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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Program in Medical Science) 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย :   
     

ชื่อเต็ม       
ชื่อย่อ        

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
ชื่อย่อ        

Bachelor of Science (Medical Science) 
B.Sc. (Medical Science)   

 
3.  วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยวิชา 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1   รูปแบบ   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2   ภาษาที่ใช้   
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 



   
 

2 
 

5.3   การรับเข้าศึกษา   
รับเฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ไม่ประสงค์ที่จะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือไม่ประสงค์ที่ศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องยุติการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือไม่
สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้  

5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1)  หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559   
2)  เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
3)  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2558  เมื่อวันที่  
     2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
4)  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่12/2558 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 
5)  สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559      

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2561 (หลังจากเปิดสอน 2 ปี) 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัยหรือสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ในสาขาทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์   
เพชรช่วย 

อาจารย์ Ph.D.(Medical 
Education), 2551  
ว.ว.(ศัลยศาสตร์), 2539 
พ.บ., 2533 

University of 
Birmingham 
แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 



   
 

3 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2. นายแพทย์ธีระพันธ์  
สงนุ้ย 

อาจารย์ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ โรค
ภูมแิพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก), 
2557 
Master of Public Health 
(Maternal Child Health), 
2551 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
2546 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป), 
2543 
พ.บ., 2537 

แพทยสภา 
 
 
Tulane University 
 
 
แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. นายแพทย์พันธ์ชัย 
รัตนสุวรรณ 

อาจารย์ อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงระบาดวิทยา), 2550 
อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสาธารณสุข), 2540 
พ.บ., 2533 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. แพทย์หญิงนิตาทิพย์  
เอกเกษม 

อาจารย์  
 

ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา), 
2556 
พ.บ., 2549 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. นายแพทย์ณัฐสร   
นิยะมานนท์ 

อาจารย์  
 

ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), 
2557 
พ.บ., 2553 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
         11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                        
                  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)    
ได้กล่าวถึง ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงได้มียุทธศาสตร์ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้น ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็น
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ระบบ รวมถึงการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสม
มาประกอบกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กล่าวถึง การ
ปรับตัวของประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจโลกเนื่องจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทส าคัญทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก โดยการพัฒนาคนเพ่ือตอบสนอง
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกาต่างๆ ของอาเซียนเพ่ือ
รองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น อุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ต้องสร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตัว มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมี
ศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันควรเร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา  
   

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันการเพ่ิมของประชากรค่อนข้างคงที่หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราที่
ลดลง มีการแต่งงานช้าและมีบุตรน้อยลง จ านวนเด็กในวัยเรียนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นประชากรที่
จะเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ มีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มี
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพให้
กลุ่มวัยท างาน  และส่งเสริมผู้สู งอายุให้มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  (Social and Economic 
Productivity) ระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องช่วยพัฒนาคนทุกวัย 
ทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นการสร้างศักยภาพและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นสังคมออนไลน์ มีความเป็นวัตถุนิยม พ่ึงพาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวันมากขึ้น มีการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี
ดั้งเดิมที่ดีงามถูกท าลาย สังคมไทยเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน
และขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม การอุดมศึกษาจึงให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมธรรมาภิ
บาลและการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัว
ผู้เรียน นอกจากนี้ ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิต ควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ า และมีทักษะในการท างานมากกว่าการรู้รอบในเชิง
ทฤษฎี 

 
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าขององค์ความรู้วิทยาการเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ได้มุ่งพัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนและจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์    
มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
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ที่จะต้องผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ได้กล่าวถึง การผสมผสานเศรษฐกิจกับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้ (knowledge-based economy) ซึ่ง
เป็นการน าเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ที่เหมาะสมมาพัฒนาให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีบทบาทมากข้ึนในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค
และท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชนให้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ความรู้และงานวิจัย เพ่ือพัฒนาให้
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาความรู้และเป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานราก
ของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน อุดมศึกษาต้องเป็นแกนน าในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พ้ืนที่ผ่านกระบวนการ
บริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนาที่ท างานประสานความร่วมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน 
นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้

บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์ (scientific knowledge 
of medicine) รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และ
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการ 
บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559)     

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

จากผลกระทบของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสามารถในการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  ควบคู่ไปกับการน าความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์มาบูรณาการใช้กับชุมชน โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงมุ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสาขา/ส านักวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอื่น 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และ

