู้ป่วย และสื่อสารในสถานการณ์

เฉพาะ ได้แก่ การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด การโน้มน้าว  ไกล่เกลี่ย และเจรจา
ต่อรอง 

4. เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวม 
สืบค้น และการน าเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ประยุกต์ใช้หลักสถิติทางการแพทย์อย่างเหมาะสม 
6. บันทึกเวชระเบียน และจัดท าเอกสารทาง การแพทย์

อย่างเป็นระบบ 
 

1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงานบุคคล/ การมอบหมายงานกลุ่ม  
3. การน าเสนอข้อมูล 
4. การสาธิต/ดูงาน 
5. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
6. การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project) 
7. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated 

situation)/ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน  
(community experience) 

8. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
9. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching๗ 
10. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
11. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge 

synthesizing activity) 
12. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
13. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 
14. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
15. Case based discussion 

1. การสอบปรนัย 
2. การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
3. การสอบปฏิบัติ 
4. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น 
5. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
6. การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
7. การสอบปากเปล่า 
8. การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
9. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
10. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
11. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
12. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
13. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
14. การประเมินแบบ 360 องศา 
15. การประเมินป้อนกลับจากหลายแหล่ง  
     Multi-Source Feedback (MSF)  
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6. ทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

ทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ทักษะพิสัยด้านวิชาชีพ 
1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่าง

ครอบคลุม และประมวลข้อมูลเพื่อใช้ ในการ
วินิจฉัยผู้ป่วยได้ถูกต้อง 

2. ตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เลือกการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพที่จ าเป็นและเหมาะสม 

3. ให้การดูแลรักษา ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูและส่งเสริม
สุขภาพ ด้วยใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
และท าหัตถการทางการแพทย์ที่อย่างเหมาะสม 
และจ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. 2555  

 
 

 
 
 

1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงานบุคคล/ มอบหมายงานกลุ่ม 
3. การสาธิต/การดูงาน 
4. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
5. การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  (Self-directed 

learning)/การฝึกประสบการณ์ในชุมชน  
(community experience) 

6. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated 
situation) 

7. การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย (clinical apprenticeship) 
8. การสอนข้างเตียง  (bedside teaching) 
9. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model 
10. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge 

synthesizing activity) 
11. Case based discussion 

1. การสอบปฏิบัติ 
2. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น  
3. การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายยาว 
4. การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (OSCE) 
5. การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ (logbook) 
6. การประเมินตนเอง 
7. การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน 
8. การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
9. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
10. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
11.  แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 
12. Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)  
13.  การประเมินขณะท าหัตการ Direct Observation of 

Procedural Skills (DOPS)  
14.  Case-Based Discussions (CBD)  
15.  Mini-Peer Assessment tool (Mini-PAT)  
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7. ทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับวิถีชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม   
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการบูรณาการความรู้

ทางการแพทย์เข้ากับวิถีชีวิตภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม   

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับวิถี

ชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม   

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทักษะในการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับวิถี

ชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม   
1. อธิบายบริบทของพ้ืนที่/ชุมชน ความต้องการ และ

ข้อจ ากัดในสังคมพหุวัฒนธรรม  
2. ปฏิบัติงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 

และเศรษฐานะ ในบริบทพหุวัฒนธรรม 
3. ใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 
4. มีทักษะทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 

 
 

1. การบรรยาย 
2. การมอบหมายงานรายบุคคล/ มอบหมายงาน

กลุ่ม  
3. การน าเสนอข้อมูล 
4. การสาธิต/การดูงาน 
5. การอภิปรายกลุ่ม  (group discussion) 
6. การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง  (Self-directed 

learning) 
7. การฝึกท าโครงการ/วิจัย  (project) 
8. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง  (simulated 

situation)/ การฝึกประสบการณ์ในชุมชน
(community experience) 

9. ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  (role model) 
10. กิจกรรมสังเคราะห์ความรู้  (knowledge 

synthesizing activity) 
11. การเรียนแบบทีม  (team-based learning) 
12. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
13. ห้องเรียนกลับด้าน  (flipped classroom) 

1. บันทึกเข้าเรียนและการมีส่วนร่วม 
2. การสอบปรนัย 
3. การสอบอัตนัย/อัตนัยดัดแปลง 
4. การสอบปฏิบัติ 
5. การสอบปากเปล่า 
6. การประเมินผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน) 
7. การประเมินผลงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน) 
8. การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน 
9. การสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม 
10. การสังเกตในสถานการณ์จริง (จากผู้ร่วมงาน) 
11. แฟ้มสะสมงาน (portfolio) 

 
 

 

 

 



49 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                            

การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

                            

การอ่านเชิงวิเคราะห์
วิจารณ ์

                            

ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพ 

  
  
 

 
 

     
 

  
 

      
 

  
       

สารสนเทศเพื่องานเขียน
ทางวิชาการ 

                            

กฎหมายทั่วไป                             
จิตวิทยาและ 
พฤติกรรมศาสตร ์

                            

สันติศึกษาเพื่อ 
พัฒนาสังคม 

                            

กิจกรรมพลศึกษา                             
มนุษย์และสังคม                             
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
สถิติส าหรับชีววิทยา
ศาสตร ์  

                            

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น                             
บทน านิติเวชศาสตร ์                             
บทน าวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 1 

                            

บทน าวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 2 

                            

บทน าเวชศาสตร์คลินิก1                             
ประวัติศาสตร์การแพทย ์                             
พื้นฐานการแพทย์ใน
สถานการณ์สาธารณภัย 

                            

พื้นฐานทางการแพทย์
และเวชจรยิศาสตร์ 1 

                            

พื้นฐานทางการแพทย์
และเวชจรยิศาสตร์ 2 

                            

ระเบียบวิธีวิจยั                             
ระบบประสาท                             
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

 (ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ   
และโครงกระดูก 

                            

ภูมิคุ้มกันวิทยา                              
โรคตดิเช้ือ 1                             
โรคตดิเช้ือ 2                             
ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน                             
ระบบทางเดินอาหาร
และโภชนาการ 

                            

โรคไม่ตดิต่อ                             
เวชพันธุศาสตร ์                             
พยาธิวิทยาคลินิก  
โลหิตวิทยา  
และมะเร็งวิทยา 

                            

โรคของระบบต่อมไร้ท่อ                             
 
 



53 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

 (ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
โรคของระบบ 
ทางเดินปัสสาวะและ
ระบบสบืพันธุ ์

                            

โรคของระบบ 
ทางเดินหายใจ 

                            

โรคของระบบทางเดิน
อาหารและโภชนาการ 

                            

โรคของระบบหัวใจ
หลอดเลือด 

                            

โรคของระบบโครงร่าง
กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และ
ระบบประสาท 

                            

หลักเภสัชวิทยาทาง
การแพทย์ 

                            

บทน าเวชศาสตร์ชุมชน                             
เวชศาสตร์ชุมชน 1                             
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 

 (ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
เวชศาสตร์ชุมชน 2                             
เวชศาสตร์ชุมชน 3                             
ระบบต่อมไร้ท่อ                             
ระบบทางเดินปสัสาวะ
และระบบสืบพันธุ ์

                            

ระบบหัวใจหลอดเลือด  
และระบบทางเดิน
หายใจ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาชีพ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
บทน าเวชศาสตร์คลินิก2                             
การสร้างเสริมสุขภาพ 1                             
การสร้างเสริมสุขภาพ 2                             
เวชปฏิบัติฉุกเฉินและ
อุบัติเหต ุ

                            

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
อุบัติเหต ุ1 

                            

เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
อุบัติเหต ุ2 

                            

เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
ส าหรับแพทย์ปฐมภูม ิ

                            

เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม                             
สุขภาพและโรคตั้งแต่
ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 1  

                            

สุขภาพและโรคตั้งแต่
ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 2 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาชีพ) 

(ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
สุขภาพและโรคตั้งแต่
ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 3  

                            

เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม                             
นิติเวชศาสตร์                              
เวชปฏิบัติครอบครัว                              
เวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ชุมชน 1 

                            

เวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ชุมชน 2  

                            

เวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ชุมชน 3 

                            

เวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ชุมชน 4 

                            

การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลัง
ผ่าตัด 1 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาชีพ) 

(ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลัง
ผ่าตัด 2 

                            

การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลัง
ผ่าตัด 3 

                            

การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลัง
ผ่าตัด 4 

                            

การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลัง
ผ่าตัด 5 

                            

เวชปฏิบัติศลัยกรรม                              

เวชปฏิบัติสตู-ินรีเวช
กรรม 

                            

สุขภาพและโรคของ 
สตร ี1  

                            

สุขภาพและโรคของ 
สตร ี2  

                            

สุขภาพและโรคของ 
สตร ี3 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาชีพ) 

(ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ 
นาสิกวิทยา 1  

                            

เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ 
นาสิกวิทยา 2   

                            

เวชปฏิบัติศลัยกรรม 
ออร์โธปิดิกส ์  

                            

สุขภาพ โรค และ 
การฟื้นฟูสภาพทาง 
ออร์โธปิดิกส ์

                            

เวชปฏิบัติอายุรกรรม                             
สุขภาพและโรคของ
ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ1 

                            

สุขภาพและโรคของ
ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ2 

                            

สุขภาพและโรคของ
ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ3  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาชีพ) 

(ต่อ) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
สุขภาพและโรคของ
ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ4 

                            

สุขภาพและโรคของ
ผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ5 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเลือก) 

(1) 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) 
ความรู้ 

(3) 
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

(4) 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(5) 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) 
ทักษะพิสัย
ด้านวิชาชีพ 

(7) 
ทักษะในการ 

บูรณาการความรู้
ทางการแพทย ์
เข้ากับวิถีชีวิต 
ภายใต้บริบท 
พหุวัฒนธรรม 

รายวิชา 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 
เลือกเฉพาะ                             
เลือกเสริมประสบการณ ์
1   

  
  

    
  

 
    

     
 
      

 

เลือกเสริมประสบการณ ์
2  

                            

เลือกเสริมประสบการณ์
เวชปฏิบัติครอบครัว 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นป ี รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 1 อธิบายหมวดวิชาพ้ืนฐานทางด้านสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา  และ
ชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม  เพื่อบูรณาการกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ชั้นปีที่ 2 อธิบายระบบการท างานปกติ ของร่างกาย เพ่ือเชื่อมโยงความรู้กับทักษะทางด้านการแพทย์  
และชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม   

ชั้นปีที่ 3 อธิบายภาวะผิดปกติของร่างกาย รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับทักษะทางด้านการแพทย์  และ
ชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ชั้นปีที่ 4-5 มีความรู้และทักษะทางการแพทย์  ในวินิจฉัยโรค รักษาโรค ป้องกันและควบคุมโรค และ
ส่งเสริมสุขภาพ  

ชั้นปีที่ 6 สามารถปฏิบัติงานเป็นแพทย์ที่บูรณาความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานในบริบทพหุวัฒนธรรม 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัดและการประเมินผลการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้
ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบ ดังนี้ 

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557  ใน
หมวดที่ 8 การวัดและประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ใน
ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ และทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

 

1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2550   

 นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปรีคลินิก  สอบประมวล
ความรู้ขั้นที่ 1 ผ่าน  และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จึงจะได้พิจารณาให้ศึกษาต่อในชั้นคลินิกได้ 

 นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปีที่ 4 และมีคะแนนเฉลี่ย
ประจ าปีไม่ต่ ากว่า 2.00 จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 

 นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรู้ขั้น
ที่ 2 ผ่าน  และมีคะแนนเฉลี่ยประจ าปีไม่ต่ ากว่า 2.00  จึงจะได้รับพิจารณาให้ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 6 ได้  

 นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปีที่ 6 สอบประมวลความรู้ขั้น
ที่ 3 ผ่าน  และมีคะแนนเฉลี่ยประจ าปีไม่ต่ ากว่า 2.00  จึงจะได้รับพิจารณาใหจ้บหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

1.3 การตัดสินผล สามารถตัดได้ทั้งอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ และอิงเกณฑ์รวมกับอิงกลุ่ม ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของกรรมการประจ าสาขาวิชา/กรรมการรายวิชา ซึ่งคณะแพทยศาสตร์อาจท ารายละเอียดในประกาศ
ต่อไป 
 

1.4  การประเมินเจตคติ กลุ่มสาขาวิชาปรีคลินิกและคลินิก สามารถประเมินเจตคติได ้2 แบบ คือ 
1) ประเมินโดยใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน  โดยมีหลักฐานชัดเจนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ซึ่งมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และลายมือชื่อก ากับ  ทั้งนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา  
และ/หรือคณะกรรมการกลุ่มสาขาวิชา/รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

2) ประเมินโดยคะแนน  โดยการก าหนดสัดส่วนคะแนนเจตคติแต่ละรายวิชา  ซึ่งต้องมีการชี้แจง
ให้นักศึกษาแพทย์ทราบในประมวลรายวิชาอย่างชัดเจน  ซึ่งคณะแพทยศาสตร์อาจท า
รายละเอียดในประกาศต่อไป 

 

1.5  การสอบแก้ตัว  การสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นักศึกษาแพทย์ที่มีผลคะแนนใน
รายวิชาใดต่ ากว่าระดับการผ่าน (passing level) ของรายวิชานั้น จะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง และคะแนนที่
ได้หลังสอบแก้ตัวจะได้ไม่เกินระดับผ่านของการสอบครั้งนั้นๆ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์อาจท ารายละเอียดใน
ประกาศต่อไป 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
1) คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา ประชุมทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดย

พิจารณารูปแบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกัน โดยการก าหนดจาก table of specifications (ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา) เพ่ือก าหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการออกข้อสอบ และกลั่นกรองข้อสอบ ภายหลังการสอบมีระบบการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือ
การปรับปรุงข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบเข้าคลังข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบและรายงานผลผ่านคณะกรรมการ
วัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

2) นักศึกษาที่มีข้อสงสัยในผลการประเมิน สามารถอุทธรณ์ขอตรวจสอบผลการประเมินต่อ
คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
     2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษาประเมินจากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1) การทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิตโดยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาให้
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 7 ด้าน 

2) การทวนสอบจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพโดยประเมินตนเองถึงความพร้อมและความรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 7 ด้าน 

3) การทวนสอบประมวลความรู้  (Comprehensive) ซึ่ งจัดสอบโดยคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
        เป็นการทวนสอบที่ เน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตเพ่ือน ามา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตรโดยการประเมินผล ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2) รางวัลหรือค าชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา

ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย และด้านพหุวัฒนธรรม  
     2.3  ประเมินจากบัณฑิตในการน าความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาส     

ราชนครินทร์  ได้ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วย การศึกษาปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550  พร้อมทั้งต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  3.1  เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย เหมาะสมกับศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 3.2  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.3  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ครั้งท่ี 1  ครั้งที่ 2  และครั้งที่ 3 
 3.4  ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง และไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับ
คณะและมหาวิทยาลัย 
 3.5  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     1.1  จัดให้มีการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ทุกคน  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  

1) บทบาทและหน้าที่ของการเป็นครูแพทย์  แพทยศาสตรศึกษา  และพันธกิจของคณะ  
แพทยศาสตร์  

2) มีความรู้และความเข้าใจองค์กร  นโยบายของคณะแพทยศาสตร์ กฎ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงาน และสิทธิผลประโยชน์ต่างๆ  

3) การบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  งานวิจัย  และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
แพทยศาสตร์ 

 

     1.2  จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor) ส าหรับอาจารย์ใหม่  โดยมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์
พ่ีเลี้ยง  โดยมีหน้าที่ 

1) ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าเพ่ือการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ ในคณะ
แพทยศาสตร์ 

2) ให้ค าแนะน า และติดตามนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 

     1.3  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 
1) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมการประชุมวิชาการด้านประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร และการวัดและการประเมินผลเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัด การเรียนการ
สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งในและต่างประเทศ 

 

    1.4  การพัฒนาวิชาการ  วิจัย  และวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ใน

สาขาที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาด้านวิชาการที่น่าสนใจและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

2) สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่มีโอกาสพัฒนาส่วนบุคคลที่ตนเองสนใจ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

คุณค่าและสร้างเจตคติเชิงบวกต่อตนเองและคณะ 
 

    1.5  มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ใหม่ 
      มีการประเมินและติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ใหม่ทุกคน โดยคณะกรรมการด้านการศึกษา

อาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือนร่วมงาน และนักศึกษาแพทย ์
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

2.1.1   จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอน    และการวัดและการ 
ประเมินผลที่มีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการ 
ประจ าคณะ รับทราบ 

2.1.2   จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 
2.1.3   จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนการสอน  และการวัดและการประเมิน 

ผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและในคลินิกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
2.1.4   สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตัวเองด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการ
ประเมินผล ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี 

2.1.5   สนับสนุนให้มีการท าวิจัยในห้องเรียน 
2.1.6   พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 
2.1.7   พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1   สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.2   สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานเพ่ือตีพิมพ์  และน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
2.2.3   จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ  รวมทั้งสนับสนุนให้

อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.2.4   สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพการ

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม 
2.2.5   สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาการ

เข้าถึงข้อมูลความรู้ของของฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย 
2.2.6   ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสพัฒนาส่วนบุคคลที่ตนเองสนใจ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

คุณค่าและสร้างเจตคติเชิงบวกต่อตนเองและคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรแพทยศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแลและบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล ดังนี้ 
       1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
       ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ผู้อ านวยการศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย์ประจ า ตัวแทนนักศึกษา และกลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษาและมี
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. วางแผนและก าหนดให้หลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ 
มหาวิทยาลัย เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา  

2. มอบหมายความรับผิดชอบงาน และก ากับ ดูแล ให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานต่างๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรตาม มคอ.2 

3. จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษา การประเมินรายวิชา
และการประเมินหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ให้
ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และ
งานวิจัย 

5. จัดให้มีการวิเคราะห์ และประเมินหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร จัดท า
รายงานผลการประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร  

2)  คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
     ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา กลุ่มงาน

แพทยศาสตรศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา และกลุ่มงานประกัน
คุณภาพ มีหน้าที่ในการด าเนินงานในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามพันธะกิจ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ภายใต้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้เกิดผลการด าเนินงานต่างๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรตาม มคอ.2 
2. จัดให้มี ก ากับ และติดตาม มคอ.3/มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน และ มคอ.5/มคอ.6 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน  จัดให้มีผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และน าผลการ
ประเมินหลักสูตรไปพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร  
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3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนสอน การวัดและประเมินผล การสร้างสื่อการ
เรียนรู้ การสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ และการวางแผนการพัฒนาห้องสมุดและสิ่ง
สนับสนุนอื่น ๆ  

4. ก าหนดแผนด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาทุกปี รวมทั้งก าหนดแนวทางด าเนินการ
วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท้ังระดับรายวิชา ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร 

5. จัดท าระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวัดและการประเมินผล การอุทธรณ์ผล
การศึกษา   

6. วิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนา ในการ
จัดการศึกษา 

7. เสนอเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
1.2 มีกลุ่มงานที่สนับสนุนการบริหารงานด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้แก่ กลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา 

กลุ่มงานบริการการศึกษา  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  ที่ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันร่วมผลิต  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่ก าหนด  

1.3 จัดให้มีการสัมมนาประจ าปีเรื่องการจัดการศึกษาของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 
 
2. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1)  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร  ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

2)  มีการส ารวจการท างานและการคงอยู่ในพ้ืนที่ของบัณฑิต  ตั้งแต่ระยะใช้ทุน 3 ปี และ
หลังจากการใช้ทุนครบ  

 
3. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการอื่นๆ แก่นักศึกษา 

1)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยจัดอาจารย์เป็นที่ปรึกษาประจ าตัวของนักศึกษาตลอด
หลักสูตร เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งด้านการศึกษาตามหลักสูตร  การด าเนินชีวิต  และการ
จัดการปัญหาด้านต่าง ๆ 

2)  มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
3) มีบุคลากรด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา 
4)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาในด้าน

การศึกษา  ด้านจิตใจ  หรือด้านทักษะชีวิตและสังคม 
 

 3.2 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา  
1)  รางวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2) ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
3)  ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช 
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4) ทุนการศึกษามูลนิธิไฟเซอร์แห่งประเทศไทย
5) ทุนการศึกษามูลนิธิโอสถสภา
6) ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) การอุทธรณ์ขอตรวจผลการสอบ/ผลการประเมิน  ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล