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เปิด
สอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
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ไม่มี 
 
13.3   การบริหารจัดการ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชา จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  ก่อนการเปิดสอนแต่ละภาค
การศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ใน
ด้านเนื้อหา สาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อก าหนดของรายวิชา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  

3) คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์ ท าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการ และควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

 
หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยก าหนดให้ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค รวมทั้งการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม และยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้และมี
ศักยภาพในการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ 

  
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

              เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1) ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) ความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ก าหนดปัญหา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ส าหรับ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3) เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการประกอบอาชีพ 
4) ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชนแบบองค์รวม 
5) ทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการท างานเป็นทีม รวมถึงมีทักษะในการ

ด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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6) การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือธ ารงและพัฒนา
ความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบอาชีพให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และ
ตอบสนองต่อสังคม และการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

- ประเมินหลักสูตรโดยประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา  
- การเทียบหลักสูตรกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน  

- สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
หลักสูตร  
- ความสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
รายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชา 

วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา 
บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน 

แผนที่แสดงการกระจายความ 
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- เพ่ิมพูนทักษะของอาจารย์ในการ 
จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning หรือการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ออกแบบการ
เรียนการสอนให้อยู่บนพื้นฐานของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

- จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการอบรม 
การจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning หรืออบรมด้าน
การเรียนการสอน  
- ผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

4. พัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ  
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

- จ านวนโครงการพัฒนาทักษะการ
สอน หรือจ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
การอบรมด้านการเรียนการสอน  
- ผลการประเมินผลความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน 

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จัดการเรียนการสอน active 
learning ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
Problem-based learning, 
Group discussion และ Topic 
assignment 
- สนับสนุนให้มีระบบ Group 
tutorial 

ผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษามีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

6. ส่งเสริมให้มีการท าโครงงาน สร้างโครงงานด้านสุขภาพเพ่ือ จ านวนโครงงานทีชุ่มชนมีส่วนร่วม  
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการและ

แก้ปัญหาของชุมชนได้ 
7. พัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
เข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะด้านวิชาชีพ 

จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้าน
วิชาชีพ 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
วลัยลักษณ์ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วย 
การศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 
             

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
หน่วยวิชา (course units) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัด

ให้แก่นักศึกษา 1 หน่วยวิชาเทียบเท่า 3 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 3 ACTS (Asean Credit Transfer 
System) หรือ 5 ECTS (European Credit Transfer System) โดยการก าหนดหน่วยวิชาแต่ละรายวิชามี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา ให้มีปริมาณการศึกษาเท่ากับ 1 หน่วยวิชา 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 2 เท่าของรายวิชาภาคทฤษฎีต่อ
ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) ให้มีปริมาณการศึกษาเท่ากับ 1 หน่วยวิชา 

3) รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 3 เท่าของรายวิชาภาคทฤษฎี
ต่อภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) ให้มีปริมาณการศึกษาเท่ากับ 1 หน่วยวิชา 

4) รายวิชาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของรายวิชาภาคทฤษฎีต่อภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา) ให้มีปริมาณการศึกษาเท่ากับ 1 หน่วยวิชา 

5) สหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเวลาปฏิบัติงานของสถาน
ประกอบการตลอดภาคการศึกษา โดยอาจรวมการเตรียมสหกิจศึกษา ให้มีปริมาณการศึกษาเท่ากับ 3 หน่วย
วิชา 

ทั้งนี้ ก าหนดให้รายวิชาภาคทฤษฎีมีจ านวนหน่วยวิชาน้อยที่สุด คือ 0.5 หน่วยวิชา และให้มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนเท่าของ 0.5 ส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติอาจมีจ านวนหน่วยวิชาน้อยที่สุด คือ 0.25 
หน่วยวิชาและให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเท่าของ 0.25  
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2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (ภาคปกติ) ระยะเวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา (12 ภาคการศึกษา) ใช้

ระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่า 12 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) เป็นนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่ไม่ประสงค์ที่จะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือไม่ประสงค์จะศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องยุติการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือไม่
สามารถศึกษาตอ่จนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้  

2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ.2551 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559  