การสอบ/ผลการประเมินอย่างเป็นทางการของรายวิชาที่ประสงค์จะขอตรวจสอบ  โดยกรอก
ข้อมูลในแบบค าร้องให้ชัดเจนครบถ้วน (แบบฟอร์มใช้ร่วมกันทั้งชั้นปรีคลินิกและ ชั้นคลินิก)
1.1)  นักศึกษายื่นแบบค าร้องขอตรวจผลการสอบ/ผลการประเมินต่องานวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 
1.2)  คณะกรรมการอุทธรณ์จะแจ้งประธานรายวิชา  และนักศึกษาทราบภายใน 3 วันท า

การ  เพ่ือท าการตรวจสอบ 
1.3) อาจารย์ด าเนินการตามค าร้องขอผลการสอบ การตรวจผลการสอบ/ผลการประเมิน 

และท าการยืนยันผลสอบ 
 1.4) นักศึกษารับทราบผลสอบ 
 1.5) งานวัดและประเมินผลการศึกษารายงานผลต่อคณบดี/คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
2) หากนักศึกษามีเรื่องอุทธรณ์เรื่องใดๆ ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มค าร้องที่เกี่ยวข้องและยื่น

กับฝ่ายที่รับผิดชอบ

4. การบริหารคณาจารย์
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

1) ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในสาขาวิชาที่ต้องการ
2) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่ 

ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาชีพแพทย์หรือ
สาขาวิชาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  กรณีโอนต าแหน่งซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการเดิมมาก่อนแล้ว  ให้
ยึดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การเปลี่ยนต าแหน่ง  เปลี่ยน
ระดับต าแหน่ง  และการตัดโอนต าแหน่ง พ.ศ.2555

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตาม  และทบทวนหลักสูตร 
1) นักศึกษาประเมินรายวิชาและผู้สอนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
2) อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนร่วมในรายวิชาเดียวกัน จัดสัมมนาการจัดการเรียน

การสอน  และการประเมินผล  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
3) เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือหา

แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
4) เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท าร่างการปรับปรุง

หลักสูตร  และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
       การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความรู้ความสามารถใน

รายวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 



69 

 

5. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 5.1  บริหารงบประมาณ 
        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบ 
ประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน  การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ
การเรียนรู้  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ืองานวิจัยและโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน เช่น งานวิจัย โครงการคลังข้อสอบ  โครงการต ารา  และโครงการด้านแพทยศาสตรศึกษา เป็น
ต้น 
 5.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
        คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  โดยแยกเป็นระดับชั้นปรีคลินิกและระดับชั้นคลินิก  ดังนี้ 
        5.2.1  ทรัพยากรสารสนเทศ  

      5.2.1.1 ระดับชั้นปรีคลินิก 
1)  มีระบบ Wi-Fi ภายในอาคารคณะแพทยศาสตร์และหอพักเพ่ือให้เข้าถึงและ    

สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 
2)  มีโครงการพัฒนาห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อหนังสือและต าราที่ทัน 

สมัย  และครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งฐานข้อมูล AccessMedicine  และ 
ClinicalKey 

      

      5.2.1.2  ระดับชั้นคลินิก 
1)  มีห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Skill Lab) ส าหรับฝึกปฏิบัติทางคลินิก      

หุ่นจ าลอง ผู้ป่วยจ าลอง เครื่องมืออุปกรณ์ฝึกทางคลินิก และเป็นสถานที่จัดสอบ 
OSCE ของนักศึกษาแพทย์  

2)  มีสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น เปิดบริการพ้ืนที่ห้องอ่านหนังสือภายในห้อง 
สมุด มีระบบ Wi-Fi ภายในศูนย์แพทยศาสตร์ เพ่ือให้เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง 

3)  มีโครงการพัฒนาห้องสมุด  คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อหนังสือและต าราที่
ทันสมัย และครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งฐานข้อมูล UpToDate และ 
ClinicalKey  

4)  มีห้องการเรียนการสอนทางไกล  เพ่ือเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอด 
คล้องกับพัฒนาการทางการศึกษา 

 

        5.2.2  อาคารและสถานที่ 
              5.2.2.1 ระดับชั้นปรีคลินิก 
                     ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย 

1) อาคารปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์  เป็นอาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วย 
 -   ห้องเรียนขนาด  36 คน จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องเรียนขนาด  50 คน จ านวน 3 ห้อง 
 -  ห้องเรียนทางไกล  ขนาด 50 คน จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง 
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 -  ห้องปฏิบัติการส าหรับการท าวิจัย  จ านวน 5 ห้อง 
 -  ห้องเครื่องมือวิเคราะห์  จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องล้างอุปกรณ ์ จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องเตรียมสาร  จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องประชุม  จ านวน 3 ห้อง 
 2) อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ (ชั้น 4) ประกอบด้วย 
 -  ห้องประชุม  จ านวน 1 ห้อง 
 3)  หอพักคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 อาคาร 128 ห้อง 
 

             5.2.2.2 ระดับชั้นคลินิก 
                   ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอน  โรงพยาบาลสงขลา  ประกอบด้วย 
 1) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา เป็นอาคาร 9 ชั้น 
ประกอบด้วย 
 -  ห้องเรียนขนาด  30-50 คน จ านวน 7 ห้อง 
 -  ห้องสมุด  จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องประชุม  จ านวน 2 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ (Skill Lab Simulation Room) 

จ านวน 1 ห้อง 
 -  ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้ 
 -  อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 -  อาคารหอผู้ป่วยใน 508 เตียง 
 -  หอพักส าหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ จ านวน 89 ห้อง 
  2) อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  คือ 
อาคารสิรินรักษ์  จ านวน 3 ชั้น ประกอบด้วย 
 -  ห้องเรียนขนาด  20-40 คน จ านวน  4 ห้อง 
 -  ห้องสมุด  จ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องประชุม  จ านวน 2 ห้อง 
 -  ห้อง common room จ านวน 1 ห้อง 
 -  ศูนย์ฝึกอบรมภาวะวิกฤต จ านวน 1 ห้อง 
 -  ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 ห้อง 
 -  อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 -  อาคารหอผู้ป่วยใน 407 เตียง 
 -  หอพักส าหรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ จ านวน 70 ห้อง 
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5.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) ทีมบริหารด้านการศึกษาท าหน้าที่วางแผน  จัดหา  และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน

การสอน
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ  สื่อ  และต ารา ไปยังทีมบริหารการศึกษา/

 คณะกรรมการห้องสมุด
3) คณะแพทยศาสตร์จัดสรรงบประมาณและระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน

5.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ประเมินคุณภาพและความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้สอน  ผู้เรียน  และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
3) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  และอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพภายหลัง

สิ้นสุดการเรียน

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร 

6.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
1) บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้เข้าร่วมการประชุม/อบรม

ความรู้  และทักษะในด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ อย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์

2) จัดปฐมนิเทศให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่สายสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบและการ
บริหารจัดการเรียนการสอนของคณะ

6.3  การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
1) สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน

หรืออบรมทักษะเฉพาะด้านตามงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า  10 ชั่วโมงต่อปี
2) สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนด้านการเรียนการสอนได้รับการอบรมเรื่องประกัน

คุณภาพการศึกษาและการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรสายสนับสนุนในด้านที่จ าเป็นต่อการพัฒนา

การศึกษา
4) จัดอบรมเสริมทักษะการท างานที่ทันสมัยและส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้

(knowledge management)
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

ปีที่ 
7 

(1) มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับมอบ
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการวางแผนและ
ด าเนินการหลักสูตร เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตจะบรรลุ
ผลลัพธ์ทางการศึกษา ที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ให้มีผู้แทนของ
อาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยมี
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วม 

      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ตามแบบ มคอ. 
2 

      - 

(3 )  มี รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตาม มคอ.
3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์ 

      - 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่ งมี
รายละเอียดครอบคลุมตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบ
ทุกรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน หรือตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

      - 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา หรือตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

      - 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนด ใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
หรือตามท่ี คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

      - 

(7)  มีระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินนักศึกษา 
และประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน       - 

(8)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

-      - 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

ปีที่ 
7 

(9) อาจารย์ ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิ เทศภายใน
ระยะเวลา 1 ปีและผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร
ศึกษา กลยุทธ์การสอน การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ 

      

(10) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี       

(11) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องได้ รับการพัฒนาในด้าน
แพทยศาสตรศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี       

(12) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
ปี 

      

(13) ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและความพึงพอใจโดย
นักศึกษาปีสุดท้าย หรือบัณฑิตใหม่ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00 (เม่ือ 1 หมายถึงควร
ปรับปรุงอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงดีมาก) 

- - - - -  

(14) ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ 
( ่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี) โดยผู้ใช้บัณฑิตได้คะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00 (เมื่อ 1 
หมายถึงควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึงดีมาก) 

- - - - -  

(15) มีการติดตามอัตราการคงอยู่ในหลักสูตร และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ในหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ และ
จัดระบบและกลไกเพ่ือค้นหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จ
การศึกษาและ แก้ปัญหาที่พบ 

      

(16) มีการจัดระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา       - 

(17) มีระบบและกลไกในการติดตามสัมฤทธิผลของนักศึกษา
เมื่อเปรียบเทียบ กับมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร 

      - 

(18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์แพทย์  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

      - 

(19) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

      - 

(20) อาจารย์ควรด าเนินการท างานวิจัย อย่างน้อยร้อยละ 10 
ต่อปี 

-      
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1  การประเมินผลกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  มีการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาทุกรายวิชา 
1.1.2  มีการประเมินกลยุทธ์การสอน ประเมินแผนการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ 

รายวิชา โดยคณะกรรมการรายวิชาจะน าผลการประเมินมาพิจารณา วิเคราะห์ เพ่ือปรับ 
    กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
1.1.3  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์  
1.1.4  มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ โดยอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ 

ปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 
1.1.5  มีการประเมินกลยุทธ์การสอนอาจารย์จากการประเมินการสอน และจากนักศึกษาแพทย์ 

และน าผลการประเมินมาพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  นักศึกษาแพทย์ประเมินการสอนของอาจารย์ทุกด้านเมื่อสิ้นสุดรายวิชา ทั้งทางด้านทักษะ

การสอน และการใช้สื่อการสอน ซึ่งใช้แบบประเมินการสอนตามที่ก าหนด ด าเนินการ
รวบรวมผลการประเมินโดยกลุ่มงานสถิติ  และส่งผลการประเมินโดยตรงต่ออาจารย์และ
คณะกรรมการรายวิชา  

1.2.2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวบรวมผลการประเมินที่เป็น
ความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/
หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของสถาบัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1  คณะแพทยศาสตร์จัดให้มีประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
2.2 คณะแพทยศาสตร์จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตแพทย์ และผู้ใช้

บัณฑิตทุกปี 
2.3  คณะแพทยศาสตร์จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทุกวงรอบการ

ประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร 
2.4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ทุกปี 
2.5 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(Key Performance Indicators) ตามเกณฑ์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยก าหนด 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับและติดตามการประเมินผลหลักสูตร เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมา

วางแผน ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     1) กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-108 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 

(Basic English Listening and Speaking) 
วิชาบังคับเรียนก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกฟังเรื่องสั้นๆ ที่มีเนื้อหาทางวิชาการสาขาต่างๆ เช่น บทสนทนา การบรรยาย และบท
สัมภาษณ์ข้อต่างๆ จากส าเนียงที่แตกต่างกัน และฝึกพูดโดยการเน้นการตอบค าถาม สรุปเรื่อง แสดงความ
คิดเห็น ฝึกสนทนาเชิงอภิปรายหัวข้อต่างๆ ตามสถานการณ์ และข้อมูลที่ก าหนด 

A course focusing on listening and speaking skills regarding conversation, 
lectures and interviews, basing on daily life and other academic-related topics an listening for 
main idea and details through practicing conversation, discussion and presentation in front of 
audiences 

 

11-034-109 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 
(Basic English Reading and Writing) 

วิชาบังคับเรียนก่อน  :  ไม่มี 
หลักการและทักษะการอ่าน  เพ่ิมพูนวงค าศัพท์  เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบทของ 

บทอ่านที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้นๆ        
A course focusing on the development of reading skills and increasing 

student’s vocabulary of topics regarding daily life and academic-related articles and the 
development of making short sentences 

 

11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์      3(2-2-5) 
(Analytical and Critical Reading) 

วิชาบังคับเรียนก่อน  :  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

การอ่านข้อเขียนที่ตัดตอนมาจากความเรียง บทความ หนังสือพิมพ์ วารสารที่เกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม และศาสตร์ที่ศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจ าแนกข้อเท็จจริงและ
ทัศนคติ มุมมองของผู้เขียน ฝึกการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

Reading passages or texts extracted from various sources such as a general or 
an academic article, a newspaper, a magazine relating to social, scientific, and/or medical 
fields and be able to differentiate between a fact and an opinion analytically and critically as 
well as to express one’s thought 
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08-014-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ      2(2-0-4) 
  (English for Professionals) 
วิชาบังคับเรียนก่อน  :  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
   การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
  ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารทางวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ในที่นี้จะเน้นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ในการตรวจและการรักษาผู้ป่วย รวมทั้ง
การอ่านบทความทางการแพทย์ และน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

Listening, speaking, reading and writing English skills that necessary for basic 
communication between profession and client in this aspect is physician and patient focusing 
on medical terminology in examination and treatment of the patient including reading and 
presentation of health-related article 
  

08-014-107 สารสนเทศเพื่องานเขียนทางวิชาการ     3(2-2-5) 
  (Information for Academic Writing) 
วิชาบังคับเรียนก่อน  :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารสนเทศและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์และอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินและเลือกใช้
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนบทความทางวิชาการ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง 
(Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล  
  Basic knowledge of information and information resources. Access to 
information from online databases and internet using by search engine. Evaluation and 
information usage effectively. Writing academic paper include searching reference and 
bibliography in a standard format 
 
     2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
08-014-101 กฎหมายทั่วไป        1(1-0-2) 

(General Principles of Law) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

บทบาทและความส าคัญของกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบุคคล หลักการ
เบื้องต้นของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายภาษี กฎหมายอิสลาม และกฎหมายอื่น          

   Role and importance of Law, right, duties and liability of person, General 
principles of Criminal law, Civil law, Taxation Law, Islamic Law and other Laws   
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08-014-102 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์      3(3-0-6) 
(Psychology and Behavioral Science) 

วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรม บุคลิกภาพ และลักษณะความมีวุฒิภาวะของ

มนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ระเบียบวิธีการ
ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมของอินทรีย์ในรูปของการรับรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ การจูงใจ สติปัญญา การ
ปรับตัว การเรียนรู้และความสามารถต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา การส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย ภาวะวิกฤติและผลกระทบที่เกิดจากพัฒนาการ  และแนวทาง
แก้ไขตั้งแต่วัยก่อนคลอดจนถึงวัยผู้สูงอายุ แรงผลักดันทางพฤติกรรมกลุ่มและกระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์
และประยุกต์แนวคิดเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

Psychological principle and theory, behaviour, character, and human maturity, 
influences of genetics and environment, basic factors of human behaviour, meaning, 
methodology, behavioural of perception, character, emotion, persuasion, wisdom, adaptation 
and other abilities, factors influencing human behaviour on body, mind, society and intellect, 
development and solution management at all life span from fetus to adult including crisis 
and impact, meaningful systems of factors in the shaping of human behavior, group and 
group processes, human relationship analysis of personal and interrelationships 

 

08-014-106 สันติศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม      2(2-0-4) 
(Peace Education for Social Development) 

วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 
ความหมาย และแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ประเภทและปัญหาความขัดแย้ง 

ความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การ
สื่อสารเพื่อความเข้าใจอันดี การใช้สันติวิธีในชีวิตประจ าวัน  

Definition and main concepts of peace and peace studies, types and 
problems of conflict and family, community, national, an international violence and conflict 
management through understandable communication and the use of peaceful means in 
daily life 
   

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา       1(0-2-1) 
  (Physical Education Activity) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

มีความรู้เบื้องต้นและทักษะในการเล่นเกม กีฬาพ้ืนเมืองและกีฬาสากลได้เป็นอย่างดี 
 A subject provides basic knowledge and skill for local and universal sports  
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11-014-121 มนุษย์และสังคม        3(3-0-6) 
  (Man and Society) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :   ไม่มี 
  มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม สิทธิมนุษยชน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกาภิวัฒน์ และผลกระทบต่อสังคม 

A course focusing on humans, society and cultures, socialization, agents, 
human rights, globalization, social changes, and social impact. 

 
     3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
08-014-103 สถิติส าหรับชีววิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 

 (Bio-science statistics) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าเวชศาสตร์ชุมชน  
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ วิถีการทางสถิติในการเก็บข้อมูล การน าเสนอและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ การพรรณนาข้อมูล หลักการอนุมานทางสถิติ สถิติที่ใช้บ่อยใน
งานวิจัย การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การค านวณ
ขนาดตัวอย่างและอ านาจการทดสอบ 
            Basic statistics, data collection, data presentation, descriptive statistics, 
inferential statistics (compare means, correlation and regression analysis), sample size 
determination and power of the test for the design of medicine and public health 
 

08-014-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม     3(3-0-6) 
  (Science Technology and Society) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Progress in science and technology social dynamics ecosystems and 
environment impacts of science and technology on health environment and society science 
and technology in social development preventing and solving social problems arisen from 
science and technology impact 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
     1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
08-014-201 จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น       1(1-0-2) 
  (Basic  Psychiatry) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 

แนวคิดและสาเหตุการเกิดโรคทางจิตเวช อาการและอาการแสดงของโรคทางจิตเวช การ
จ าแนกและวินิจฉัยแยกโรคทางจิตเวช การรักษาด้วยยาทางจิตเวชและการรักษาทางจิตใจ การสัมภาษณ์และ
การตรวจสภาพจิต แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตและการให้ค าปรึกษา ปัญหาและโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยใน
เด็กและวัยรุ่น จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นิติจิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ป้องกันและจริยธรรมทางจิตเวช 
  Concept of psychiatry, emphasis on abnormal signs and symptoms of 
psychiatric disorders, differential diagnosis, psycho-pharmacotherapy and psychological 
treatment, psychological test, introduction to child and adolescent psychiatry, geriatric 
psychiatry, forensic medicine, preventive psychiatry and ethics for psychiatry 

 

08-014-202 บทน านิติเวชศาสตร์       1(1-0-2) 
  (Introduction to Forensic Science) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานทางวิชานิติเวชศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย จริยธรรมทาง
การแพทย์และความรับผิดชอบทางการแพทย์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วยคดี  ศพคดี ความรุนแรงในครอบครัว 
ความรุนแรงทางเพศ เทคโนโลยีชั้นสูงทางการแพทย์ นิติจิตเวช และความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ 
จริยธรรมอิสลามว่าด้วยการชันสูตรศพ 

Basic knowledge in forensic medicine, physician-patient relationship, medical 
ethic and medical liability, criminal and civil justice system, law related to medical practice, 
forensic clinic, domestic violence patient, sexual violence patient, high-tech medicine, 
forensic psychiatry and medical negligence, Islamic ethics on autopsy 

 

08-014-203 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1      3(2-2-5) 
  (Introduction to Medical Science I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

พันธะและหมู่ฟังก์ชัน มาโครโมเลกุล สารละลาย สมดุลกรดเบส ระบบบัฟเฟอร์ โครงสร้ าง
และองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่และการแบ่งเซลล์ กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ การเจริญ
ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ สมุนไพรทางการแพทย์ ของไหล เสียงและ
การได้ยิน อัลทราซาวด์ และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ แสง เลนส์และการมองเห็น รังสีอะตอมและ
กัมมันตภาพรังสี 
  Bonding and functional groups; macromolecules; solutions; acid-base 
equilibrium; buffer systems; structure and function of cell; properties of cell; prokaryotic and 
eukaryotic cells; cell structure and function; cell cycle and cell division; development; 
evolution; taxonomy of plant and animal; herbal medicine; fluids; sound and audition; 
ultrasound and medical application; light, lens and vision; atomic radiation and radioactivity 
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08-014-204 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2      3(2-2-5) 
  (Introduction  to Medical Science II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1  

เซลล์และออแกเนลล์ที่อยู่ภายในเซลล์ เนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท รวมทั้งต่อมชนิดต่างๆ ผิวหนัง และกระดูก ตลอดจนการเจริญของตัว
อ่อนมนุษย์ตั้งแต่ระยะปฏิสนธิจนถึงการพัฒนาตัวอ่อนในแต่ละสัปดาห์ การเจริญของระบบประสาทและระบบ
ห่อหุม้ร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย กลไก และการรักษาภาวะธ ารงดุลของของเหลวในร่างกาย การขนส่ง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การน ากระแสประสาท และระบบประสาทส่วนปลายและอัตโนมัติ 
  Cell and organelles, tissues i.e. epithelium, connective tissues, muscle tissues, 
and nervous tissues, type of glands, skin and bone, including the development of human 
embryo in fertilization period to in each week, the development of nervous and 
integumentary systems, body composition, homeostasis, body fluid, membrane 
transportation, nerve conduction, peripheral and autonomic nervous systems 