3) ตามที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ให้ความเห็นชอบ  

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ปัญหาการปรับตัว  
2) วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
3) การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
4) เป้าหมายของการศึกษา  
5) ทักษะภาษาอังกฤษ  
6) ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย 
7) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
8) สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
2) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในทักษะด้านต่างๆ 
3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตั้งแต่แรกเข้า 
4) สนับสนุนให้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
5) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
6) จัดให้มีระบบจัดสรรทุนการศึกษา  

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษา (คน) ตามปีการศึกษา 
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2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 - - 5 5 5 
ชั้นปีที่ 4 - - - 5 5 

รวมจ านวนนักศึกษา 5 10 15 20 20 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 

- - - - 5 

หมายเหตุ   จัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต        
 

2.6  งบประมาณตามแผน (หน่วย : บาท)   
ประมาณการ ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 20 25 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 2,250,000 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
- เงินอุดหนุนต่อหัว 
   (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

 
30,000 

 
60,000 

 
90,000 

 
120,000 

 
150,000 

รวมกระแสเงินสดเข้า 480,000 960,000 1,440,000 1,920,000 2,400,000 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน: 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร* 25,697,640 27,399,498 29,203,468 30,955,676 32,813,017 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
2.1 ค่าอาจารย์พิเศษ* 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
2.2 ค่าวัสดุการศึกษา 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

2.3 ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

2.5 ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 
รวมกระแสเงินสดออก 75,000 150,000 225,000 300,000 375,000 
กระแสเงินสดสุทธิ 
(Net Cash Flow) 180,000 360,000 540,000 720,000 900,000 
กระแสเงินสดสะสม 180,000 540,000 900,000 1,260,000 1,620,000 
รวมรายจ่าย 75,000 150,000 225,000 300,000 375,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 15 20 25 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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หมายเหตุ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  *อ้างอิงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หมายถึง ค่าอาจารย์พิเศษ *อ้างอิงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ค่าวัสดุ
การศึกษา (2,000*จ านวนนักศึกษา) ค่าวัสดุส านักงาน (1,000*จ านวนนักศึกษา) ค่าสาธารณูปโภค (2,000*
จ านวนนักศึกษาและอาจารย์) และค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลาง (5,000*จ านวนนักศึกษา)   
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (5,000*จ านวน
นักศึกษา) 
4. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องครุภัณฑ์ของอาจารย์ประจ า (40,000*จ านวน
อาจารย์) 

 
2.7   ระบบการจัดการศึกษา 

ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา  

       
2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 9 การ
เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา  
 
 
 
 
 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1  หลักสูตร 
       3.1.1  จ านวนหน่วยวิชา    

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   49   หน่วยวชิา 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 10   หน่วยวิชา 
1.1)  กลุ่มวิชาภาษา      4 หน่วยวิชา 

1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย           1   หน่วยวชิา  
1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ       3   หน่วยวชิา 

  

1.2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     3 หน่วยวิชา 
1.3)  กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 0.5 หน่วยวิชา 
1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     1 หน่วยวิชา 
1.5)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5 หน่วยวิชา 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)     37 หน่วยวิชา 
2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                4.5     หน่วยวิชา 
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2.2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23.5     หนว่ยวิชา 
2.2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะปกติ        8 หน่วยวิชา 
2.2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะด้าน        3.5 หน่วยวิชา 
2.2.3) กลุ่มวิชาหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์               5.5 หน่วยวิชา 
2.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะผิดปกติ   6.5 หน่วยวิชา 

2.3)  กลุ่มวิชาชีพ      6 หน่วยวิชา 
2.4)  กลุ่มวิชาชีพเลือก   3 หน่วยวิชา 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)  2 หน่วยวิชา 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

                  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)                          10   หน่วยวิชา 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษา                      4   หน่วยวิชา 

                        1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                1   หน่วยวิชา 
THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ 

Contemporary  Thai Language and Information Literacy 
1(3-2-7) 

1.1.2)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                 3    หน่วยวิชา 
ENG-106     ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 

Integrated English Skills 
 

1(3-2-7) 

ENG-107 ภาษาอังกฤษเพ่ือสุนทรียศาสตร์ 
English for Aesthetics 

1(3-2-7) 

ENG-108     ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
English in Health Sciences 

1(3-2-7) 

1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                      3   หน่วยวิชา 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาย่อย ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชาจากกลุ่มสังคมศาสตร์ 

และ 1 รายวิชา จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                      2    หน่วยวิชา   

SOC-107   สิทธิ กฎหมาย และสังคม 
Rights, Law and Society 

1(3-2-7) 