 

08-014-205 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1      2(1-2-3) 
  (Introduction to Clinical Medicine I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

อาการวิทยาของโรคระบบต่างๆ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโดยระบบการแก้ปัญหา (problem-
oriented medical record: POMR) หลักการวินิจฉัยโรค หลักการให้เหตุผลและการตัดสินใจทางคลินิก 
หลักการสัมภาษณ์ผู้ป่วย หลักการตรวจทางรังสีวินิจฉัยเบื้องต้น ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
การแปลผล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม หลักการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
บัญชียาหลักแห่งชาติ หลักการเขียนใบสั่งยา 

Symptomatology of disease; problem-oriented medical record; principle of 
patient interview and history taking; principle of basic Radiology; indication for laboratory and 
interpretation; The holistic Care; principle of counselling patient and relative; reasonable drug 
use; National list of essential medicine; principle of prescription 

 

08-014-207 ประวัติศาสตร์การแพทย์       1(1-0-2) 
  (History of  Medicine) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย ปรัชญาการแพทย์เปรียบเทียบ บุคคลส าคัญที่มี
บทบาทในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทย หลักการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
  History of Thai medicine and public health, Philosophy of medicine, famous 
people in development of Thai medicine and public health, Principles of traditional Thai 
medicine, Thai herbs, folk and alternative medicine  
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08-014-208 พื้นฐานการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย    1(0-2-1) 
  (Basic medical skills in disasters) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

หลักการจัดระบบบริการและหลักการพยาบาลสาธารณภัยในระยะฉุกเฉินเร่งด่วนจากสา
ธารณภัย การกู้ชีพเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย หลักการพยาบาลสาธารณภัยที่เกิดจากการก่อเหตุ
ความไม่สงบและความขัดแย้ง การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาธารณภัยในสถานการณ์ 
  Principles of disaster services and disaster relief nursing during emergency, 
emergency resuscitation, Moving and referring patients, principles of nursing care for victims 
of insurgency, nursing practice and simulation 
 

08-014-209 พื้นฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 1    2(1-2-3) 
  (Foundation to Clinic and Medical Ethics I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการสื่อสาร แนวคิดการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม หลักพ้ืนฐานของจริยศาสตร์ทั่วไป การวิเคราะห์และการตัดสินทางจริยศาสตร์ หลักการสัมภาษณ์
ผู้ป่วย ขั้นตอนและทักษะเบื้องต้นของการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน และการเยี่ยมครอบครัว 

Creating human relationship and team work; communication skills; Concept of 
holistic care; General ethical basics; Analytical and ethical judgment; principle of patient 
interview and history taking; basic skills of physical examination and home visit 

 

08-014-210 พื้นฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 2    2(1-2-3) 
  (Foundation to Clinic and Medical Ethics II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 2 

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย การวิเคราะห์และการตัดสินทางจริยศาสตร์ โครงสร้าง
ของสังคมและวัฒนธรรม สังคมวิทยาการแพทย์ และความส าคัญต่อการพัฒนาสาธารณสุข แนวความคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ทักษะการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ทักษะการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน และการเยี่ยม
ครอบครัว 

The relationships between physicians and patients; analytical and ethical 
judgment, social and cultural structure; Sociology of Medicine and significance of public 
health development; basics concept of sickness; basics of physical examination and home 
visit 

 

08-014-211 ระเบียบวิธีวิจัย        2(1-2-3) 
  (Research Methodology) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 

หลักการการวิจัยด้านสุขภาพ ความหมายและประเภทการวิจัย รูปแบบระเบียบวิธีวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย การวางแผนการวิจัย ชนิดของตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและ
ทดสอบเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ การแปลผล การเขียนโครงร่างการวิจัย การอ่านและวิจารณ์
บทความวิจัย การน าเสนอผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
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  Principles of Health Research, Definition and type of research, Research 
Methodology, research design, step to writing research, finding research question, type of 
variables, sampling, conducting and forming research tools, selecting of statistics, statistics 
analysis, interpretation the data, writing proposal, read and critical research paper, 
presentation research result 
 

08-024-201 ระบบประสาท        5(3-4-8) 
(Nervous System)  

วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
ลักษณะโครงสร้าง วงจร และความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของระบบประสาทของมนุษย์การ

รับรู้ อารมณ์ พฤติกรรม และพยาธิสภาพที่เก่ียวข้อง 
  Structures, circuit and pathway, relation of nervous system, cognition, 
perception, emotion, behaviour, and pathological conditions 

 

08-024-202 ระบบผิวหนัง  กล้ามเนื้อ  และโครงกระดูก    4(2-4-6) 
  (Musculoskeletal System) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

ลักษณะโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ระดับมหกายวิภาค ได้แก่ กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ 
เส้นประสาทส่วนปลาย และหลอดเลือดของรยางค์บนและล่าง การท างานของกล้ามเนื้อ รวมทั้งความส าคัญ
ทางคลินิก 

Structures in gross human anatomy such as muscles, bones, and joints of 
upper and lower extremities, function mechanism of muscular system, and clinical 
correlation 
 

08-034-201 ภูมิคุ้มกันวิทยา        2(2-0-4) 
  (Immunology) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

ความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยา และการน ามาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุม
ถึงการศึกษาสาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิ
สภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางในการตรวจวินิจฉัยโรค และหลักการใช้ยาเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวข้อง 

Immunology and immunology correlation to pathology found in patients, 
study of causes and pathogens, pathogenesis, pathophysiology, symptoms, disease 
pathology, principle and guideline of diagnosis and principle of drug use to treat the disease 

 

08-034-202 โรคติดเชื้อ 1        3(2-2-5) 
  (Infectious disease I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

รูปร่างลักษณะของจุลินทรีย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย 
ไวรัส และรา การจ าแนกประเภท รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ วงจรชีวิต การติดต่อ การแพร่กระจายเชื้อได้ 
รวมถึงการศึกษาการก่อโรคของจุลินทรีย์ต่างๆ ในระบบอวัยวะของร่างกายได้ และหลักการการตรวจ
วินิจฉัยโรค และหลักการการใช้ยาในการรักษาโรคที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์ต่างๆ 
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Morphology of microorganisms especially pathogens such as bacteria, virus 
and fungi and classification of morphology, characteristics, properties, life cycle, transmission 
and study of pathogenesis of microorganisms in organ systems, principle of diagnosis and 
principle of drug use to treat infectious disease 

 

08-034-203 โรคติดเชื้อ 2        2(1-2-3) 
  (Infectious disease II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  โรคติดเชื้อ 1  

ปรสิตชนิดต่างๆ ที่มีความส าคัญทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรสิตที่พบและท าให้เกิด
โรคในเมืองไทย และทราบถึงรูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิต การท าให้เกิดโรค ภูมิคุ้มกัน อาการ การตรวจ
วินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษา 

Medically important parasites which are particularly found and cause diseases 
in Thailand, and know their morphological characters, life cycle, pathogenesis, immunity, 
clinical manifestation, diagnosis, prevention and treatment 
 

08-044-201 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน       4(3-2-7) 
  (Basic Medical Biochemistry) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

สมบัติโครงสร้าง และหน้าที่การท างานของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ไขมัน กรด
นิวคลีอิก สมบัติและการท างานของเอ็นไซม์ รวมถึงเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล กระบวนการสร้างและ
สลายพลังงานในร่างกาย ภาวะปกติและภาวะผิดปกติของสารชีวโมเลกุลซึ่งเชื่อมโยงถึงภาวะการเกิดพยาธิ
สภาพ และโรคในมนุษย์ กลไกการแสดงออกของยีนและการควบคุมในระดับชีววิทยาโมเลกุล ตลอดจนเทคนิค
ทางชีววิทยาโมเลกุลและการปลูกถ่ายอวัยวะ 
  Structures and functions of carbohydrates, amino acids, proteins, lipids, 
nucleic acids, enzymes, mechanism, metabolism of biomolecules, normal and abnormal 
aspects related to clinic pathologic significance to human disease, regulation of gene 
expression in molecular biology levels, molecular biology techniques, transplant tissue 
 

08-044-202 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ     3(2-2-5) 
  (Gastrointestinal  System and Nutrition) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2  

ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน  
การเจริญพัฒนาของระบบทางเดินอาหารในตัวอ่อนมนุษย์ โครงสร้างทางมหกายวิภาคและจุล

กายวิภาคของอวัยวะ กลไกการควบคุมการท างานทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารในภาวะปกติและ
ภาวะผิดปกติ โภชนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหารกับระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย  

Development of gastrointestinal system in human embryo, gross anatomy and 
microanatomy structures of organs, physiological mechanism of gastrointestinal system in 
normal and abnormal condition, nutrition, and relationship between gastrointestinal system 
and other system 
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08-044-203 โรคไม่ติดต่อ        2(1-2-3) 
  (Non-communicable disease) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 
   ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 
   เวชพันธุศาสตร์ 

  โรคไม่ติดต่อที่มีอุบัติการณ์และเป็นสาเหตุการตายสูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมโดยเฉพาะในประเทศและท้องถิ่น รวมถึงต้นเหตุ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ ยง การคัดกรอง หลักการ
บ าบัดรักษา การป้องกันและควบคุม 
  Non-communicable diseases (NCDs) are highly incidence and leading cause of 
death; impact to health and socio-economic situations in the country and local region; 
causative factors; population at risk; risk factors; screening process; principle of treatment; 
preventions and controls 
 

08-044-204 เวชพันธุศาสตร์        1(1-0-2) 
  (Medical Genetics) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

ส่วนประกอบโครงสร้างและการท าหน้าที่ของยีนและโครโมโซม แบบแผนการถ่ายทอด
รูปแบบโรคทางพันธุกรรมชนิดต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม อธิบายกลไกการ
เกิดโรคพันธุกรรมเมแทบอลิกพ้ืนฐานระดับโมเลกุลของโรค เชื่อมโยงความรู้กับปัญหาผู้ป่วยทางคลินิก เพ่ือให้
ค าปรึกษาและการรักษา 
  Structure and function of gene and chromosome, Pattern of inheritance and 
unusual inheritance, Laboratory Techniques for Diagnosis, Mechanism of metabolic disease 
and correlation knowledge in clinic to consult and therapy 
 

08-054-201 พยาธิวิทยาคลินิก  โลหิตวิทยา  และมะเร็งวิทยา    4(2-4-6) 
  (Clinical Pathology Hematology and Oncology) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
   ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ 

ความผิดปกติในระบบเลือดและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐาน โครงสร้างและ
หน้าที่ของร่างกายมาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุ
และปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยาก าเนิด พยาธิสรีระวิทยา อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค 
หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค และหลักการใช้ยา เพ่ือรักษาโรคที่เก่ียวข้อง 
     Abnormality in the blood system and related systems by applying the basic 
knowledge and body function to pathology found in patients, study of epidemiology, causes 
and pathogens, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs, pathology of the 
disease, principle and guideline of diagnosis and principle of drug use to treat the disease 
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08-054-202 โรคของระบบต่อมไร้ท่อ       2(1-2-3) 
  (Diseases of Endocrine System) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ระบบต่อมไร้ท่อ 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคในระบบต่อมไร้ท่อ ความพิการแต่
ก าเนิด โรคที่เกิดจากการอักเสบ จากการติดเชื้อ จากความบกพร่องของภูมิคุ้มกันและเนื้องอก การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เซลล์พยาธิวิทยา ระบาดวิทยาของโรคระบบต่อมไร้ท่อ เภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้บ่อยในการ
รกัษาโรคของระบบต่อมไร้ท่อ 
          Pathogenesis, pathophysiology and pathology of diseases in endocrine system, 
congenital malformation, diseases caused by inflammation, infection, impairment of immune 
system and neoplasm, laboratory investigations, cytopathology, epidemiology of endocrine 
system diseases, and pharmacology of drugs used in endocrine system 
 

08-054-203 โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์    3(2-2-5) 
  (Diseases of Urinary and Reproductive Systems) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคท่ีพบบ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ์ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค วิธีและหลักการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกติ เภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบ
สืบพันธุ์ และการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี 
         Pathogenesis, pathophysiology and pathology of common diseases in urinary 
and reproductive systems; relationship between symptoms and signs and pathology of the 
diseases; methods and principles of laboratory investigations for clinical diagnosis; 
pharmacology of drugs used in urinary and reproductive systems; rational use of drugs in 
each condition 
 

08-054-204 โรคของระบบทางเดินหายใจ      2(1-2-3) 
  (Diseases of Respiratory System) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจ 
ความสัมพันธ์ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค วิธีและหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
วินิจฉัยความผิดปกติ เภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคระบบทางเดิน และการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละกรณ ี
         Pathogenesis, pathophysiology and pathology of common diseases in 
respiratory system; relationship between symptoms and signs and pathology of the diseases; 
methods and principles of laboratory investigations for clinical diagnosis; pharmacology of 
drugs used in respiratory system; rational use of drugs in each condition 
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08-054-205 โรคของระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ    2(1-2-3) 
  (Diseases of Gastrointestinal System and Nutrition) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 

พยาธิก าเนิดและพยาธิสภาพที่พบบ่อยในระบบทางเดินอาหาร พยาธิวิทยาทางโภชนาการ
และโรคความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคของระบบทางเดินอาหาร และ
การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี 

Pathogenesis, pathophysiology and pathology of common diseases in 
respiratory, cardiovascular and urinary systems; relationship between symptoms and signs 
and pathology of the diseases; methods and principles of laboratory investigations for clinical 
diagnosis; pharmacology of drugs used in respiratory, cardiovascular and urinary systems; 
rational use of drugs in each condition 

 

08-054-206 โรคของระบบหัวใจหลอดเลือด      2(1-2-3) 
  (Diseases of Cardiovascular System) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคที่พบบ่อยในระบบหัวใจและหลอด
เลือด ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค วิธีและหลักการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกติ เภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละกรณี 
         Pathogenesis, pathophysiology and pathology of common diseases in 
cardiovascular system; relationship between symptoms and signs and pathology of the 
diseases; methods and principles of laboratory investigations for clinical diagnosis; 
pharmacology of drugs used in respiratory, cardiovascular and urinary systems; rational use of 
drugs in each condition 
 

08-064-201 โรคของระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท  3(2-2-5) 
  (Diseases of Musculoskeletal Integumentary and Neurological Systems) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 

พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของโรคในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ        
ระบบผิวหนัง อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ โรคที่เกิดในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย 
ความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาต้านการอักเสบ ยารักษาโรคข้อ ยารักษา
โรคผิวหนัง การใช้ยารักษาภาวะติดยาและการใช้ยาในทางที่ผิด การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละ
กรณ ี
         Pathogenesis, pathophysiology and pathology of diseases in musculoskeletal, 
integument, special sensory organs, diseases of central and peripheral nervous systems 
including genetic diseases in neuromuscular system, pharmacology of drugs used in central 
and autonomic nervous systems, muscle relaxants, anti-inflammatory drugs, drugs used in 
gout and dermatology, pharmacological treatment in drug addiction and drug abuse and 
rational use of drugs in each condition 
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08-064-202 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์      1(1-0-2) 
  (Principle of Pharmacology) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 

หลักทางเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์
และการต้านฤทธิ์กันของยา พิษวิทยาของยากลุ่มส าคัญ การพัฒนายาใหม่ ยาสมุนไพร เภสัชพันธุศาสตร์ และ
หลักในการเขียนใบสั่งยาให้ถูกต้อง 

Pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse drug reactions, drug 
interactions, toxicology of essential drugs, drug discovery and development, herbal medicine, 
national list of essential medicine, pharmacogenomics, principle of the prescription writing 

 

08-074-201 บทน าเวชศาสตร์ชุมชน       1(0-2-1) 
(Introduction to community medicine)  

วิชาบังคับเรียนก่อน   :  ไม่มี 
วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนที่มีผลต่อปัญหาและความเสี่ยงสุขภาพของชุมชน แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ทั้ง
ส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนสัมพันธ์กัน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร์ อนามัย
ครอบครัว โภชนาการชุมชน 

Analysis and understanding of fundamental factors in physical, environmental, 
socioeconomic, cultural and health-related to personal, family and community. Using of the 
7 tools to study the identity of the community affecting community health problems and 
risks. Health promotion and diseases prevention in personal, families and communities level. 
including occupational health, family Health and community nutrition 

 

08-074-202 เวชศาสตร์ชุมชน 1       2(1-2-3) 
  (Community medicine I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าเวชศาสตร์ชุมชน  

หลักการทางระบาดวิทยาและการสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนสัมพันธ์กัน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร์การ
ฝึกปฏิบัติงานระดับชุมชน ศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้สถิติวิ เคราะห์
(Biostatistics) วินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน และความเสี่ยงสุขภาพอย่างเป็นระบบ น าเสนอ และรายงานผล
ปัญหาสุขภาพชุมชน 

Principles of epidemiology and primary health care. Health promotion, disease 
prevention in personal families and communities levels. Environmental health, occupational 
health, occupational medicine, community practice. Community health issues on data 
collection, statistics analysis, diagnosis of community health problems and systematic health 
risks. Presentation and reporting on community health issues 
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08-074-203 เวชศาสตร์ชุมชน 2       2(2-0-4) 
  (Community medicine II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  เวชศาสตร์ชุมชน 1 

หลักการและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การสื่อสาร ความ
เสี่ยงสุขภาพในประชาชนและผู้ป่วย ระบาดวิทยาขั้นสูง และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence base 
medicine) การแพทย์องค์รวมและการแพทย์ทางเลือก (Holistic medicine) ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หลักการวางแผนและบริหารงานสาธารณสุข การเขียนและประเมินผลโครงการ ระบบการบริการ
สุขภาพแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสังคม 

Principles and strategies for health promotion, disease prevention and disease 
control. Communicating in health risks to people and patients. Advanced epidemiology and 
evidence-based medicine, holistic medicine, alternative medicine. Principles of public health 
planning and management. Project writing and evaluation. The National Health Service and 
operating systems to promote healthy of individual, the family and the community in 
complete physical, mental and social well-being 

 

08-074-204 เวชศาสตร์ชุมชน 3       2(0-4-2) 
  (Community medicine III) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  เวชศาสตร์ชุมชน 2 

ฝึกปฏิบัติงานระดับชุมชน การด าเนินงานสาธารณสุขตามกิจกรรมโครงการวิจัยสุขภาพชุมชน 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟ้ืนฟูสภาพ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินผล
โครงการ เศรษฐศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข น าเสนอและรายงานผลกิจกรรม โครงการ ร่วมกับกลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลชุมชน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ และ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

Community practice, Public health operations based on community health 
research projects focus on health promotion disease prevention and rehabilitation. Collecting 
and analysing data to evaluate the project. Public health and medical economics, present 
and report project activities. Collaboration with the family and community practice 
department of community hospital in solving community health problems. Health 
promotion, disease control, rehabilitation and the quality of life field trips 
 

08-084-201 ระบบต่อมไร้ท่อ        2(1-2-3) 
  (Endocrine Systems) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

โครงสร้างและส่วนประกอบทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของระบบต่อมไร้ท่อ หน้าที่ 
กระบวนการสังเคราะห์ การหลั่ง การขนส่ง เมตาบอลิซึม ตัวรับ และผลของฮอร์โมนหลักต่ออวัยวะเป้าหมาย 
กลไกการควบคุมการท างานของระบบต่อมไร้ท่อในภาวะปกติและการเชื่ อมโยงถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพ 
และความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่อมไร้ท่อกับระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย 

Structures and components in gross anatomy and microanatomy of endocrine 
system, function, synthesis, secretion, transportation, metabolism, target receptor and target 
organ of endocrine gland, mechanism control of endocrine system in normal and abnormal 
conditions, and relation between endocrine system and other system 
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08-084-202 ระบบทางเดินปัสสาวะ  และระบบสืบพันธุ์    3(2-2-5) 
  (Urinary and reproductive systems) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

การเจริญพัฒนาของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ในตัวอ่อนมนุษย์ โครงสร้างและ
ส่วนประกอบทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค หน้าที่การท างาน และกลไกของระบบทางเดินปัสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ์ 

Development of urogenital system in human embryo, structures and 
components in gross anatomy and microanatomy, and functions and mechanism of urinary 
and reproductive systems 
 

08-084-203 ระบบหัวใจหลอดเลือด  และระบบทางเดินหายใจ    3(2-2-5) 
  (Cardiovascular and Respiratory Systems) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

การเจริญพัฒนาของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจในตัวอ่อนมนุษย์ 
โครงสร้างและส่วนประกอบทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของอวัยวะ การท างานของอวัยวะในระบบหัวใจ 
หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ และความสัมพันธ์ของการท างานของอวัยวะกับอาการของโรคในระบบ
หัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย 

Development of cardiovascular and respiratory system in human embryo, 
structures and components in gross anatomy and microanatomy, functional of cardiovascular 
and respiratory systems, and correlation between function and symptoms of common 
cardiovascular and respiratory diseases 
 
     2) กลุ่มวิชาชีพ  
08-014-206 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2      3(0-6-3) 
  (Introduction to Clinical Medicine II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1  

ทักษะการตรวจร่างกาย ข้อบ่งชี้และข้อห้าม ขั้นตอนและภาวะแทรกซ้อนของหัตถการ
พ้ืนฐานทางการแพทย ์ทักษะพ้ืนฐานที่ใช้ในห้องผ่าตัด 

Physical examination skill; indications and contra-indications; steps and 
complications of basic medical procedures; basic skills in operation theater 
 

08–014-212 การสร้างเสริมสุขภาพ 1       2(1-2-3) 
  (Health Promotion I)  
วิชาบังคับเรียนก่อน   : บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 

ความรู้และแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ  ความรู้และ
เทคนิควิธีการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาการแพทย์ ระบาดวิทยา และสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดัชนีสุขภาพและดัชนีสาธารณสุขในการวิเคราะห์ประเมินปัญหา ประเมินผลรูปแบบพฤติกรร ม
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รูปแบบและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติในระดับปัจเจกครอบครัว
และชุมชน เทคนิคการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ การสื่อสาร การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก และจริยธรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ ผลักดันกระบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมและนโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
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Knowledge and basic concept related to health and health promotion; 
knowledge and technique of behavior sciences, social sciences, social medical sciences, 
epidemiology and related subjects; health and public health index for problem analysis and 
assessment; assessment of health behaviors and health risk factors; health promotion forms 
and methods for individual, family and community; technique for enhancing potential and 
strengthening of health care; communication and evidence-based data for clinical reasoning; 
ethic in health promotion; motivate social movement and public policy for health promotion 
 

08–014-213 การสร้างเสริมสุขภาพ 2        3(0-6-3) 
      (Health Promotion II)  
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2  

การปฏิบัติการวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบวิเคราะห์และประเมินสุขภาพ และ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การดูงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับองค์กรและชุมชน การสังเคราะห์กลวิธีและจัด
กิจกรรมรณรงค์หรือให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์รวม การให้เหตุผลทางคลินิกและจริยธรรม ค าแนะน า
ปรึกษาในการสร้างเสริม ธ ารง และป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยองค์รวม การท าวิจัยทางคลินิก 

Practice of health promotion planning; analytical test and health assessment 
and health risk factors; health promotion observation in organization and community levels; 
analytic method and campaign for holistic chronic patient care; ethical and clinical reasoning; 
advice and consultation of holistic health prevention and promotion; clinical research  
 

08-014-214 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ      4(0-8-4) 
  (Practice in Emergency Medicine and Accidents) 
วิชาบังคับเรียนก่อน : เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 - 2  

การฝึกปฏิบัติงานที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติ เหตุ  เพ่ือเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหา  
บ าบัดรักษา  และท าหัตถการที่จ าเป็นส าหรับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ การให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ  การท างานเป็นทีม  การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

Clinical practice at emergency and trauma departments; increasing skill for 
problem solving, management and essential procedures for emergency and trauma patients; 
advice and counseling to patient and relatives; team work; patient referring for further 
treatment or specialist consultation  
 

08-014-215 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1      2(1-2-3) 
  (Emergency Medicine and Accidents I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3   

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 
สหวิทยาการเกี่ยวกับพยาธิสรีวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น

ทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วนของโรคหรือภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้องฉุก เฉิน 
หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวม การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทฤษฎีและปฏิบัติ 
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Integrated pathophysiology, symptomatology, diagnosis, differential diagnosis, 
laboratory searching; basic emergency management of disease or emergency situation at 
emergency department; basic principle of mass casualty management; communication with 
patient and family; holistic patient care; health promotion; using evidence-based data for 
clinical reasoning; analyze and decision on related ethical issue, focus on theory and practice 
 

08-014-216 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2      2(0-4-2) 
  (Emergency Medicine and Accidents II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3 

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 
สหวิทยาการเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การ

สืบค้นทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นแบบเร่งด่วนของโรคหรือภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่ห้อง
ฉุกเฉิน หลักการเบื้องต้นในการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก 

Integrated pathophysiology, symptomatology, diagnosis, differential diagnosis, 
laboratory searching; basic emergency management of disease or emergency situation at 
emergency department; basic principle of mass casualty management; communication with 
patient and family; holistic patient care; health promotion; using evidence-based data for 
clinical reasoning; analyze and decision on related ethical issue, focus on practice 

 

08-014-217 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ    3(1-4-4) 
  (Ambulatory Medicine for Primary Care Physician) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :     

ฝึกปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่พบบ่อยที่ไม่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เน้นการ
ฝึกทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกาย  การตรวจและการเลือกส่งตรวจ และการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อนของหัตถการพ้ืนฐาน การแปลผลการตรวจและ
แปลผลรายงานการตรวจทางรังสีวิทยา การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก การอภิปรายปัญหา การสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพ 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก  การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง การส่งผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

Clinical practice of common diseases management  in out-patient wards; focus 
on history taking and physical examination, laboratory investigation and interpretation; 
indications, contra-indications, steps and complications in basic procedures; radiation image 
interpretation; patient record for out-patient wards; problem discussion; communication with 
patient and family; skill for advice and counseling; holistic patient care; health promotion; 
evidence-based for clinical reasoning; analyze and decision of related ethical issue; patient 
referring and specialist consultation 
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08-094-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม       7(0-14-7) 
  (Practice in Pediatrics) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1,2,3 

ฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อเพ่ิมทักษะในการแก้ปัญหา และการดูแล
รักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ตลอดจนการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การฝึกทักษะและ
หัตถการที่ส าคัญในเด็ก การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น การประเมินความสามารถ
ของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การท างานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

Clinical practice at out and in-patient wards for increasing problem solving 
skill, care of child and teenage patients, prevention, health promotion and rehabilitation; skill 
practice for important procedures; advice and counseling for child and teenager parenting; 
self-assessment of pediatric patient care; team work; patient referring for treatment or 
specialist consultation 

 

08-094-202 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1    3(1-4-4) 
  (Health and Diseases from Conception to Adolescence I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3 

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 
การเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

พัฒนาการของเด็ก และการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ การประเมินสุขภาพ การวินิจฉัย
ภาวะผิดปกติ การให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูเด็ก สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อาการวิทยา พยาธิสรีระ
ของโรค และความผิดปกติที่พบบ่อยตลอดจนการแก้ปัญหา และดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทาง
จรยิธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทฤษฎีและปฏิบัติ 

Child growth and development from fertilization till teenager; factors affected 
to child growth, development and change; health assessment; diagnosis of abnormal 
situation; child care advice, health promotion and disease prevention; symptomatology, 
pathophysiology and common abnormality including solving methods; holistic patient care; 
reasonable drug usage; using evidence-based data for clinical reasoning; analyze and decision 
on related ethical issue, focus on theory and practice 
 

08-094-203 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2    2(0-4-2) 
  (Health and Diseases from Conception to Adolescence II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3 

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 
การเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

พัฒนาการของเด็ก และการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ การประเมินสุขภาพ การวินิจฉัย
ภาวะผิดปกติ การให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูเด็ก สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อาการวิทยา พยาธิสรีระ
ของโรค และความผิดปกติที่พบบ่อยตลอดจนการแก้ปัญหา และดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก 
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Child growth and development from fertilization till teenager; factors affected 
to child growth, development and change; health assessment; diagnosis of abnormal 
situation; child care advice, health promotion and disease prevention; symptomatology, 
pathophysiology and common abnormality including solving methods; holistic patient care; 
reasonable drug usage; using evidence-based data for clinical reasoning; analyze and decision 
on related ethical issue, focus on practice  

 

08-094-204 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 3    3(0-6-3) 
  (Health and Diseases from Conception to Adolescence III) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3   

สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 
การเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

พัฒนาการของเด็ก และการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ การประเมินสุขภาพ การวินิจฉัย
ภาวะผิดปกติ การให้ค าแนะน าในการเลี้ยงดูเด็ก สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อาการวิทยา พยาธิสรีระ
ของโรค และความผิดปกติที่พบบ่อยตลอดจนการแก้ปัญหา และดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก 

Child growth and development from fertilization till teenager; factors affected 
to child growth, development and change; health assessment; diagnosis of abnormal 
situation; child care advice, health promotion and disease prevention; symptomatology, 
pathophysiology and common abnormality including solving methods; holistic patient care; 
reasonable drug usage; using evidence-based data for clinical reasoning; analyze and decision 
on related ethical issue, focus on practice and attitude 
 

08-114-201 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม       2(0-4-2) 
  (Practice in Psychiatry) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 - 5 

ฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาโรคจิตเวชที่พบบ่อย เน้น
ปัญหาการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การน าความรู้ทางด้านจิตเวชไปใช้
ควบคู่กับการรักษาโรคทางกาย การให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 

Clinical practice for increasing skill of diagnosis and management of common 
psychiatric diseases; focus on care of emergency in psychiatry; holistic patient care; integrate 
psychiatric knowledge when manage of general diseases; advice and counseling to patient 
and relatives 
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08-124-201 นิติเวชศาสตร์        2(1-2-3) 
  (Forensic Medicine) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน านิติเวชศาสตร์  

ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชศาสตร์ การจ าแนกบาดแผล การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย การ
ตรวจสถานทีเ่กิดเหตุ การชันสูตรพลิกศพ การขาดอากาศหายใจ การตายกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ การ
ตรวจผู้ป่วยคดีความผิดทางเพศ การกระท าทารณแก่เด็ก วัตถุพยาน นิติพิษวิทยา นิติซีโรโลยี นิติจิตเวช 
กฎหมายการแพทย์ การออกเอกสารทางการแพทย์ 

Basic knowledge about forensic medicine, wounds, post-mortem change, 
crime scene investigation, forensic autopsy, clinical forensic, rape, child abuse, forensic 
evidence, forensic toxicology, forensic serology, forensic psychiatry, medical law, medical 
document 

 

08-154-201 เวชปฏิบัติครอบครัว       3(0-6-3) 
  (Practice in Family Medicine) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 - 4 

ฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวในโรงพยาบาลชุมชน การบริหารงานสาธารณสุข 
เทคนิคการให้ความรู้ การอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์ การเพ่ิมทักษะการให้บริการปฐมภูมิ การบริบาลแบบ
ผสมผสานและเบ็ดเสร็จ การบริการสาธารณสุขมูลฐาน การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การ
สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ ฝึกหัดการสอนบุคลากร
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

Family clinical practice at community hospital; public health administration; 
awareness technique; evidence-based medicine; additional skill for primary health care; 
integrated and one-stop health care services; primary health care service, patient’s home 
visit; patient’s problem discussion; communication with patient and family; advice and 
counseling; patient referring or specialist consultation; holistic patient care; coordination at 
health district level; teaching other health personnel   

 

08-154-202  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1      2(1-2-3)  
(Family and Community Medicine I)  

วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 
  ภาพรวมของระบบสุขภาพ วิเคราะห์ระบบบริการสาธารณสุขขั้นต้น  ปัจจัยทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปัญหาสาธารณสุขทั้งระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ การผสมผสานการบริการสาธารณสุขด้านการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ 
รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนสัมพันธ์กัน โดยเน้นทฤษฎี
และปฏิบัติ 
  Overview of the health care delivery system; analysis of the primary health 
care service; cultural and socio-economic factors related to health care system in individual, 
family and community levels; health problems including the local and country levels; 
integration of health care services among prevention, promotion, treatment and 
rehabilitation of individual, family and community relation, focus on theory and practice 
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08-154-203  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2      3(0-6-3) 
(Family and Community Medicine II)   

วิชาบังคับเรียนก่อน   :  บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 
  ภาพรวมของระบบสุขภาพ วิเคราะห์ระบบบริการสาธารณสุขขั้นต้น ปัจจัยทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปัญหาสาธารณสุขทั้งระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ การผสมผสานการบริการสาธารณสุขด้านการป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ 
รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนสัมพันธ์กัน โดยเน้นปฏิบัติ 

Overview of the health care delivery system; analysis of the primary health 
care service; cultural and socio-economic factors related to health care system in individual, 
family and community levels; health problems including the local and country levels; 
integration of health care services among prevention, promotion, treatment and 
rehabilitation of individual, family and community relation, focus on practice 

 

08-154-204  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3      2(1-2-3) 
(Family and Community Medicine III)   

วิชาบังคับเรียนก่อน    :  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1, 2 
การบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิต

วิญญาณ และสังคมในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การส่งต่ออย่างเป็นระบบ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในกลุ่มอายุต่างๆ ท างานเป็นทีมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ หลักการสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชน หลักการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น หลักการพ้ืนฐานใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยทางด้านสาธารณสุข และการวิเคราะห์วิจารณ์บทความทางคลินิก โดยเน้น
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

Health care service in individual, family and community levels covering body, 
mind, social and spiritual including treatment, health promotion, prevention and 
rehabilitation; systemic referring; common health-problem in any age group; team working 
with all related personnel; principle of communication with patient and population; principle 
of basic health counseling; principle of end of life caring; public health research; clinical 
article appraisal, focus on theory and practice 
 

08-154-205  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4      4(0-8-4) 
(Family and Community Medicine IV)   

วิชาบังคับเรียนก่อน    :  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1, 2 
การบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิต

วิญญาณ และสังคมในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การส่งต่ออย่างเป็นระบบ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในกลุ่มอายุต่างๆ ท างานเป็นทีมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ หลักการสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชน หลักการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น หลักการพ้ืนฐานใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การวิจัยทางด้านสาธารณสุข และการวิเคราะห์วิจารณ์บทความทางคลินิก โดยเน้น
ปฏิบัติ 
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Health care service in individual, family and community levels covering body, 

mind, social and spiritual including treatment, health promotion, prevention and 
rehabilitation; systemic referring; common health-problem in any age group; team working 
with all related personnel; principle of communication with patient and population; principle 
of basic health counseling; principle of end of life caring; public health research; clinical 
article appraisal, focus on practice 
 

08-174-201    การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 1     3(1-4-4)                   
(Pre-operative to post–operative Care I) 

วิชาบังคับเรียนก่อน :  บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 
ความรู้พ้ืนฐานของพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรค การ

สืบค้น การให้เหตุผลทางคลินิก หลักการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการผ่าตัด การระงับความรู้สึก โดย
ประมวลความรู้สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน การประเมิน
ผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด การป้องกันผลข้างเคียง และการแก้ไข
ปัญหาตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้อง และหลักการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 

Basic knowledge of pathogenesis, pathophysiology, diagnosis and differential 
diagnosis, investigation and clinical reasoning; principle of care for patients undergoing 
surgical treatment; anesthesia with basic biomedical knowledge; pre-operative patients 
evaluation; the care of patients during and post-operations; prevention of complications; 
problem solving according to medical council standard; focus on holistic patient care; ethical 
analysis and decision making; principle of advice and consultation to patients and relatives  
 

08-174-202   การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 2     4(0-8-4)                    
(Pre-operative to post–operative Care II) 

วิชาบังคับเรียนก่อน : บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 
ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด  การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและการแปลผล ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อนของหัตถการ
พ้ืนฐานในการผ่าตัดและการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือผ่าตัด วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ของการระงับความรู้สึก 
ปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพ การแปลผลภาพรังสี การบันทึกรายงานผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 

History taking skill; physical examination of surgical patients; basic and 
necessary laboratory investigations and interpretations; indications, contra-indications, steps 
and complications of the basic surgical procedures and skills; surgical instruments usage; 
methods and steps of anesthesia; basic life support; interpretations of radiation images; 
patient record; discussion of patient problem; communication with patient and family;  
advice and consultation skill 
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08-174-203  การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 3     3(0-6-3)                    
   (Pre-operative to post–operative Care III)  
วิชาบังคับเรียนก่อน : บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 

การฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ทั้งที่หอผู้ป่วยใน แผนก
ผู้ป่วยนอก และห้องผ่าตัด รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และการช่วยผ่าตัด 

Clinical skill practice of caring for surgical patients including in-patient, out-
patient and operation theaters; patient change follow up; assist in surgical operation 
 

08-174-204  การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 4     2(1-2-3)                    
   (Pre-operative to post–operative Care IV)  
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3  

แก้ปัญหาและการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการผ่าตัด รวมทั้งปัญหาฉุกเฉิน 
การประเมินผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด การป้องกันผลข้างเคียงและ
แก้ไขปัญหาตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา การพิจารณาการส่งต่อ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การ
วิเคราะห์ และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว ตลอดจนการป้องกัน การส่งเสริม และธ ารงสุขภาพการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

Problem-solving and planning for surgical patients including emergency 
problem; patient evaluation of pre-, intra- and post-operation; side effect prevention and 
problem solving according to medical council standard; referring consideration; holistic 
patient care; analyze and decision of related ethical issue; principle of advice and counseling 
for patient and family; prevention, health promotion and rehabilitation 
 

08-174-205  การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 5     4(0-8-4)                    
   (Pre-operative to post–operative Care V)  
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3  

ฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่หอผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วย
นอกและห้องผ่าตัด รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และการช่วยผ่าตัด การเพ่ิมประสบการณ์ 
ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการแปลผล การ
แปลผลภาพรังสี การบันทึกรายงานผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การใช้เครื่องมือผ่าตัด การระงับความรู้สึก 
การฝึกทักษะหัตถการพ้ืนฐานในการผ่าตัด การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา 

Clinical practice for surgical patient in out-patient wards and operation room; 
follow up patient progression and assist in operations; additional skill of history taking and 
physical examination; essential laboratory investigations and interpretation; radiation image 
interpretation; patient record; problem discussion; operation instrument usage; anesthesia; 
basic surgical skill practice; communication with patient and family; skill for advice and 
counseling 
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08-174-206 เวชปฏิบัติศัลยกรรม       7(0-14-7) 
(Practice in Surgery) 

วิชาบังคับเรียนก่อน    :   การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 - 5 
ฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด และแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิม

ทักษะในการวางแผนการแก้ปัญหา และดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยทางศัลยกรรม การฝึกทักษะและหัตถการ
พ้ืนฐานทางศัลยกรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การท างานเป็นทีม  การส่งต่อผู้ป่วย
เพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการป้องกัน การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

Clinical practice at in- and out-patient wards, operation room and emergency 
department; additional skill for problem solving planning; management of common surgical 
problem; skill of basic surgical procedures; advice and counseling to patient and relatives; 
team work; patient referring for further treatment or specialist consultation; disease 
prevention, health promotion and rehabilitation    

08-184-201 เวชปฏิบัติสูติ – นรีเวชกรรม      6(0-12-6) 
(Practice in Obstetrics and Gynecology) 

วิชาบังคับเรียนก่อน    :   สุขภาพและโรคของสตรี 1 - 3 
ประเมินสุขภาพและการส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่สตรีตามวัย และสภาวะต่างๆ โดยเน้น

สตรีวัยเจริญพันธ์จนสิ้นอายุขัย ความรู้พ้ืนฐานพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย และการ
ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ โรคที่พบบ่อยหรือโรคที่มีความรุนแรงของสตรี การดูแลสตรีระหว่างการตั้งครรภ์ การ
คลอดและหลังคลอด รวมทั้งความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัวเน้นการ
ดูแลผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจ
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

Health assessment and healthy promotion for women by age including any 
situations especially fertile women till death; basic knowledge of pathogenesis, 
pathophysiology, symptomatology, diagnosis and health problem management; common 
and serious diseases of women; care of pregnant women, delivery and post-partum including 
abnormality situation and complication of pregnancy; family planning; holistic patient care, 
using evidence-based data for clinical reasoning; analyze and decision on related ethical 
issue advice and counseling to patient and family     

08-184-202 สุขภาพและโรคของสตรี 1      3(1-4-4)
(Health and Diseases of Women I) 

วิชาบังคับเรียนก่อน    :   การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3 
ความรู้พื้นฐานของพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย และการดูแลรักษา

ปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่สตรีตามวัยและสภาวะต่างๆ โดยเน้น
สตรีวัยเจริญพันธ์จนสิ้นอายุขัย โรคที่พบบ่อยหรือโรคที่มีความรุนแรงของสตรี การดูแลสตรีระหว่างการ
ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด รวมทั้งความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผน
ครอบครัว เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การ
วิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
โดยเน้นทฤษฎีและปฏิบัติ 
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Basic knowledge of pathogenesis, pathophysiology, symptomatology, diagnosis 
and health care; health assessment and healthy promotion to women in different ages and 
situations focus on fertile period to death; most common or severe diseases in women; care 
during pregnancy, childbirth and post-partum including abnormality or complications of 
pregnancy; family planning; holistic patient care; using evidence-based data for clinical 
reasoning; analyze and decision on related ethical issue; advice and counseling for patient 
and family, focus on theory and practice  

08-184-203 สุขภาพและโรคของสตรี 2      3(0-6-3) 
(Health and Diseases of Women II) 

วิชาบังคับเรียนก่อน    :   การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3 
ความรู้พื้นฐานของพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย และการดูแลรักษา

ปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่สตรีตามวัยและสภาวะต่างๆ โดยเน้น
สตรีวัยเจริญพันธ์จนสิ้นอายุขัย โรคที่พบบ่อยหรือโรคที่มีความรุนแรงของสตรี การดูแลสตรีระหว่างการ
ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด รวมทั้งความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผน
ครอบครัว เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การ
วิเคราะห์และตัดสินใจ ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว  โดยเน้นปฏิบัติ 

Basic knowledge of pathogenesis, pathophysiology, symptomatology, diagnosis 
and health care; health assessment and healthy promotion to women in different ages and 
situations focus on fertile period to death; most common or severe diseases in women; care 
during pregnancy, childbirth and post-partum including abnormality or complications of 
pregnancy; family planning; holistic patient care; using evidence-based data for clinical 
reasoning; analyze and decision on related ethical issue; advice and counseling for patient 
and family, focus on practice  

08-184-204 สุขภาพและโรคของสตรี 3      2(0-4-2) 
(Health and Diseases of Women III) 

วิชาบังคับเรียนก่อน    : การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1, 2, 3 
ความรู้พื้นฐานของพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย และการดูแลรักษา

ปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่สตรีตามวัยและสภาวะต่างๆ โดยเน้น
สตรีวัยเจริญพันธ์จนสิ้นอายุขัย โรคที่พบบ่อยหรือโรคที่มีความรุนแรงของสตรี การดูแลสตรีระหว่างการ
ตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด รวมทั้งความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การวางแผน
ครอบครัว เน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การ
วิเคราะห์และตัดสินใจ ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว โดยเน้นปฏิบัติและทัศนคติ 
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Basic knowledge of pathogenesis, pathophysiology, symptomatology, diagnosis 
and health care; health assessment and healthy promotion to women in different ages and 
situations focus on fertile period to death; most common or severe diseases in women; care 
during pregnancy, childbirth and post-partum including abnormality or complications of 
pregnancy; family planning; holistic patient care; using evidence-based data for clinical 
reasoning; analyze and decision on related ethical issue; advice and counseling for patient 
and family, focus on practice and attitude 
 

08-194-201 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1      2(1-2-3) 
  (Ophthalmology and Otorhinolaryngology I)    
วิชาบังคับเรียนก่อน    : ไม่มี  
  หลักการดูแลผู้ป่วยนอก ความรู้พ้ืนฐานพยาธิก าเนิด พยาธิสรรีวิทยา อาการวิทยา  การ
วินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาโรคตา หู คอ จมูก และอวัยวะใกล้เคียงโรคที่พบบ่อยส าหรับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทาง
คลินิก การให้ค าแนะน า ปรึกษา การติดตามผล และการส่งต่อ 
  Principle of out-patient care; basic knowledge of pathogenesis, 
pathophysiology, symptomatology, diagnosis and laboratory investigation; treatment of 
common diseases of eye, ear, nose, throat and surrounding organs for general practitioner; 
prevention and health promotion; clinical reasoning using evidence-based data; advice, 
consultation and follow up of referring results  
 

08-194-202 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2     3(1-4-4) 
  (Ophthalmology and Otorhinolaryngology II)    
วิชาบังคับเรียนก่อน    : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยนอก โรคตา หู คอ จมูก และอวัยวะใกล้เคียง ทักษะการซัก
ประวัติ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่จ าเป็น การแปลผล 
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนของหัตถการพ้ืนฐานที่จ าเป็น การแปลผลภาพรังสี การอภิปรายปัญหา 
ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนบุคลากรอ่ืน การให้ค าแนะน าและค าปรึกษา การส่งผู้ป่วย
เพ่ือรักษาต่อ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การวิเคราะห์และวินิจฉัยประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

Clinical skill practice of caring for eye, ear, nose, throat and surrounding organs 
out-patients; history taking skill, patient record, physical examination, essential laboratory 
investigations and interpretation; indications, contra-indications and complications of basic 
clinical procedures; radiation image interpretation; problem discussion, communication skill 
to patient, family and other personnel; advice and consultation, specialist consultation and 
patient referring; holistic patient care; analyze and decision making of the related ethical 
issue 
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08-204-201 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์      4(0-8-4) 
  (Practice in Orthopedic Surgery)   
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 - 5  

ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมทักษะในการตรวจวินิจฉัยการดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยทางศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การส่งต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการ
ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ 

Clinical practice to increase skill of diagnosis and management of common 
orthopedic problems; advice and counseling to patient and relatives; patient referring or 
specialist consultation; disease prevention, health promotion and rehabilitation of orthopedic 
patients 

 

08-204-202 สุขภาพ  โรค  และการฟื้นฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์   3(1-4-4) 
  (Health, Diseases and Rehabilitation in Orthopedics)   
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานของพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย และการวินิจฉัย
แยกโรค การสืบค้น การให้เหตุผลทางคลินิก หลักการดูแลรักษา และการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในผู้ป่วยที่มี
โรคหรือภาวะบาดเจ็บของระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบ องค์รวม การ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 

Basic knowledge of pathogenesis, pathophysiology, symptomatology, diagnosis 
and differential diagnosis, searching, clinical reasoning; principle of care and rehabilitation 
treatment for patients with trauma or diseases of bone, joint, muscle and nerve; focus on 
holistic patient care; using evidence-based data for clinical reasoning; analyze and decision 
on related ethical issue; advice and counseling to patient and relatives   

 

08-214-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม       9(0-18-9) 
  (Practice in Internal Medicine)   
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 - 5 

ฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอกในกลุ่มงานอายุรกรรม โดยมีความสามารถใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก การตรวจวินิจฉัย การเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็น การให้การ
ดูแลรักษา การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล การติดตามอาการ และการเปลี่ยนแปลง การรักษา การฝึกทักษะ
และหัตถการทางอายุรกรรม การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ การท างานเป็นทีม การส่งต่อ
ผู้ป่วยเพ่ือรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการป้องกัน การส่งเสริมและธ ารงสุขภาพ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

Clinical practice at medicine in- and out-patient wards; ability to collect 
clinical information, diagnosis, essential laboratory investigation, management, reasonable 
drug usage, follow up clinical case and changing treatment; practicing skill of medicine 
procedure; advice and counseling to patient and relatives; team work; patient referring for 
further treatment or specialist consultation, disease prevention, health promotion and 
rehabilitation 
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08-214-202  สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1       4(2-4-6) 
    (Health and Diseases of Adult and Elderly I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   : บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2  

ความรู้พ้ืนฐานของพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการวิทยา การก าเนิดโรค การค้นคว้าหา
สาเหตุ วิเคราะห์และวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การให้เหตุผลทางคลินิก  หลักการรักษา การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล เน้นสุขภาพ และปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในช่วงอายุมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป 
โดยค านึงถึงปัญหาจากชุมชนและการแก้ปัญหาแบบองค์รวม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทาง
คลินิก การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

Basic knowledge of pathogenesis, pathophysiology, symptomatology, disease 
progression; causative searching, diagnosis, differential diagnosis, clinical reasoning, principle 
of treatment, reasoning drug administration; common health-problems, diseases and 
symptoms in population older than 15 years old; focus on local community level and 
holistic approach; using evidence-based and clinical reasoning for analyzing and discussion 
on related ethic; principle of advice and consultation to patients and family; health 
prevention, promotion and rehabilitation 

 

08-214-203 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2      3(0-6-3)  
  (Health and Diseases of Adult and Elderly II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   : บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2  

ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายบุคคลหรือผู้ป่วยในช่วงอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและการแปลผล ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อน
ของหัตถการพื้นฐานและการฝึกทักษะ การแปลผลภาพรังสี การบันทึกรายงานผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย 
การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 

Skill for history taking and physical examination in population older than 15 
years old; essential laboratory investigations and interpretation; indication, contra-indication, 
step and complication of basic procedure skills; radiation image interpretation; patient 
record, discussion of patient problem; communication to patient and family; skill of advice 
and consultation 

 

08-214-204 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3      3(0-6-3) 
  (Health and Diseases of Adult and Elderly III) 
วิชาบังคับเรียนก่อน   : บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2  

ฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงอายุมากกว่า 15 ปีขึน้ไปในหอผู้ป่วย และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 

Clinical practice in in-patient wards for patient older than 15 years old and 
follow up of the progression of those patients 
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08-214-205 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4      2(1-2-3) 
  (Health and Diseases of Adult and Elderly IV) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 

แก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคลินิก การวางแผนการรักษา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การ
พยากรณ์โรคและการด าเนินของโรค เน้นสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับโรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในช่วงอายุ
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป รวมทั้งปัญหาฉุกเฉิน การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

Problem solving; clinical reasoning; treatment planning; reasonable drug 
administration; disease prognosis and progression; focus on common health-problems, 
diseases and syndrome including emergency situation in population older than 15 years old; 
analyze and decision on related ethical issue; advice and counseling to patient and family; 
prevention, health promotion and rehabilitation 

 

08-214-206 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5      4(0-8-4) 
  (Health and Diseases of Adult and Elderly V) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1, 2, 3 

ฝึกปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย การเพ่ิมประสบการณ์ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกาย การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและการแปลผล ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อนของ
หัตถการพ้ืนฐาน และการฝึกทักษะการแปลผลภาพรังสี การบันทึกรายงานผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย 
การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 

Clinical practice for out- and in-patients older than 15 years old; follow up 
patient’s progression; additional skill of history taking and physical examination, essential 
laboratory interpretation; indications, contra-indications, steps and complications of basic 
procedures; skill for radiation image interpretation, patient record; patient’s problem 
discussion; communication to patient and family, skill for advice and counseling 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีและเลือกเสรี 
 1) วิชาเลือกเสรี 
08-014-301 โครงงานพิเศษ        3(0-6-3) 

  (Special Project) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    : ไม่มี  

ศึกษาค้นคว้าในวิจัยที่สนใจ เขียนวิทยานิพนธ์ ระบุปัญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค์ 
รวมทั้งมีการทบทวนวรรณกรรมโดยละเอียด ขั้นตอนของการวิจัยโดยสังเขป สรุป และอภิปรายผล 

Find the research question, write a proposal describing the significance and 
purpose of the study and research procedures in brief, including an extensive review of 
literature 
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08-014-302 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล       2(1-2-3) 
  (Sanitation Microbiology) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

หลักสุขาภิบาล การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร น้ า และอากาศ การก าจัดของเสียจากโรงงาน
และแหล่งที่พักอาศัยในชุมชน โดยอาศัยหลักการทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเกี่ยวกับ
มาตรฐานของน้ าดื่มและน้ าทิ้ง การควบคุมและป้องกัน 
  Sanitation, control of microorganisms in food, water and air waste treatment 
from industries and households by microbiological method, microbiological examination of 
drinking water and waste water, control and prevention 
 

08-014-303 ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์     3(2-2-5) 
  (Bioinformatics for Allied Health Sciences) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

บทน าของชีวสารสนเทศศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทั่วไป แหล่งความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากวารสารโดยใช้พับเมด การสืบค้นข้อมูลดีเอ็นเอ โปรตีนจากธนาคารยีน และ
การส่งข้อมูลเข้าสู่ธนาคารยีน การวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอ โออาร์เอฟ แผนที่เอนไซม์ตัดจ าเพาะ และการแปล
รหัส การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและแตกต่างของยีน การท านายวิวัฒนาการของยีน การออกแบบไพร
เมอร์และตัวติดตาม สาธิตวิธีการท านายโครงสร้างของยีนและโปรตีนโดยใช้ล าดับดีเอ็นเอ โปรโมเตอร์ เทอร์
มิเนเตอร์ จุดเริ่มต้นของการถอดรหัสและโพลีเอเทล และการวิเคราะห์โปรตีน 
  Introduction to Bioinformatics; general search instruments, internet resources, 
papers search from Pubmed, NCBI, GenBank; DNA databases, protein databases and data 
submission; sequence analysis; ORF, restriction map and translation, comparison between 
the similarities and differences of genes, phylogenic prediction, primer and probe design. 
Demonstration of predictive methods for gene and protein structures using DNA sequence; 
promoter, terminator, transcription start site and poly A tail, protein analysis    
 

08-014-304 เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา       2(1-2-3) 
  (Microscopic Technique) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อสัตว์ เพ่ือใช้ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ การรักษา
สภาพเนื้อเยื่อ การเตรียมเนื้อเยื่อ การตัดชิ้นเนื้อ และการย้อมสี รวมทั้งการย้อมด้วยเทคนิคพิเศษ 
  Preparation techniques of animal tissue for microscopic study such as the 
fixation, tissue preparation, paraffin sectioning and staining including special staining 
 

08-014-305 พิษวิทยา        2(2-0-4) 
  (Toxicology) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

   ขอบเขตการศึกษาของวิชาพิษวิทยา การจ าแนกชนิดของสารพิษ แหล่งที่มา สมบัติทางเคมี
และฟิสิกส์ การประเมินความเป็นพิษของสาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ กลไกของการเกิดพิษ ระดับโมเลกุล 
เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การวินิจฉัยการเกิดพิษ อาการพิษ การบ าบัดรักษา และการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ชนิดต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                            
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Scope and areas of toxicity, classification, sources, physio-chemical properties 
of toxic Scope and areas of Toxicology, classification, sources, physico-chemical properties of 
toxic agents, toxicity testing and evaluation; factors affecting toxicity; dose-response 
relationship; mechanism of toxicity at molecular, cellular, tissue pharmacological properties, 
clinical uses, adverse drug reactions and precautions, trends in researches in this area 

 

08-014-306 ภาษามลายูถิ่นปาตานี       3(2-2-5) 
  (Patani Malay Dialect) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :   ไม่มี 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษามลายูถิ่นปาตานี ฝกพูด และฟงภาษามลายูถิ่นปาตานี ในสถาน
การณตางๆ ในชีวิตประจ าวัน 

A study of characteristics of Patani Malay; practice of speaking and listening in 
Patani Malay in daily life situations  

 

08-014-311 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา    3(2-2-5) 
  (Physiology of Exercise and Sport) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ภายในร่างกายที่ตอบสนองต่อการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาที่ประกอบด้วยเมตาบอลิซึมและระบบพลังงาน การขนส่งของออกซิเจน ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบควบคุมอุณหภูมิ 

Mechanisms body systems within that responding to exercises and sports that 
are involved in metabolism and energy system, oxygen transportation, nervous system, 
muscular system, respiratory system, cardiovascular system, endocrine system and body 
temperature regulation system  
 
 

 2) วิชาเลือก 
08-014-307 เลือกเฉพาะ           4(1-6-5)        

(Electives) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :    

เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหรือการด ารงชีวิตในอนาคตของนักศึกษา 

Choose to study or practice in any related to medical or health subjects 
which benefit to future career or way of life of students  
 

08-014-308  เลือกเสริมประสบการณ์ 1      2(0-4-2) 
  (Experiential Learning Elective I) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :    

เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพหรือการด ารงชีวิตในอนาคตของนักศึกษา  

Choose to study or practice in any related to medical or health subjects 
which benefit to future career or way of life of students  
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08-014-309  เลือกเสริมประสบการณ์ 2      4(0-8-4) 
  (Experiential Learning Elective II) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    :    

เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพหรือการด ารงชีวิตในอนาคตของนักศึกษา  

Choose to study or practice in any interested to student which benefit to 
future career or way of life  

 

08-014-310  เลือกเสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว    2(0-4-2) 
  (Experiential Learning Elective in Family Medicine) 
วิชาบังคับเรียนก่อน    : เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 และ 4 

เลือกปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติครอบครัวเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  การจัดระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึงระบบงานคุณภาพต่างๆ ของโรงพยาบาลชุมชน ประเมินความสามารถของตนเองในการดูแล
ผู้ป่วย การตัดสินใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่งต่อได้อย่างเหมาะสม สื่อสารทุกระดับทั้งกับผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว 
และผู้ร่วมงาน ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

Choose to practice in family medicine to strengthen knowledge and skill for 
common diseases in community hospital context and primary healthcare network; health 
care delivery system; community hospital quality systems; self-assessment for patient care; 
appropriate specialist consultation and referring; communication to patient, relatives and 
colleagues; deliver medical knowledge and public health accurately; patient care at home; 
end-stage patient care; good attitude for practicing  in community hospital and primary 
healthcare network 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 พล.อ.ชุมพล  เปี่ยมสมบรูณ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

อ.ว (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
      และหลอดเลือด) 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
พ.บ.  

แพทยสภา 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
พระมงกุฎเกล้า/ม.มหดิล 

2532 
 

2530 
2524 

2 ดร.สุพัฒน ์ศรีสวสัดิ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (เภสัชวิทยา) 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
ม.รามค าแหง 

2545 
2533 
2524 

3 พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ศาสตราจารย ์ อ.ว.เวชศาสตรป์้องกัน  
     (เวชศาสตร์การเดินทาง 
     และท่องเที่ยว) 
พ.บ. 
 
สพ.บ. 