SOC-108   วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก 
Thai and World Cultures 

1(3-2-7) 

SOC-109   การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม 
Politics, Civil  Society and Social Movement 

1(3-2-7) 

SOC-110 ชีวิตประจ าวันกับหลักการอยู่ร่วมกันทางสังคม 
Daily Life and Social Co-existence 

1(3-2-7) 

1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       1    หน่วยวิชา   
HUM-105   มนุษยภาพ ชีวิต และการพัฒนาตนเอง 

Humanity, Life and Self Development 
1(3-2-7) 

HUM-106   มนุษยภาพ สังคม และสุนทรียศาสตร์ 1(3-2-7) 
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Humanity, Society and Aesthetics 
1.3)  กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ                   0.5  หน่วยวิชา    

SRE-100   กีฬา  นันทนาการ และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาวะ 
Sports, Recreation and Exercise for Health     

0.5(1-3-4) 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                         1    หน่วยวิชา    
     ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 หน่วยวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

SCI-101    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมนุษย์ 0.5(2-0-4)  
 Science, Technology and Man  
SCI-102   ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.5(2-0-4)  
 History and Philosophy of Science and Technology  
SCI-103   ชีวิตและธรรมชาติ 0.5(2-0-4)  
 Life and Nature 

 
 

SCI-104 วิทยาศาสตร์และธุรกิจ 0.5(2-0-4)  
 Science and Business  
SCI-105    คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 0.5(1-3-4)  
 Mathematics in Daily Life  
SCI-106   โลกและระบบสุริยะ 0.5(2-0-4)  
 Earth and the Solar System  
SCI-107   พรรณพืชเพ่ือชีวิต 0.5(1-2-3)  
 Plants for Life  
SCI-108 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 0.5(1-2-3) 
 Man and Environment   

1.5)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                             1.5   หน่วยวิชา 
                               นักศึกษาต้องเรียนทั้ง 2 รายวิชาต่อไปนี้ 
ITE-104 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5(1-2-3)    
 Fundamentals of Information Technology I  
ITE-105 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5(2-0-4)    
 Fundamentals of Information Technology II  

      และเลือกเรียนอีก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ITE-106 การจัดการงานเอกสารและการสร้างงานน าเสนอ 0.5(0-4-2)    
 Word processing and Presentation Production  
ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 0.5(0-4-2)    
 Web Design and Development  
ITE-108 การใช้ตารางค านวณและการจัดการฐานข้อมูล 0.5(0-4-2)       
 Electronic Spreadsheet Program and Fundamentals of 

Database 
 

                 2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)                             37  หน่วยวิชา  
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            ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้  
                        2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน                      4.5  หน่วยวิชา  
BIO-105     วิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาการสุขภาพ   1(3-3-8) 
 Cell  Biology for Health Sciences  
CHM-104   หลักเคมี   1(4-0-8)  
 Principles of Chemistry  
CHM-106   ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                                                              0.5(0-4-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
MAT-114   สถิติประยุกต์      1(4-0-8)   
 Applied Statistics  
PHY-107   ฟิสิกส์ทางการแพทย์   1(3-3-8)   
 Medical Physics  

2.2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                            23.5  หน่วยวิชา 
2.2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะปกติ                     8     หน่วยวิชา 

PCS-211   ชีวเคมีทางการแพทย์     1(3-3-8)  
 Medical Biochemistry   
PCS-212   บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 0.5(2-0-4) 
 Introduction to Basic Medical Science  
PCS-213   ระบบผิวหนัง เนื้อเยื้อเกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อ โครงกระดูก 1     1(3-3-8) 
 Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal 

System I 
 

PCS-214   ระบบผิวหนัง เนื้อเยื้อเกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อ โครงกระดูก 2   0.5(1-3-4) 
 Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal 

System II 
  

PCS-215 ระบบหัวใจหลอดเลือด 
Cardiovascular System 

  1(3-3-8) 

PCS-216   ระบบต่อมไร้ท่อ 0.5(2-0-4)                     
 Endocrine System   
PCS-217 ระบบการหายใจ    1(3-3-8)  
 Respiratory System  
PCS-218   ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 1.5(4-3-10)  
 Alimentary System and Nutrition  
PCS-219   ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์   1(3-3-8)  
 Urinary and Reproductive System  

2.2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะด้าน                     3.5   หน่วยวิชา 
PCS-221   ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 0.5(2-0-4)                     
 Epidemiology and Biostatistics  
PCS-222   ประสาทวิทยาศาสตร์   1(3-3-8)  
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 Neuroscience  
PCS-223   คัพภวิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์   1(4-0-8)  
 Embryology and Genetics in Medicine  
PCS-224   วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต   1(4-0-8)  
 The Cycle of Life  

2.2.3) กลุ่มวิชาหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์                               5.5   หน่วยวิชา 
PCS-331   หลักเภสัชวิทยา   1(4-0-8)  
 Principles of Pharmacology  
PCS-332   หลักภูมิคุม้กันวิทยา 0.5(2-0-4)                     
 Principles of Immunology  
PCS-333   หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 1.5(4-3-10) 
 Principles of Microbiology and Parasitology  
PCS-334   หลักพยาธิวิทยา    1(3-3-8) 
 Principles of Pathology  
PCS-335   ระบบเลือดและน้ าเหลืองเรติคูลา 1.5(4-4-10)                     
 Hematopoietic Lymphoreticular System  

2.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะผิดปกติ           6.5   หน่วยวิชา 
PCS-341 ความผิดปกติของระบบผิวหนังเนื้อเยื้อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อ

โครงกระดูก 
Disorders of the Integumentary , Connective Tissue and 
Musculoskeletal System 

1(3-3-8) 

PCS-342    ความผิดปกติของระบบการหายใจ   1(3-3-8)  
 Disorders of the Respiratory System  
PCS-343   ความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือด   1(3-3-8)  
 Disorders of the Cardiovascular System  
PCS-344   ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร   1(3-3-8)  
 Disorders of the Alimentary System  
PCS-345   ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์     1(3-3-8)  
 Disorders of the Endocrine, Urinary and Reproductive System  
PCS-346   ความผิดปกติของระบบประสาท 0.5(1-3-4) 
 Disorders of the Nervous System  
PCS-347   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง                                         0.5(1-3-4) 
 Clinical Immunology and Infections in 

Immunocompromised Host 
 

PCS-348   พยาธิสภาพทางจิต 0.5(2-0-4) 
 Psychological and Behavioral Disorders  

2.3)  กลุ่มวิชาชีพ                6     หน่วยวิชา 
MSS-101   แพทย์กับสังคม 0.5(2-0-4) 
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 Doctor and Society       
MSS-102   เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 0.5(2-0-4) 
 Medical  Ethics and Critical Thinking  
FCM-111   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1         0.5(1-3-4) 
 Family and  Community Medicine I  
FCM-212   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2   1(2-6-7) 
 Family and  Community Medicine II  
FCM-313   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3          1(2-6-7) 
 Family and  Community Medicine III  
CCS-411 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการแก้ปัญหาหลักทางคลินิก 1   1(3-3-8)                     
 Introduction to Clinical Medicine and Approaches to Core 

Clinical Problems I 
 

CCS-412   บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการแก้ปัญหาหลักทางคลินิก 2 1.5(4-6-11) 
 Introduction to Clinical Medicine and Approaches to Core 

Clinical Problems II 
 

              2.4)  กลุ่มวิชาชีพเลือก            3    หน่วยวิชา 
2.4.1) กลุ่มวิชาที่ต้องการเน้นทักษะทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
เลือกเรียนจ านวน 3 หน่วยวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

EMS-301 การทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน     0.5(0-4-2) 
 Literature Review in Basic Medical Science  
EMS-302 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 0.5(0-4-2) 
 Research Project in Basic Medical Science  
EMS-403 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.5(0-4-2) 
 Seminar in Medical Science  
EMS-404 ปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์* 2.5(0-40-0) 
 Research Practice in Medical Science  
EMS-405 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์* 2.5(0-40-0) 
 Professional Skill Practice in Medical Science  
 หมายเหตุ *รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา  

หรือ 
2.4.2) กลุ่มวิชาที่ต้องการเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์คลินิก 

เลือกเรียนจ านวน 3 หน่วยวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
CCS-413   นิติเวชศาสตร์ 0.5(2-0-4)                     
 Forensic Medicine  
CCS-414   ทฤษฎีอายุรศาสตร์ 0.5(2-0-4)                     
 Theoretical Medicine  
CCS-415   ทักษะอายุรศาสตร์ 1 0.5(0-4-2) 



   
 