แพทยสภา 
 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
พระมงกุฎเกล้า/ม.มหดิล 
ม.เกษตรศาสตร ์

2554 
 
 

2526 
 

2522 
4 ดร.พนม สุขจันทร ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ปร.ด. (ระบาดวิทยา) 
ส.ม.   (โรคติดเชื้อ) 
ส.บ.   (สาธารณสุขศาสตร์) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.มหิดล 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2553 
2544 
2536 

5 ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล - ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-์เคมี) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ทักษิณ 

2559 
2551 
2548 

6 ดร.โตมร นุ่นแก้ว - ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
2551 

7 ดร.แวนูรมา เจ๊ะเมาะ - ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2560 
2552 
2544 

8 ดร.อรอนงค์ สมทรัพย ์ - ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

ม.วลัยลักษณ ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
2550 
2547 

9 ดร.อรฤทัย พรหมสงค ์ - ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
2551 

10 ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง - ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2552 
2550 

11 ดร.สมฤดี ยอศลิป ์ - ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2553 

12 ดร.เพญ็พร  สูจิวัฒนารัตน ์ - ปร.ด. (ชีวเคมี) 
วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เกษตรศาสตร ์
ม.เทคโนโลยีพระนครเหนือ 

2559 
2549 
2545 
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อาจารย์ประจ า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

13 ดร.พรเพ็ญ  พนมวัลย ์ - Ph.D. (Biomedical Science) 
ภ.ม.  (เภสัชศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

University of Sheffield 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2560 
2549 
2545 

14 อ.มุสลฮีาวาต ี วอเงาะ - M.Sc. (Microbiology) 
 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

Universiti Kebangsaan 
Malaysia 
ม.สงขลานครินทร ์

2552 
 

2546 
15 อ.ปิยอร จอนเจิม - วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
ม.เชียงใหม ่
ม.นเรศวร 

2557 
2554 

16 อ.พัชรินทร์ สิงห์ด า - วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (การแพทย์แผนไทย) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
2554 

17 อ.อนุสรา ค าเนตร - วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.มหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2557 
2554 

18 อ.มนัสนันท ์สันตภิราดร - วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2553 

19 อ.สุดารตัน ์รองปาน - วท.ม. (ชีวภาพการแพทย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 
2553 

20 อ.กฤติกา ด ามณุ ี - วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
2555 

21 อ.ค่อลิฟ ปะหยังหล ี - วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2559 
2555 

22 อ.กรกนก พิบูลย์ผล - วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2555 
2550 

24 อ.วนิตา ปานทอง - วท.ม. (ชีวเคมี) 
วท.บ. (ชีวโมเลกุลและ 
        ชีวสารสนเทศ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
2554 

25 อ.สุริยันต ์พินทรศร ี - วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.มหิดล 
ม.รามค าแหง 

2556 
2549 

26 อ.ธเนศ สังข์ศร ี - วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รามค าแหง 

2555 
2550 

27 อ.รูฮัยน ีโตะกายอมาต ี - วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
2553 

28 อ.ฟาดีละห ์บินอาล ี - วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (ชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
2548 

29 อ.พุทธพร แก้วมีศรี - วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
2552 

30 อ.มุสลฮีา เจ๊ะซอ - วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.ธรรมศาสตร ์

2556 
2554 

23 อ.นัฐวุฒิ  เชื้อกุลา - วท.ม. (สรีรวิทยา) 
วท.บ. (สัตววิทยา) 

ม.เชียงใหม ่
ม.เชียงใหม ่

2560 
2557 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นพ.บรรเจดิ  นนทสูต ิ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์ยโูร) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล 

2545
2539 

2 พญ.เบญจวรรณ  ทยานิธิกุล - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล 

2538
2530 

3 นพ.ทัดพงศ์   พรหมวิจติร - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2545
2539 

4 พญ.พีระนันท ์ แก้วสุกใส - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2545
2537 

5 พญ.มัลลิกา  วงศ์ชนะ - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560
2556 

6 พญ.สิริวรรณ  เชาวนาดิศัย - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560
2556 

7 นพ.อดิศร  ชัยกิจ - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560
2556 

8 พญ.สุทารตัน ์ ตติยบณัฑติสกลุ - ว.ว.  (สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2557 

9 นพ.พงศธร  อาสนศักดิ ์ - เวชปฏิบัติทั่วไป 
ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

 
แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2537
2528 

10 นพ.วรชัย  จึงตระกูล - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2536
2533 

11 นพ.ศราวิน  สาครินทร ์   - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2534
2528 

12 พญ.รุสน ี บุหงาชาติ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2553
2546 

13 นพ.กรินทร ์ พูลสวสัดิ ์ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล 

2558
2548 

14 นพ.รัฐพล  สุนทรรักษ์ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2556
2550 

15 นพ.ดาริทธ์ิ  สุวรรณรัตน ์ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2557
2552 

16 นพ.ธนพงษ์  เลิศตระการสกลุ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2558
2552 

17 นพ.ฐิติภัทร  ถาวรพัฒนพงศ์ - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.จุฬาลงกรณ ์

2559
2554 

18 นพ.กันต์  บัวบาน - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล  

2560
2553 

19 นพ.เมธัส  อรัญนารท - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล  

2561
2554 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

20 นพ.กิตติพงศ์  แก้วพิชัย - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2554 

21 นพ.สรรเพชร  เลิศตระกลู - ว.ว.  (ประสาทศลัยศาสตร์)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล 

2540
2534 

22 นพ.ประดิษฐ  ว่องพรรณงาม - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2543
2537 

23 นพ.ประพล  เองชวน - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2540
2534 

24 นพ.สิริวุฒ ิ วุ่นสกุล - พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) ม.สงขลานครินทร ์ 2529 
25 พญ.ปนัดดา  โคนันทน์   - ว.ว.  (ตจวิทยา) 

พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 
แพทยสภา 
ม.มหิดล (ศิรริาช) 

2537
2529 

26 นพ.จักรพงศ์  สังขเกษม   - ว.ว.  (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2542
2533 

27 พญ.อุไรวรรณ  ปริญญาศิร ิ  - ว.ว.  (อายุรศาสตร์โรคไต) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2545
2536 

28 พญ.สุจินดา  เรืองจันทร ์ - อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 
ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

 
แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

 
2550
2544 

29 พญ.กนกรัตน ์ สุวรรณละออง - ว.ว.  (ประสาทวิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2550
2543 

30 พญ.ธัญลักษณ ์ เข้มแข็ง - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.ธรรมศาสตร ์

2554
2548 

31 พญ.อัญชล ี บัวเงิน - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2552
2546 

32 
 

พญ.สิริอนงค ์ สิทธิพงษ์ - ว.ว.  (ประสาทวิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2559
2553 

33 นพ.จินฎา  ประเสริฐบญุชัย - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2559
2551 

34 นพ.ทนงศักดิ์  ชาวจีน - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
แพทยสภา 

2549
2543 

35 พญ.รุจิรา  ลีธนาภรณ ์ - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2560
2554 

36 พญ.ศศิภา  กลิ่นพงศ์ - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2555 

37 พญ.สุขสันต์  กรุดภู ่ 
 

- ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560
2554 

38 นพ.นันทวุฒิ  นิลวิสุทธ์ - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.นเรศวร 

2559
2555 

39 นพ.เอกภพ  อุทัยแสง - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2542
2530 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

40 นพ.เพิ่มบุญ  จิรยศบุญยศักดิ ์ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.เชียงใหม ่

2537
2529 

41 พญ.กัลยาณ ี อาสนศักดิ ์ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.เชียงใหม ่

2537
2531 

42 พญ.อัจฉร ี อินทรกุล - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล(ศิรริาช) 

2538
2532 

43 พญ.ปรีดาวด ี กิตติรตั - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์)  
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล(ศิรริาช) 

2538
2532 

44 พญ.วันวิสาข ์ กาญจนาภรณ ์ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2545
2539 

45 พญ.อัญมณ ี ศิลป์ประสิทธ์ิ - อ.ว.  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2547 
2545
2539 

46 พญ.จีราบตัร  เตชะโต - อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารก
แรกเกิดและปริก าเนิด 
ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
 

2550
2543 

47 พญ.ผาณิตตา  น่ิมมะโน เขาเจริญ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2550 
 

48 พญ.รุ่งนภา  เด่นปรีชาวงศ์ - อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 
ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

 
 
แพทยสภา 
แพทยสภา 

  
 
2551
2549 

49 นพ.โชคชัย  ทั่งไพบูลย์ - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.เชียงใหม ่

2540
2535 

50 
 

นพ.วีรชัย  ณ สงขลา - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2548
2541 

51 นพ.บุญสูง  จีระวงศ์พานิชย ์ - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2551 
 

52 นพ.เพทาย  พัฒนไทยานนท์ - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2544 

53 นพ.ณัฐวุฒิ  โรจนสิริสวสัดิ ์ - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560 

54 นพ.ทรรศนะ  แก้วมโน - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2554 

55 นพ.เหมวัต  ศุภนิมิตรเจรญิพร - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2556 

56 นพ.โพชฌงค ์ สิริวิทยาปกรณ ์ - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา  
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

57 พญ.ลัดดาพร  เทพสวน - ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2551
2543 

58 พญ.ภัทราพร  ช่างสาน - ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2549
2543 

59 พญ.ปิยณัฐ  สุวรรณโณ - ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและ 
       วัยรุ่น) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2555 
 

2549 
60 พญ.ปุณณดา  สุไลมาน - ว.ว. (จิตเวชเด็ก) 

พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 
แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2556
2553 

61 พญ.วนิดา  เสนเนียม - ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2539
2533 

62 นพ.โตมร  โชติพานิช - ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2548
2542 

63 นพ.กมลชาต ิ พงศ์ประยูร - ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2553
2548 

64 
 

พญ.สุดารัตน ์ ลูกมณ ี - ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2555
2549 

65 พญ.ปิยนุช  บุรณพร - ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2552
2545 

66 นพ.อนุพจน์  สมภพสกลุ - ว.ว. (จักษุวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2535
2529 

67 นพ.วิเชียร  สมิทธิเวศม ์ - ว.ว. (จักษุวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล ศิรริาชพยาบาล 

2538
2532 

68 พญ.ปฏิมา  อภิวัฒน์การุญ - ว.ว. (จักษุวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2543
2537 

69 
 

พญ.อันน์เกต ุ ภักดิกมล - อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง
และเสรมิสร้าง 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 

2558 
 

2553 
 

70 นพ.วรยศ  พิทักษ์มหามงคล - ว.ว. (จักษุวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2556 

71 พญ.อรุณ ี รอดเนียม - อนุสาขาต้อหิน 
ว.ว. (จักษุวิทยา)  
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ 

 
แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

 
2557
2554 

72 พญ.พรรณ ี ฮ่อสกลุ - ว.ว. (รังสีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.เชียงใหม ่

2530
2526 

73 นพ.ธีระชัย  ลีลาเมธากลุ   - ว.ว. (รังสีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2544
2538 

74 นพ.ภูริชญ ์ นพคุณภูษิต - ว.ว. (รังสีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2555
2549 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

75 นพ.ถิราวุฒ ิ สุวรรณชิวหกุล - ว.ว. (รังสีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2559
2553 

76 พญ.รุ่งระวีย ์ เด่นปรีชาวงศ ์ - ว.ว. (รังสีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2549
2555 

77 นพ.สุมิตร ์ ชุมเปีย - ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2538
2532 

78 พญ.ณิชาภา  สวัสดิกานนท ์ - ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2547
2541 

79 นพ.ศรัลก ์ สวัสดิ์วนิช - ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2551
2545 

80 นพ.ชุมพร  ลัภกิตโร - ว.ว. (สาธารณสุขศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

 2541 
2533 

81 นพ.วัชรพงศ์  วีรกุล - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.มหิดล 

2546
2539 

82 พญ.พัชรี  พุทธชาติ - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2549
2542 

83 พญ.ชลกานต ์ ประทักษิธร - พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) ม.สงขลานครินทร ์ 2547 
84 นพ.สรรเสริญ  อุ้ยเอ้ง - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 
แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

 
2545 

85 พญ.พฤกษพร  ธรรมโชต ิ - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2555
2550 

86 พญ.ฐิติรตัน ์ พัฒนไทยานนท์ - ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2544
2539 

87 พญ.การะเกด  คล่องแคล่ว - ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2550
2542 

88 พญ.เสาวภา  ศรีใส - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560
2553 

89 นพ.ปวริศ  หะยีอามะ - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.นราธิวาสราชนครินทร ์

2560
2556 

90 พญ.หทัยชนก  ปานนุกูล 
 

- ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2555 

91 พญ.จิรวรรณ  ชูทิพย์ - ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545
2539 

92 พญ.พวงเพชร  ศิริเลิศธนานนท์ - ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2548
2542 

93 พญ.กชกร  พรหมโสภา - ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
ม.สงขลานครินทร ์

2550
2546 

94 พญ.ปุณิกา  สุวลักษณ ์ - ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2561
2556 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

95 นพ.ภัทรพงศ์  สินประจักษ์ผล - ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑติ) 

แพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553
2550 

96 พญ.ปิยรตัน ์ จีระวงศ์พานิช - ป.รด.(พยาธิวิทยากายวิภาค)
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

ม.มหิดล ศิรริาชพยาบาล 
ม.สงขลานครินทร ์

2550
2544 

97 นพ.ชัยวุฒ ิ สุขสมานวงศ ์ - ว.ว.  (เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ 
       อุบัติเหตุ) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
 

2551 
98 พญ.สุมาลิน  ชุมคช - ว.ว.  (เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ 

        อุบัติเหตุ) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์บณัฑติ) 

แพทยสภา 
 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2560 
 

2554 
99 พญ.กัษกร  เขียวแก้ว - ว.ว   (เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ 

        อุบัติเหตุ) 
พ.บ.  (แพทยศาสตร์บณัฑิต) 

แพทยสภา 
 
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2560 
 

2554 
100 พญ.ชนิดา  ศักดิ์เพชร - ว.ว   (เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ 

        อุบัติเหตุ) 
พ.บ.  (แพทยศาสตร์บณัฑิต) 

แพทยสภา 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2561 
 

2555 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

1 นพ.วิโรจน์  คงสุวรรณ - ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2535
2529 

2 นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ  ดือเระ - ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2536
2530 

3 พญ.อมรา  ดือเระ - ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด) 
 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2537 
 

2533 
4 นพ.สุเทพ  หะยีสาและ - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537
2530 

5 นพ.ราชัย  ราชมุกดา - ว.ว. (ศัลย์ศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2539
2534 

6 นพ.ทวีศักดิ์  บากา - อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

 
รพ.พระมงกุฎเกล้า 
ม.สงขลานครินทร ์

 
2546
2539 

7 นพ.สุรกิจ  วาหะ - อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

 
2545
2539 

8 พญ.วิพร  พลพรพิสิฐ - อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
 
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

2546 
 

2540 
 

9 พญ.ขนิษฐา  ยอมเต็ม - อ.ว.  (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
 
ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 

2546 
 

2540 
 

10 พญ.เจะรอบียะ  บินสาอิ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2555
2548 

11 พญ.วัลยล์ิกา  เต็มหิรัญ - ว.ว.  (รังสีวิทยาวินิจฉัย) 
 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2547 
 

2541 
12 พญ.วิภาวรรณ  ทองธรรมชาต ิ - ว.ว.  (จักษุวิทยา) 

 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
คณะแพทยศาสตร์ มศว. 

2549 
 

2543 
13 พญ.นูเรีย  พัฒนปรีชาวงศ ์ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2551
2545 

14 พญ.นอราห์  วุฒิรัตนโกวิท - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2551
2545 

15 นางสกาวรัตน์  เบ็นดือราแม - ว.ว.  (อายุรศาสตร)์ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2552
2546 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

16 พญ.พรรณชินี  ธัญญวงศ ์ - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2553
2547 

17 พญ.เพ็ญแข  รถมณ ี - ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2553
2547 

18 นพ.อนุพล  หิรัญ - ว.ว.  (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2553
2546 

19 พญ.โซเฟีย  พัฒนปรีชาวงศ ์ - ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2556
2552 

20 พญ.อารีนา  สะอดี ี - ว.ว. (จักษุวิทยา) 
 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
 

2550 
21 พญ.ฐิติรตัน์  คุมพสาโน - ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2554
2548 

22 พญ.อริสา  เทพลบิ - ว.ว.  (จิตเวชศาสตร์เด็กและ 
        วัยรุ่น) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2561 
 

2554 
23 นพ.ปฏิพล  โชติรตัน ์ - ว.ว. (ศัลย์ศาสตร์ออรโ์ธปิดิกส์) 

 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2559 
 

2549 
24 นพ.โนราห์  ทัศนสุวรรณ - อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนง 

       สุขภาพจิตชุมชน) 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

 
 
สถาบันจิตเวชศาสตร ์
สมเด็จเจ้าพระยา 
ม.สงขลานครินทร ์

 
 

2552 
 

2548 
25 พญ.อารดา  เจะ๊โซะ - ว.ว.  (วิสัญญีวิทยา) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2556
2551 

26 พญ.จิรนันท์  นามหย่อง - ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร์) 
 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
ม.ขอนแก่น 

2557 
 

2551 
27 นพ.รณกฤต  ลิม้วราภัส - อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต 

ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
รพ.พระมงกุฎเกล้า 
ม.เชียงใหม ่

2560 
2556 
2552 

28 พญ.ขวัญชนก  ลือวีระวงษ์ - ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

รพ.ราชวิถี 
ม.สงขลานครินทร ์

2557
2552 

29 พญ.ชไมพร  อังสุภานิช - ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

รพ.ราชวิถี 
ม.สงขลานครินทร ์

2557
2552 

30 นพ.ฮาดสี  สะมะแอ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 
 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชิน ี
มหาวิทยาลยัรังสติ 

2557 
 

2552 
31 พญ.ซันเตยี  โต๊ะนากายอ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2556
2550 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

32 นพ.อโณชา  สนธิกนก - ว.ว.  (จักษุวิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.ขอนแก่น 

2552
2545 

33 พญ.ระวิวรรณ  ซอวีระศักดิ์ศรี - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2556
2551 

34 นพ.ธัตตะ  ศุภกิจวิเลขการ - ว.ว.  (จักษุวิทยา) 
 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี

2555 
 

2549 
 

35 พญ.กุลธิดา  หวังสันต ิ - ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
 
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
ม.สงขลานครินทร ์

2558 
 

2553 
36 นพ.ทรงกรด  อุบลสถิตย์ - ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2547
2541 

37 นพ.สมปอง  เพ็ญสุข - ว.ว.  (ศัลยศาสตร์) 
 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2532 
 

2525 
38 พญ.ดารินดา  รอซะ - ว.ว.  (เวชศาสตร์ครอบครัว)

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
 

รพ.หาดใหญ ่
University of Visayas 
Philippines 

2560
2556 
 

39 นพ.ฮัมด ี หะยีอาลี - ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

รพ.หาดใหญ ่
ม.นราธิวาสราชนครินทร ์

2561
2558 

40 นพ.ฟาฎิล อะหะหมัด  สาและ
อารง 

- ว.ว.  (อายุรศาสตร์) 
 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล 
ม.สงขลานครินทร ์

2560 
 

2555 
41 นพ.กิ๊ฟลัน  ดอเลาะ - ว.ว.  (จิตเวชศาสตร์) 

 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

สถาบันจิตเวชศาสตร ์
สมเด็จเจ้าพระยา 
ม.สงขลานครินทร ์

2560 
 

2556 
42 พญ.เพลินพิศ  ไชยฤทธิ์ - ว.ว.  (วิสัญญีวิทยา) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

2560
2554 

43 พญ.รอยฮาน  แวสานิ - ว.ว.  (สูติศาสตร์และนรเีวช 
        วิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

รพ.ราชวิถี 
 
ม.สงขลานครินทร ์

2560 
 

2555 
44 พญ.ยลลลิต  นีติวัฒนพงษ์ - ว.ว.  (กุมารเวชศาสตร์) 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2560
2555 

45 พญ.วรลักษณ์  มรดกเกษม - ว.ว.  (สูติศาสตร์และนรเีวช 
        วิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

ม.สงขลานครินทร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์

2560 
 

2556 
46 พญ.บุษกร  ไพศาลโรจน์ - ว.ว.  (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 

 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี

2560 
 

2555 
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อาจารย์แพทย์  ประจ าศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบัน 

ปีที่
ส าเร็จ 

47 นพ.นิฟะห์มี  หะยีนิเลาะ - ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา)
พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑติ) 

รพ.ราชวิถี 
ม.สงขลานครินทร ์

2561
2553 

48 พญ.มารีนา  บินระหีม - ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวช 
       วิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

รพ.หาดใหญ ่
 
ม.นราธิวาสราชนครินทร ์

2561 
 

2557 
49 นพ.จิรวรรธน ์ จิตต์สมพงศ์ - ว.ว.  (เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 
รพ.พระมงกุฎเกล้า 
รพ.พระมงกุฎเกล้า 

2561
2556 

50 นพ.ภาณุพงศ์  สุขป่าน - ว.ว.  (ศัลยศาสตร)์ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
ม.นราธิวาสราชนครินทร ์

2561
2556 

51 นพ.สังสิทธ์ิ  โตวิริยะเวช - พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) มหาวิทยาลยัรังสติ 2549 
52 นพ.ธนกฤต  โชติวรรณ  - พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 
53 พญ.จรีภรณ์  จินต์ปัญญกุล  ว.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและ 

       วัยรุ่น) 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธิบด ี
ม.สงขลานครินทร ์

2561 
 

2554 
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อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล สังกัด 
1 พลเอกบุญยรักษ์  พูนชัย - 
2 พันเอก ศาสตราจารย์มฑริุทธ  มุ่งถ่ิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
3 พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  ศรีธนาบุตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
4 พันเอก นายแพทย์สุเมธ  เตมิมธุรพจน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
5 พันเอกมานพ  ชัยมัต ิ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
6 พันเอกเจตนา  เรืองประทีป วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
7 พันโท ดร. นายแพทย์ธีรยสถ์  นิมมานนท์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
8 พันโท นายแพทย์ภพกฤต  ภพธรอังกูร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
9 พันโท นายแพทย์อเนก  ยมจินดา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
10 พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเลิศ  ปิยะราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
11 พันโทตุลย์  เรืองอารีย์รัชต ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
12 พันตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ  ไชยสกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
13 พันตรีมงคล  เจริญพิทักษ์ชัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
14 พันตรีพิชา  สุวรรณหิตาทร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
15 พันตรีนิจธร  สังข์ศิรินทร ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
16 พันตรีณัฐพล  ใจสุภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
17 พันตรีอนุพงษ์  กันธิวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
18 ร้อยโทหญิง  แพทย์หญิงภสัสรา  วงศ์ไทย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
19 ร้อยตรี นายแพทย์กฤต  อาชาเลิศวรานนท์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และจ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 

หมวดวิชา / กลุ่มวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา / กลุ่มวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 14 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 
หมวดวิชาเฉพาะ 207 หมวดวิชาเฉพาะ 204 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 83 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 78 
- กลุ่มวิชาชีพ 124 - กลุ่มวิชาชีพ 126 
  - กลุ่มวิชาเลือก 12 
หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 