17 
 

 Skills in Medicine I  
CCS-416   เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1       1(0-8-4) 
 Clinical Performance in Medicine I  
CCS-421   ทฤษฎีกุมารเวชศาสตร์ 0.5(2-0-4)                     
 Theoretical Pediatrics  
CCS-422   ทักษะกุมารเวชศาสตร์ 1  0.5(0-4-2) 
 Skills in Pediatrics I  
CCS-423 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1    1(0-8-4) 
 Clinical Performance in Pediatrics I  
CCS-431   ทฤษฎีศัลยศาสตร์ 0.5(2-0-4)                     
 Theoretical Surgery  
CCS-432   ทักษะศัลยศาสตร์ 1 0.5(0-4-2) 
 Skills in Surgery I  
CCS-433   เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1    1(0-8-4) 
 Clinical Performance in Surgery I  
CCS-441   ทฤษฎีสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 0.5(2-0-4)                     
 Theoretical Obstetrics and Gynecology  
CCS-442    ทักษะสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1 0.5(0-4-2) 
 Skills in Obstetrics and Gynecology I  
CCS-443   เวชปฏิบัติสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 1    1(0-8-4) 
 Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology I  
CCS-461   เทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย 0.5(2-0-4)                     
 Imaging Technology  
   
     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)                           2    หน่วยวิชา 
           เลือกจากรายวิชาที่มีสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี  
ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วย  รหัสตัวอักษร และรหัสตัวเลข 
รหัสตัวอักษร คือ กลุ่มวิชา มีความหมายดังนี้คือ  

BIO หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยา (Biology) 
CCS หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก (Clinical Sciences) 
CHM หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี (Chemistry) 
EMS หมายถึง กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Elective 

in Medical Sciences) 
ENG หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English) 
FCM หมายถึง กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (Family and 

Community Medicine) 
HUM หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 
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ITE หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) 

MAT หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
MSS หมายถึง กลุ่มวิชาการแพทย์และสังคมศาสตร์ (Medical and 

Social Sciences) 
PCS หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Preclinical  

Sciences) 
PHY หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (Physics) 
SCI หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science) 
SOC หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social  Sciences) 
SRE หมายถึง กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ (Sports, Recreation 

and Exercise) 
THA หมายถงึ กลุ่มวิชาภาษาไทย (Thai) 

รหัสตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังนี้คือ 
 หลักท่ี 1 คือ ชั้นปี 

1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2    
3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 
4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

หลักท่ี 2 คือ ล าดับกลุ่มวิชา 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะปกติ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะด้าน 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะผิดปกติ 

  - กลุ่มวิชาชีพเลือก กลุ่มที่ต้องการเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์คลินิก 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาสูตินรีเวชวิทยา 
6 หมายถึง กลุ่มวิชารังสีวิทยา 

หลักท่ี 3 คือ ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา  
 

    3.1.4   แผนการศึกษา 
              1)  แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)  

(49 หน่วยวิชา) 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 
ENG-106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบรูณาการ 1(3-2-7) ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร ์ 1(3-2-7) ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(3-2-7) 
CHM-104 หลักเคม ี 1(4-0-8) SOC-10x กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 1(3-2-7) ITE-10x กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.5(0-4-2) 
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CHM-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 0.5(0-4-2) HUM-10x กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 1(3-2-7) SCI-10x กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  0.5 หน่วยวิชา 
MSS-101 แพทย์กับสังคม 0.5(2-0-4) ITE-105 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 0.5(2-0-4) BIO-105 วิทยาของเซลลส์ าหรับวิทยาการสุขภาพ 1(3-3-8) 

MSS-102 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ 0.5(2-0-4) SCI-10x กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  0.5 หน่วยวิชา PHY-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 1(3-3-8) 

ITE-104 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.5(1-2-3) MAT-114 สถิติประยุกต ์ 1(4-0-8) THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการเรียนรู้
สารสนเทศ 

1(3-2-7) 

FCM-111* เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 0.5(1-3-4) SRE-100 กีฬา นันทนาการ และการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาวะ 

0.5(1-3-4) xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี  0.5 หน่วยวิชา 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี  0.5 หน่วยวิชา       
*ศึกษาตลอดปีการศึกษา                 รวม 5 หน่วยวิชา     รวม 5.5 หน่วยวิชา รวม 5.5 หน่วยวิชา 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 

SOC-10x กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 1(3-2-7) PCS-213  ระบบผิวหนงั เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก 1 