รวม 257 รวม 252 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

รายวิชาของหลักสูตร 
ชั้นปี
ที ่

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

1 - การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน - ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
- การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
- การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน - การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมพลศึกษา - กิจกรรมพลศึกษา 
- มนุษย์และสังคม - มนุษย์และสังคม 
- พฤติกรรมศาสตร์ - จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 
- คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ - สารสนเทศเพ่ืองานเขียนทางวิชาการ 
- ทักษะการสื่อสาร - ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
- สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม - สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 
- ชีวสถิต ิ - สถิติส าหรับชีววิทยาศาสตร์  
- คณิตศาสตร์ทั่วไป - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
- ชีววิทยา - บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
- เคมีทั่วไป - บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
- ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ประวัติศาสตร์การแพทย์ 
- ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - เวชศาสตร์ชุมชน 1 
 - กฎหมายทั่วไป 
 - บทน าเวชศาสตร์ชุมชน 
- วิชาเลือกเสรี - วิชาเลือกเสรี 

2 - เวชพันธุศาสตร์ - เวชพันธุศาสตร์ 
- ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน - ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 
- ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน - ระบบต่อมไร้ท่อ  
- คัพภวิทยา - ระบบประสาท  
- มหกายวิภาคศาสตร์ - ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก  
- ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ - ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 
- ประวัติศาสตร์การแพทย์ - ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ  
- จุลกายวิภาคศาสตร์ - ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ 
- ประสาทกายวิภาคศาสตร์ - การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์  
- สรีรวิทยาการแพทย์ - ภูมิคุ้มกันวิทยา 
- เวชศาสตร์ชุมชน 1 - โรคติดเชื้อ 1 
- เวชศาสตร์ชุมชน 2 - หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 
- พ้ืนฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 1 - พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 1 
- พ้ืนฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 2   
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

รายวิชาของหลักสูตร 
ชั้น
ปีท่ี 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

3 - เวชศาสตร์ชุมชน 3 - เวชศาสตร์ชุมชน 2 
- เวชศาสตร์ชุมชน 4 - โรคติดเชื้อ 2 
- บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 - โรคไม่ติดต่อ 
- พ้ืนฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 3 - บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 
- พ้ืนฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 4 - พ้ืนฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 2 
- เภสัชวิทยาการแพทย์ - บทน านิติเวชศาสตร์ 
- จิตเวชศาสตร ์ - จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น 
- บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 - พ้ืนฐานะทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 
- บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 - โรคของระบบทางเดินหายใจ 
- จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน - โรคของระบบหัวใจหลอดเลือด 
- ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ - โรคของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 
- พยาธิวิทยากายวิภาค - โรคของระบบต่อมไร้ท่อ 
- พยาธิวิทยาคลินิก - โรคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบ 

  ประสาท 
 - โรคของระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 
 - พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา 

4 - บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 - บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 
- เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 - เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 
- เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 - เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 
- การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 1 - การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 1 
- การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 2 - การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 2 
- การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 3 - การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 3 
- เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 - เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 
- เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 - เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 
- การสร้างเสริมสุขภาพ 1 - การสร้างเสริมสุขภาพ 1 
- การสร้างเสริมสุขภาพ 2 - การสร้างเสริมสุขภาพ 2 
- สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 - สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
- สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 - สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
- สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 - สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 
- เลือกเฉพาะ - เลือกเฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

รายวิชาของหลักสูตร 
ชั้นปี
ที ่

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 

5 - เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 - เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 
- เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 - เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 
- เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ - เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ 
- การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 4 - การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 4 
- การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 5 - การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผา่ตัด 5 
- สุขภาพและโรคของสตรี 1 - สุขภาพและโรคของสตรี 1 
- สุขภาพและโรคของสตรี 2 - สุขภาพและโรคของสตรี 2 
- สุขภาพและโรคของสตรี 3 - สุขภาพและโรคของสตรี 3 
- สุขภาพโรคและการฟ้ืนฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ - สุขภาพโรคและการฟ้ืนฟูสภาพทางออร์โธปิดิกส์ 
- สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 - สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 
- สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 - สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 
- สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1 - สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 1 
- สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2 - สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 2 
- สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 - สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น 3 
- เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 - เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 
- เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 - เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 
- เลือกเสริมประสบการณ์ 1 - เลือกเสริมประสบการณ์ 1 
  - นิติเวชศาสตร์  

6 - เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม - เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 
- เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม - เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 
- เวชปฏิบัติครอบครัว - เวชปฏิบัติครอบครัว 
- เวชปฏิบัติศัลยกรรม - เวชปฏิบัติศัลยกรรม 
- เวชปฏิบัติสูตินร-ีเวชกรรม - เวชปฏิบัติสูต-ินรีเวชกรรม 
- เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ - เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
- เวชปฏิบัติอายุรกรรม - เวชปฏิบัติอายุรกรรม 
- เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ - เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 
- เลือกเสริมประสบการณ์ 2 - เลือกเสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว 
 - เลือกเสริมประสบการณ์ 2  
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                35 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   31 หน่วยกิต   
1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                 9 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                 14 หน่วยกิต   
11-034-108 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 11-034-108 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(2-2-5)   
11-034-109 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 
3(2-2-5) 11-034-109 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 
3(2-2-5)   

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 11-034-234 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(2-2-5)   
   08-014-104 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ    2(2-0-4)  
   08-014-107 สารสนเทศเพ่ืองานเขียนทางวิชาการ   3(2-2-5)  

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์             11 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์            10 หน่วยกิต    
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)   
11-014-121 มนุษย์และสังคม 3(3-0-6) 11-014-121 มนุษย์และสังคม 3(3-0-6)   
11-024-113 พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 08-014-102 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 1.หัวข้อพฤติกรรม 

  ศาสตร์มีการแก้ไข  
  เนื้อหาและปรับลด 
  ชั่วโมงการสอนจาก  
  เดิม 
2.เพ่ิมเนื้อหาหัวข้อ 
  จิตวิทยาทั่วไป 

11-024-114 ทักษะการสื่อสาร 2(2-0-4) 08-014-101 กฎหมายทั่วไป 1(1-0-2)   
08-154-101 สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 2(2-0-4) 08-014-106 สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 2(2-0-4)   
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               15 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               6 หน่วยกิต   
10-024-102 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 08-014-103 สถิติส าหรับชีววิทยาศาสตร์  3(3-0-6)   
10-034-101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 08-014-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 3(3-0-6)   
10-034-108 ชีวสถิติ 3(3-0-6)      
10-054-104 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)      
10-064-103 ชีววิทยา 3(3-0-6)      

           
2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                      207 หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                      204 หน่วยกิต  
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             83 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             78 หน่วยกิต    
08-034-201 จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2) 08-014-201 จิตเวชศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2)   
08-054-201 พยาธิวิทยากายวิภาค 5(4-3-8) 08-014-202 บทน านิติเวชศาสตร์ 1(1-0-2) ประกอบด้วยความรู้ 

พ้ืนฐานทางวิชานิติ  
เวชศาสตรร์วมทั้ง
กฎหมายและจริยธรรม
ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม และจริยธรรม
อิสลามว่าด้วยการ
ตรวจชันสูตรศพมุสลิม   
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ต่อ)                      83 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    (ต่อ)                    78 หน่วยกิต   
08-154-205 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1(1-0-2) 08-014-203 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 3(2-2-5) ได้เนื้อหาปรับวิชา 

Basic biomedical 
sciences มาเพ่ือใช้
เป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อทางคลินิก 

08-154-206 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 1(1-0-2) 08-014-204 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 3(2-2-5)  
08-154-207 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(2-0-4) 08-014-205 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 1 2(1-2-3)  
08-154-209 ประวัติศาสตร์การแพทย์ 2(1-0-5) 08-014-207 ประวัติศาสตร์การแพทย์ 1(1-0-2)  
   08-014-208 พ้ืนฐานการแพทย์ในสถานการณ์ 

สาธารณภัย 
1(0-2-1) รายวิชาใหม่เน้นการฝึก

ทักษะทางการแพทย์ที่
มีความจ าเป็นต่อบริบท
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้  

08-154-201 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร ์1 1(0-3-0) 08-014-209 พื้นฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 1  2(1-2-3) เพ่ิมหน่วยกิต ลดหัวข้อ  
08-154-202 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร ์2 1(0-3-0) 08-014-210 พื้นฐานทางการแพทย์และเวชจริยศาสตร์ 2 2(1-2-3) รายวิชาใหม่ และปู

พ้ืนฐานส าหรับการ
เรียนในชั้นปรคีลีนิก 

08-154-203 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร ์3 1(0-3-0) 08-014-211 ระเบียบวิธีวิจัย  2(1-2-3)  
08-154-204 พื้นฐานทักษะทางคลินิกและเวชจริยศาสตร ์4 1(0-3-0) 08-024-201 ระบบประสาท 5(3-4-8)   
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ต่อ)                      83 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    (ต่อ)                    78 หน่วยกิต   
08-154-208 บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2  08-024-202 ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 4(2-4-6)  

   08-034-201 ภูมิคุ้มกันวิทยา 2(2-0-4)  
10-044-218 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  08-034-202 โรคติดเชื้อ 1 3(2-2-5)  
10-044-219 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  08-034-203 โรคติดเชื้อ 2 2(1-2-3)  

   08-044-201 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 4(3-2-7)  
   08-044-202 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 3(2-2-5)  
   08-054-203 โรคไม่ติดต่อ 2(1-2-3) รายวิชาใหม่เพ่ือ

ตอบสนองต่อแนวโน้ม
ภูมิทัศน์สุขภาพใหม่ 

08-054-204 เวชพันธุศาสตร์ 2(2-0-4) 08-044-204 เวชพันธุศาสตร์ 1(1-0-2)  
08-054-202 พยาธิวิทยาคลินิก 5(3-6-6) 08-054-201 พยาธิวิทยาคลินิก  โลหิตวิทยา  และ

มะเร็งวิทยา 
4(2-4-6)  

10-094-203 สรีรวิทยาการแพทย์ 7(6-3-12) 08-054-202 โรคของระบบต่อมไร้ท่อ 2(1-2-3)  
10-074-204 ชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 4(4-0-8) 08-054-203 โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ  และระบบ

สืบพันธุ์ 
3(2-2-5)  

10-074-205 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์พ้ืนฐาน 1(0-3-0) 08-054-204 โรคของระบบทางเดินหายใจ 2(1-2-3)  
10-084-205 คัพภวิทยา 2(2-0-4) 08-054-205 โรคของระบบทางเดินอาหารและ

โภชนาการ 
2(1-2-3)  

10-084-206 มหกายวิภาคศาสตร์ 5(5-0-10) 08-054-206 โรคของระบบหัวใจหลอดเลือด 2(1-2-3)  
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ต่อ)                      83 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    (ต่อ)                    78 หน่วยกิต   
10-084-207 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 3(0-9-0) 08-064-201 โรคของระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง 

และระบบประสาท 
3(2-2-5)  

10-084-208 จุลกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-6) 08-064-202 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2)  
10-124-203 เภสัชวิทยาการแพทย์ 5(4-3-8) 08-074-201 บทน าเวชศาสตร์ชุมชน 1(0-2-1)  
08-084-201 เวชศาสตร์ชุมชน 1  08-074-202 เวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3)   
08-084-202 เวชศาสตร์ชุมชน 2 2(1-4-1) 08-074-203 เวชศาสตร์ชุมชน 2 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา เน้นคิด

วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
จากสถานการณ์และ
ข้อมูลจริง 

08-084-203 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(1-4-1) 08-074-204 เวชศาสตร์ชุมชน 3 2(0-4-2) ปรับปรุงเนื้อหา เน้น
การใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัย เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน 

08-084-204 เวชศาสตร์ชุมชน 4 2(0-4-2) 08-084-201 ระบบต่อมไร้ท่อ 2(1-2-3)   
10-084-209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 5(4-3-8) 08-084-202 ระบบทางเดินปัสสาวะ  และระบบสืบพันธุ์ 3(2-2-5)   
10-104-205 จุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาอิมมูน 6(5-3-10) 08-084-203 ระบบหัวใจหลอดเลือด  และระบบทาง 

เดินหายใจ 
3(2-2-5)   

10-114-201 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-4)     
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                     124 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                        126 หน่วยกิต   
   08-014-206        บทน าเวชศาสตร์คลินิก 2 3(0-6-3)  

08-154-210 การสร้างเสริมสุขภาพ 1 2(1-0-5) 08-084-212 การสร้างเสริมสุขภาพ 1 2(1-2-3)  
08-154-211 การสร้างเสริมสุขภาพ 2 3(0-4-5) 08-084-213 การสร้างเสริมสุขภาพ 2 3(0-6-3)  
08-154-222 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 3(0-0-18) 08-084-214 เวชปฏิบัติฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  4(0-8-4)  
08-154-220 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 2(1-2-0) 08-084-215 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 1 2(1-2-3)  
08-154-221 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 2(0-2-2) 08-084-216 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 2 2(0-4-2)  
08-084-209 เวชศาสตร์ผูป้่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ 3(1-3-3) 08-084-217 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ 3(1-4-4)  
08-014-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 7(0-0-42) 08-094-201 เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม 7(0-14-7)  
08-154-217 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 1 3(1-2-2) 08-094-202 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น1  3(1-4-4)  
08-154-218 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 2 2(0-2-2) 08-094-203 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น2  2(0-4-2)  
08-154-219 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธ-ิวัยรุ่น 3 3(0-4-2) 08-094-204 สุขภาพและโรคตั้งแต่ระยะปฏิสนธิ-วัยรุ่น3  3(0-6-3)  
08-034-202 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 2(0-0-12) 08-114-201 เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม 2(0-4-2)  

   08-124-201 นิติเวชศาสตร์ 2(1-2-3)  
08-084-210 เวชปฏิบัติครอบครัว 3(0-0-18) 08-154-201 เวชปฏิบัติครอบครัว 3(0-6-3)  
08-084-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3) 08-154-202 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3)  
08-084-206 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 3(0-4-2) 08-154-203 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2  3(0-6-3)  
08-084-207 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 2(1-2-3) 08-154-204 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 2(1-2-3)  
08-084-208 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 4(0-6-2) 08-154-205 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 4(0-8-4)  
08-104-201 การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 1 3(1-2-2) 08-174-201 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 1 3(1-4-4)  
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ)                                    124 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ)                                    126 หน่วยกิต   
08-104-202 การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 2 4(0-6-2) 08-174-202 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 2 4(0-8-4)  
08-104-203 การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 3 3(0-4-2) 08-174-203 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 3 3(0-6-3)  
08-104-204 การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 4 2(1-2-3) 08-174-204 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 4 2(1-2-3)  
08-104-205 การดูแลผู้ป่วยก่อน - หลังผ่าตัด 5 4(0-6-2) 08-174-205 การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด 5 4(0-8-4)  
08-104-206 เวชปฏิบัติศัลยกรรม 9(0-0-54) 08-174-206 เวชปฏิบัติศัลยกรรม 7(0-14-7)  
08-114-204 เวชปฏิบัติสูตินรีเวชกรรม 7(0-0-42) 08-184-201 เวชปฏิบัติสูต-ินรีเวชกรรม 6(0-12-6)  
08-114-201 สุขภาพและโรคของสตรี 1 3(1-2-2) 08-184-202 สุขภาพและโรคของสตรี 1 3(1-4-4)  
08-114-202 สุขภาพและโรคของสตรี 2 3(0-4-2) 08-184-203 สุขภาพและโรคของสตรี 2 3(0-6-3)  
08-114-203 สุขภาพและโรคของสตรี 3 2(0-2-2) 08-184-204 สุขภาพและโรคของสตรี 3 2(0-4-2)  
08-124-201 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจกัษ ุโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 2(1-0-2) 08-194-201 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 2(1-2-3)  
08-124-202 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกด้านจกัษ ุโสต ศอ นาสิกวิทยา 2 3(0-4-2) 08-194-202 เวชศาสตร์จักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา 2 3(1-4-4)  
08-134-202 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4(0-0-24) 08-204-201 เวชปฏิบัติศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4(0-8-4)  
08-134-201 สุขภาพ โรค และการฟ้ืนฟูสภาพทาง 

ออร์โธปิดิกส์ 
3(1-3-3) 08-204-202 สุขภาพ โรค และการฟ้ืนฟูสภาพทาง 

ออร์โธปิดิกส์ 
3(1-4-4)  

08-144-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม 10(0-0-60) 08-214-201 เวชปฏิบัติอายุรกรรม 9(0-18-9)  
08-154-212 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(2-2-8) 08-214-202 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(2-4-6)  
08-154-213 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-4-5) 08-214-203 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-6-3)  
08-154-214 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 3(0-4-5) 08-214-204 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 3(0-6-3)  
08-154-215 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 2(1-2-3) 08-214-205 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4 2(1-2-3)  
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ตารางเปรียบเทียบตารางสอนของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)  
รวม  257 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) 
รวม  252 หน่วยกิต 

หมายเหตุ 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ)                                    124 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาชีพ (ต่อ)                                    126 หน่วยกิต   
08-154-216 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 4(0-6-2) 08-214-206 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 4(0-8-4)  

   2.3 กลุ่มวิชาเลือก                                           12 หน่วยกิต  
   08-084-307 เลือกเฉพาะ 4(1-6-5)  
   08-084-308 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 2(0-4-2)  
   08-084-309 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 4(0-8-4)  
   08-084-310 เลือกเสริมประสบการณ์เวชปฏิบัติ

ครอบครัว 
2(0-4-2)  

3. หมวดวิชาเลือก/เลือกเสรี                              15 หน่วยกิต  3. หมวดวิชาเลือก/เลือกเสรี                                18 หน่วยกิต    
 -          3.1  กลุ่มวิชาเลือกเสรี                                         6 หน่วยกิต   
XX-XXX-XXX เลือกเสรี (จากชั้นปรีคลินิก) 3(X-Y-Z) 08-014-301 โครงงานพิเศษ 3(0-6-3)   
08-154-223 เลือกเฉพาะ 5(X-Y-Z) 08-014-302 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(1-2-3)  
08-154-224 เลือกเสริมประสบการณ์ 1 4(X-Y-Z) 08-014-303 ชีวสารสนเทศส าหรับสหเวชศาสตร์ 3(2-2-5)   
08-154-225 เลือกเสริมประสบการณ์ 2 3(X-Y-Z) 08-014-304 เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา  2(1-2-3)  

   08-014-305 พิษวิทยา 2(2-0-4)   
   08-014-306 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 3(2-2-5)  
   08-014-311 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายและการ

เล่นกีฬา 
3(2-2-5)   
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ภาคผนวก ซ 
ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชือ่ – นามสกุล  
 นายชุมพล  เปี่ยมสมบูรณ์  
ต าแหน่งทางวิชาการ   
 รองศาสตราจารย์   
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตร/สาขาวิชา อ.ว. (มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ) 
 สถาบันการศึกษา  แพทยสภา 

ปีการศึกษา  2541 

 หลักสูตร/สาขาวิชา  อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด) 
 สถาบันการศึกษา  แพทยสภา 

ปีการศึกษา  2534 

หลักสูตร/สาขาวิชา ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
 สถาบันการศึกษา  แพทยสภา 

ปีการศึกษา  2530 
 
 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตร/สาขาวิชา - 
 สถาบันการศึกษา  - 

ปีการศึกษา  - 
  
ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตร/สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ปีการศึกษา  2524 
 
ประสบการณ์ในการท างาน  

พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เมษายน 2559 - มีนาคม 2560  เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก  
เมษายน 2558 - มีนาคม 2559  ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558  รองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก 
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า /

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Left Atrial Mechanical 
Abnormalities in Patients with  
Pre-hypertension. 2017; 27: 9-15 
 

15. บทความวิ จั ยหรื อ
บทความทางวิชาการที่
ตี พิมพ์ในวารสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก .พ . อ .  ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็ นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

2017 January 

Piamsomboon C  (1995)“Cyanosis” 
Hand Book of Internal Medicine, 
Phramongkutklao Publisher  

10. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 
แต่ยั งไม่ ได้น ามาขอรับ
การประ เมินต าแหน่ ง
วิชาการ 

1995 August 

“Manangement of shock”, “เวชบ าบดั
วิกฤติ, Phramongkutklao Publisher, 
1995  (125-135) 
 

10. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 
แต่ยั งไม่ ได้น ามาขอรับ
การประ เมินต า แหน่ ง
วิชาการ 

1995 October 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Comparison of efficacy and safety  
of warfarin management between  
warfarin clinic and internal medicine  
clinic in Phramongkutklao hospital.  
2017; 27: 48-57.  
 

15. บทความวิ จั ยหรื อ
บทความทางวิชาการที่
ตี พิมพ์ในวารสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก .พ . อ .  ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็ นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

2017 January 

“Carotid stenting” Royal Thai Army 
Medical Journal, 1999,52(suppl2); 23-
25 

10. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 
แต่ยั งไม่ ได้น ามาขอรับ
การประ เมินต าแหน่ ง
วิชาการ 

1999 February 

“Preperative evaluation for non-
cardiac surgery” Surgical 
Complications 2003; 66-67. Chumpol 
Piamsomboon, Non ST Elavation 
Myocardial Infraction (NSTEM). 
Cardiology 2003, 161:172 

9. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ
แล้ว 

2003 May 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Accuracy of Coronary Artery Disease  
Severity of Stenosis Between 640- 
slice Computed Tomography and  
Conventional Coronary Angiography  
at Phramongkutklao Hospital. 2017;  
27: 16-26.  
 

15. บทความวิ จั ยหรื อ
บทความทางวิชาการที่
ตี พิมพ์ในวารสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก .พ . อ .  ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็ นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

2017 January 

“Acute coronary syndrome” Update 
in Critical Care 2004, 1-25 

10. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 
แต่ยั งไม่ ได้น ามาขอรับ
การประ เมินต าแหน่ ง
วิชาการ 

2004 July 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Dipyridamole-Technetium-99m-MIBI  
Myocardial Perfusion Imaging in  
Coronary Artery Disease. Royal Thai  
Army Medical Journal, 1992;32:8-9 

15. บทความวิ จั ยหรื อ
บทความทางวิชาการที่
ตี พิมพ์ในวารสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก .พ . อ .  ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็ นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

1992 July 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Abnormal Oral Glucose  
Tolerance Test in Acute Coronary  
Syndrome Patients. 2007; 20: 91-9 
 

15. บทความวิ จั ยหรื อ
บทความทางวิชาการที่
ตี พิมพ์ในวารสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก .พ . อ .  ห รื อ ระ เบี ยบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผย แพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็ นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

2007 July 
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ประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
 นางเยาวลักษณ์ สุขธนะ 
 

ต าแหน่งวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตร/สาขาวิชา  อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน การเดินทางและท่องเที่ยว) 
 สถาบันการศึกษา  แพทยสภา 

ปีการศึกษา  2554 
 

 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตร/สาขาวิชา อ.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 
 สถาบันการศึกษา  แพทยสภา 

ปีการศึกษา  2539 
  

ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตร/สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

ปีการศึกษา  2526 
  

ระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตร/สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา  2522 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ตามเกณฑ์

มาตราฐานของ World Federation of Medical Education (WFME) 
ปี พ.ศ. 2556 –ปัจจุบัน ได้ รับการโปรดเกล้ า เป็นศาสตราจารย์  ภาควิชาพยาธิ โปรโตซั ว            

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ. 2555-2559 คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี พ.ศ. 2554-2555 รองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ปี พ.ศ. 2545-2552 หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า พ ย า ธิ โ ป ร โ ต ซั ว   ค ณ ะ เ ว ช ศ า ส ต ร์ เ ข ต ร้ อ น 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี พ.ศ. 2540-2543 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี พ.ศ. 2535-2538 สมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดอุดรธานี 
ปี พ.ศ. 2530-2535 นายแพทย์โท กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Pintong AR, Sunyanusin S, 
Prasertbun R, Mahittikorn A, Mori H, 
Changbunjong T, 
Komalamisra C, Sukthana Y, Popruk 
S. Blastocystis subtype 5: 
Predominant subtype on pig farms, 
Thailand. Parasitol Int. 
2018;67(6):824-828. (Impact factor= 
2.05) 
 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวาสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2018 December 

Udonsom R, Prasertbun R, 
Mahittikorn A, Mori H, 
Changbunjong T, Komalamisra C, 
Pintong AR, Sukthana Y, Popruk S. 
Blastocystis infection and subtype 
distribution in humans, cattle, goats, 
and pigs in central and western 
Thailand. Infect Genet Evol. 
2018;65:107-11. (Impact factor= 
2.26) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2018 November 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Sriboonvorakul N, Ghose A, Hassan 
MMU, Hossain MA, Faiz MA, 
Pukrittayakamee S, Chotivanich K, 
Sukthana Y, Leopold SJ, Plewes K, 
Day NPJ, White NJ, Tarning J, 
Dondorp AM. Acidosis and acute 
kidney injury in severe malaria. 
Malar J. 2018 Mar 23;17(1):128. 
(Impact factor= 3.017) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2018 March 

Chaichan P, Mercier A, Galal L, 
Mahittikorn A, Ariey F, Morand S, 
Boumédiène F, Udonsom R, 
Hamidovic A, Murat JB, Sukthana Y, 
Dardé ML. Geographical distribution 
of Toxoplasma gondii genotypes in 
Asia: A link with neighboring 
continents. Infect Genet Evol. 
2017;53:227-38. (Impact factor= 2.5) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2017 September 

Mahittikorn A, Thammasonthijarern 
N, Roobthaisong A, Udonsom R, 
Popruk S, Siri S, Mori H, Sukthana Y. 
Development of a loop-mediated 
isothermal amplification technique 
and comparison with quantitative 
real-time PCR for the rapid visual 
detection of canine neosporosis. 
Parasit Vectors. 2017, 23;10(1):394. 
(Impact factor= 3.430) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2017 Auguest 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

van Enter BJD, Lau YL, Ling CL, 
Watthanaworawit W, Sukthana Y, 
Lee WC, Nosten F, McGready R. 
Seroprevalence of Toxoplasma 
gondii Infection in Refugee and 
Migrant Pregnant Women along the 
Thailand-Myanmar Border. Am J 
Trop Med Hyg. 2017;97(1):232-5.  
(Impact factor =2.564)  

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2017 July 

Prasertbun R, Mori H, Pintong AR, 
Sanyanusin S, Popruk S, 
Komalamisra C, Changbunjong T, 
Buddhirongawatr R, Sukthana Y, 
Mahittikorn A. Zoonotic potential of 
Enterocytozoon genotypes in 
humans and pigs in Thailand. Vet 
Parasitol. 2017;15;233:73-9. (Impact 
factor = 2.278) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2017 January 

Sutthikornchai C, Popruk S, 
Chumpolbanchorn K, Sukhumavasi 
W, Sukthana Y. Oyster is an 
effective transmission vehicle for 
Cryptosporidium infection in 
human. Asian Pac J Trop Med. 
2016;9(6):562-6. (Impact factor 
=1.57) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2016 June 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Mahittikorn A, Mori H, Popruk S, 
Roobthaisong A, Sutthikornchai C, 
Koompapong K, Siri S, Sukthana Y, 
Nacapunchai D. Development of a 
rapid, simple method for detecting 
Naegleria fowleri visually in water 
samples by loop-mediated 
isothermal amplification (LAMP). 
PLoS One 2015;10(3):e0120997. 
(Impact factor= 2.766) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ช าการที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2015 March 

Koompapong K, Mori H, 
Thammasonthijarern N, Prasertbun 
R, Pintong AR, Popruk S, 
Rojekittikhun W, Chaisiri K, 
Sukthana Y, Mahittikorn A. 
Molecular identification of 
Cryptosporidium spp. in seagulls, 
pigeons, dogs, and cats in Thailand. 
Parasite. 2014;21:52. (Impact 
factor= 2.069) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
คว ามทาง วิ ช า กา รที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2014 October 

Chemoh W, Sawangjaroen N, 
Nissapatorn V, Suwanrath C, 
Chandeying V, Hortiwakul T, 
Andiappan H, Sermwittayawong N, 
Charoenmak B, Siripaitoon P, Lekkla 
A, Sukthana Y. Toxoplasma gondii 
infection: What is the real situation? 
Exp Parasitol. 2013;135(4):685-9. 
(Impact factor= 1.821) 
 

14. บทความวิจัยหรือบท 
คว ามทาง วิ ช า กา รที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2013 December 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Mori H, Mahittikorn A, 
Thammasonthijarern N, Chaisiri K, 
Rojekittikhun W, Sukthana Y. 
Presence of zoonotic 
Enterocytozoon bieneusi in cats in 
a temple in central Thailand. Vet 
Parasitol. 2013 Nov 8;197(3-4):696-
701. (Impact factor= 2.422)  

14. บทความวิจัยหรือบท 
คว ามทาง วิ ช า กา รที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2013 November 

Sukthana Y, Mahittikorn A, Wickert 
H, Tansuphaswasdikul S. A 
Promising Diagnostic Tool for 
Toxoplasmic Encephalitis: 
Tachyzoite/Bradyzoite Stage-
Specific RT-PCR. IJID. 
2012;16(4):e279-84. (Impact factor= 
3.202) 

14. บทความวิจัยหรือบท 
คว ามทาง วิ ช า กา รที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2012 April 

Sukthana Y. Toxoplasmosis: 
beyond animals to humans.  
Trends Parasitol 2006;22(3):137-42. 
 (Impact factor =7.12)  

14. บทความวิจัยหรือบท 
คว ามทาง วิ ช า กา รที่ ตี 
พิมพ์ในวารสารระดับนา 
นาชาติที่มีอยู่ ในฐานข้อ 
มูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ว า ร ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร
ส าหรับเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2006 June 
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

เยาวลักษณ์ สุขธนะ (2554) โรคขี้แมว: 
จ า ก ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น สู่ เ ว ช ป ฏิ บั ติ : 
Toxoplasmosis: Basic Knowledge to 
Clinical Practice กรุงเทพ: กรุงเทพเวช
สาร, 288 หน้า  

9. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ
แล้ว 

พ.ศ. 2554 ธันวาคม 

เยาวลักษณ์ สุขธนะ (2561) ภาวะการ
เมาเวลาและการเมาการเคลื่อนที่ ใน วัช
รพงษ์ ปิยะภาณี, พรเทพ จันทวานิช, 
บรรณาธิการ เวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว กรุงเทพ : เนติกุลการพิมพ์ 
จ ากัด หน้า 246-60. 

10. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 
แต่ยังไมไ่ด้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งวิชาการ 

พ.ศ.2561 กุมภาพันธ์ 

เยาวลักษณ์ สุขธนะ (2547) 
Introduction to Protozoa Disease ใน 
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, เกศรา อัศดา
มงคล, มาเรียว ริกันตี, สมชาย ตันติวัฒ
นกุล บรรณาธิการ ภาวะติดเชื้อ: 
Molecular/Cellular and Clinical 
Basis. กรุงเทพ: เม็ดทรายพริ้นติ้ง หน้า 
501-8. 

10. ต าราหรือหนังสือที่ได้ 
รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งวิชาการ 
แต่ยังไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งวิชาการ 

พ.ศ.2547 กรกฎาคม 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   

ชื่อ-สกุล  
นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์   
     

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  

ประวัติการศึกษา   
ระดับปริญญาเอก 

 หลักสูตร/สาขาวิชา  ปร.ด. (เภสัชวิทยา) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา  2545 

 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตร/สาขาวิชา วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา  2533 
  
ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. (ฟิสิกส์) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปีการศึกษา  2524 
 

ประสบการณ์ในการท างาน  
 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ. 2551 - 2557  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ. 2549 - 2557    รักษาการในต าแหน่ง รองคณบดีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ. 2551 - 2557  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

วุฒิชัย ศรีช่วย และสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ . 
(2560). การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบไบโอรีแอคเตอร์โดยการสร้างปั้มรีด
ท่อสายยางที่ควบคุมด้วยระบบไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.  
วารสารมหาวิทยาลั ยนราธิ ว าสราช
นครินทร์,9(1). 
 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2560  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์  และจารุวรรณ  ประดับ
แสง. (2556). พืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาการประยุกต์ใช้ส าหรับการแพทย์
พ้ืนบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,5(2).  
 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2556  

Pilaipark C, Panya K ,Yupin S, 
Srichan P, Noppawan PM, Laddawal 
P, Supath S. (2007). The in vitro and 
ex vivo antioxidant properties, 
hypolipidaemic and 
antiatherosclerotic activities of 
water extract of moringa oleifera 
Lam leaves. Journal of 
Ethnopharmacology. (Impact factor) 
= 2.69 

14. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวาสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิ ชาการส าหรั บ
เผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

2007  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Supath S, Laddawal P, Supeenun U, 
Udom C, Piyarat G, Yupin S.(2003). 
Improvement of vascular function by 
chronic administration of a cyclo-
oxygenase inhibitor in cholesterol-fed 
rabbits. CEPP. 
 

14. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวาสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิ ชาการส าหรั บ
เผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

2003  

Supath S, Laddawal P, Supeenun U, 
Udom C, Yupin S. (2001). Celecoxib 
Restore Endothelial Function in 
Hypercholesterolemic  Rabbits. Thai 
Journal of Phaemacology. 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2001  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Supath S, Laddawal P, Supeenun U, 
Udom C, Yupin S. (2001). Selective 
COX-2 Inhibition with Celecoxib 
Inhibited Atherosclerotic   Plaque 
Development in Cholesterol-Fed 
Rabbits. Thai Journal of 
Phaemacology. 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2001  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Supath S, Laddawal P, Supeenun U, 
Udom C , Yupin S. (2001). Selective 
COX-2 Inhibition with Celecoxib 
Inhibited Atherosclerotic   Plaque 
Development in Cholesterol-Fed 
Rabbits. Thai Journal of 
Phaemacology. 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2001  
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – นามสกุล  
 นายพนม  สุขจันทร์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 
ประวัติการศึกษา  

ระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตร/สาขาวิชา  ปร.ด. (ระบาดวิทยา) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา  2553 

 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตร/สาขาวิชา วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา  2544 
  
ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตร/สาขาวิชา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ปีการศึกษา  2536 
  
ประสบการณ์ในการท างาน  

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

 พ.ศ. 2533 - 2554  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
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ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Sukchan P, Liabsuetrakul T, 
Chongsuvivatwong V, Songwathana P, 
Sornsrivichai V, Kuning M. Sukchan P, 
Liabsuetrakul T, Chongsuvivatwong V, 
Songwathana P, Sornsrivichai V, Kuning 
M. Inadequacy of nutrients intake 
among pregnant women in the deep 
south of Thailand. BMC Public Health.; 
2010 Sep 24; 10:572 (Impact factor = 
3.00) 

14. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ ในวาสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก .พ .อ .  หรื อระ เบี ยบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณา
วา รสา รทา งวิ ช ากา ร
ส าหรับเผย แพร่ผลงาน
ทางวิชา การ พ.ศ. 2556 

2010 September 

พนม สุขจันทร์. ( 2557). พืชสมุนไพรประจ า
ถิ่นและภูมิปัญญาการประยุกต์ใช้ส าหรับ
การแพทย์พื้นบา้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ .
วารสารมหาวิทยาลยันราธวิาสราชนครินทร์ 1 
35:42  
 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2557  

 



228 
 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที ่
เผยแพร่ผลงาน 

พนม สุขจันทร์. (2556). การศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มี
และไม่มีภาวะโรคซีดและการพัฒนาสื่อโภชน
ศึกษาในโรงพยาบาล: การวิจัยเชิงคุณภาพ. 
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 
(5) 28:56  
 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2556  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที ่
เผยแพร่ผลงาน 

พนม สุขจันทร์ .(2556) .การประเมินความ
ครอบคลุ มและคุณภาพการดูแลผู้ ป่ วย
เบาหวาน ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
สงขลา จังหวัดสงขลา.วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 3 (5) 25:36 
 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2556  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที ่
เผยแพร่ผลงาน 

พนม สุขจันทร์ .(2555) .ความชุกและปัจจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล
สงขลา วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ , 3(4) 29 : 43 
 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที ่
เผยแพร่ผลงาน 

พนม สุขจันทร์. (2555). ความชุกและปัจจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล
สงขลา วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์, 3(4) 29 : 43 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น าน าช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2555  
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ประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ชื่อ – นามสกุล 

แพทย์หญิงกัลยาณี  อาสนศักดิ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ 

 

ประวัติการศึกษา  (จากสูงสุดไปต่ าสุด)  
ระดับปริญญาเอก  

 หลักสูตร/สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ 
 สถาบันการศึกษา  แพทยสภา 

ปีการศึกษา  2537 
 
ระดับปริญญาโท  

 หลักสูตร/สาขาวิชา - 
 สถาบันการศึกษา  - 

ปีการศึกษา  - 
 
ระดับปริญญาตรี  

 หลักสูตร/สาขาวิชา แพทยศาสตร์บัณฑิต 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา  2531 
 
ประสบการณ์ในการท างาน  
 

 ปี 2531   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปี 2531   นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 ปี 2537   นายแพทย์ 4 ศึกษากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก 
 ปี 2538   นายแพทย์ 5 (กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา) 
 ปี 2538   นายแพทย์ 6 (กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสงขลา) 
 ปี 2539   อบรม Neonatal Screening ประเทศญี่ปุ่น 
 ปี 2540   นายแพทย์ 7 (กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา) 
 ปี 2545   นายแพทย์ 8 (กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา) 
 ปี 2549   ดูงานเรื่องแพทย์ทางเลือกกับแมคโครไบโอติกส์  ณ เมืองคาลาเบียล   

ประเทศอิตาลี     
ปี 2549  “Technology for Neonatal and Infantile Screening”  

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  ประเทศญี่ปุ่น 
ปี 2551  นายแพทย์ 9 (กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสงขลา)  
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ปี 2554  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์) 
ปี 2554  อบรม MSE 12 

พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 
 
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการรักษา 
Pulmonary Hypertension of the Newborn 
ด้วยยา Magnesium Sulfate  
วารสารเขต 12 ปีที่ 19 ฉบับ 1.5 มกราคม-
มีนาคม 2551 

15. บทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชา การที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
น า น า ช า ติ ที่ มี อ ยู่ ใ น  
ฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น า เสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท า เป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./สกอ.
ทราบภายในเวลา 30 
วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ อ อ ก
ประกาศ (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน 
Beall’s List) หรือตี 
พิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

2551 มกราคม-มีนาคม 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 ดร.ก่อเกียรติ  ธีระกิตติ์ธนากุล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
  อาจารย์ 

 

ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดไปต่ าสุด)  
ระดับปริญญาเอก  

 หลักสูตร/สาขาวิชา ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา  2558 

 ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตร/สาขาวิชา วท.ม. (ชีวเคมี) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปีการศึกษา  2550 
  
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร/สาขาวิชา กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ – เคมี) 
 สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีการศึกษา   2547 
 

  

ประสบการณ์ในการท างาน  
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ าสาขาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2561 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ   

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
 พ.ศ.2552    อาจารย์ประจ าสาขาชีวเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
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ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Theerakithanakul, K. 2016. 
Senescence process in primary Wilms’ 
tumor cell culture is induced by p53 
independent p21 expreesion, Journal 
of cancer. 7(13) : 1867-1876 

14. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวาสารระดับนานาชาติที่
มี อยู่ ใ น ฐ านข้ อมู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระ 
เบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาว่ า ด้ ว ยหลั ก 
เกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

2016  

ดาร์เนีย เจ๊ะหะ, ฟาดีละห์ บินอาลี,         
ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล, จิตวดี อินทกาศ, 
ธเนศ สังข์ศรี, มุสลีฮาวาตี วองอ, อรฤทัย 
พรหมสงค์, รูฮัยนี โตะกายอมาตี, มุสลีฮา 
เจ๊ะซอ, สุริยันต์ พินทรศรี, วนิตา ปานทอง 
และโตมร นุ่นแก้ว. 2558 “Correlation 
among body mass index, blood 
pressure, blood glucose, and blood 
lipid profile in middle-age women 
population in Khok kian, Muang, 
Narathiwat province” Royal Thai 
Airforce Medical Gazette, 61 (3): 17-23 

15. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ชาการที่ ตี 
พิมพ์ ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีอยู่ในฐาน 
ข้ อ มู ล ต า ม ป ร ะ ก า ศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตีพิมพ์ 
ในว า ร สารวิ ช าการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุม่ที่ 1 

2558  
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ให้เลือกผลงานตามเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด) 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการ 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

เดือนที่ 
เผยแพร่ผลงาน 

Theerakithanakul, K. 2015. The Studies 
of Cylindrical Porous Chitosan Scaffold 
Preparation for Bone Tissue Engineering 
by Freeze drying method. The 4th 
Princess of Naradhiwas University 
Conference. Princess of Naradhiwas 
University, Narathiwat, Thailand. Aug 4-5  

15. บทความวิจัยหรือบท 
ความทางวิ ชาการที่ ตี 
พิมพ์ ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีอยู่ในฐาน 
ข้ อ มู ล ต า ม ป ร ะ ก า ศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท า เป็นประกาศให้
ทราบทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./สกอ.ทราบภายใน
เวลา 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s List) หรือตีพิมพ์ 
ในว า ร สารวิ ช าการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

2015  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับสถาบันต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