1(3-3-8) PCS-218 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ 1.5(4-3-10) 

PCS-211  ชีวเคมีทางการแพทย ์ 1(3-3-8)  PCS-214 ระบบผิวหนงั เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบ
กล้ามเนื้อโครงกระดูก 2 

0.5(1-3-4) PCS-219 ระบบขับถ่ายปสัสาวะและสบืพันธ์ุ 1(3-3-8) 

PCS-212 บทน าวิทยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐาน   0.5(2-0-4) PCS-222 ประสาทวิทยาศาสตร ์ 1(3-3-8) PCS-223 คัพภวิทยาและพันธุศาสตร์ทาง
การแพทย ์

1(4-0-8) 

PCS-221 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ  0.5(2-0-4) PCS-215 ระบบหัวใจหลอดเลือด 1(3-3-8) PCS-224 วงจรวิวัฒน์แหง่ชีวิต 1(4-0-8) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี    1 หน่วยวิชา PCS-216 ระบบต่อมไรท้่อ     0.5(2-0-4) FCM-212 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 1(2-6-7) 
   PCS-217 ระบบการหายใจ 1(3-3-8)    

รวม 4 หน่วยวิชา     รวม 5 หน่วยวิชา รวม 5.5 หน่วยวิชา 



   
 

20 
 

 
ปีการศึกษาที่ 3 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 
FCM-313 เวชศาสตร์ครอบครัว และชุมชน 3 1(2-6-7) PCS-335 ระบบเลือดและน้ าเหลืองเรติคูลา 1.5(4-4-10) PCS-344 ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 1(3-3-8) 
PCS-331 หลักเภสัชวิทยา 1(4-0-8) PCS-341 ความผิดปกติของระบบผิวหนังเนื้อเยือ่

เกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 
1(3-3-8) PCS-345 ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบขับถ่ายปสัสาวะและสบืพันธ์ุ   
1(3-3-8) 

PCS-332 หลักภูมิคุม้กันวิทยา 0.5(2-0-4) PCS-342 ความผิดปกติของระบบการหายใจ 1(3-3-8) PCS-346 ความผิดปกติของระบบประสาท 0.5(1-3-4) 
PCS-333 หลักจลุชีววิทยาและปรสิต 1.5(4-3-10) PCS-343 ความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือด 1(3-3-8) PCS-347 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และการติดเช้ือใน

ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
0.5(1-3-4) 

PCS-334 หลักพยาธิวิทยา 1(3-3-8)    PCS-348 พยาธิสภาพทางจิต 0.5(2-0-4) 

รวม 5 หน่วยวิชา     รวม 4.5 หน่วยวิชา รวม 3.5 หน่วยวิชา 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 
CCS-411 บทน าวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลินิกและการ

แก้ปัญหาหลักทางคลินิก 1 
1(3-3-8)  

กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 หน่วยวิชา 
CCS–412 บทน าวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลินิกและการ

แก้ปัญหาหลักทางคลินิก 2 
1.5(4-6-11) 

รวม 2.5 หน่วยวิชา     

              
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

      1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษา   
1.1.1)   กลุ่มวิชาภาษาไทย 

THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ 1(3-2-7) 
 Contemporary  Thai Language and Information Literacy  

การใช้ภาษาไทยที่เป็นการผสมผสานระหว่างทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง อ่าน 
เขียนและสรุปใจความส าคัญ  ทักษะการคิด ได้แก่  การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตีความและ
การสื่อสาร  การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่หลากหลาย   การเขียนรายงานทางวิชาการ  หลักการอ้างอิง  
สุนทรียภาพและคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมร่วมสมัยในมิติต่างๆ  มโนทัศน์ว่าด้วยภาษากับอ านาจ  
ได้แก่ มายาคติและวาทกรรม  ภาษาไทยในปริมณฑลการสื่อสารของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

The use of the Thai language as an integration of the linguistic skills: 
speaking, listening, reading, writing and summarizing, thinking skills: reasoning, analyzing, 
synthesizing, interpreting and communicating skills; information search from a variety of 
available databases, academic report writing and referencing; value and aesthetics of 
literature and contemporary literary works in different conceptual dimensions, 
conceptualization of language and power, i.e., myths and discourse; the Thai language in 
the context of communication in the globalized world. 

 
1.1.2)   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ENG-106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ   1(3-2-7) 
 Integrated English Skills  

ทบทวนความรู้พ้ืนฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่านและเขียนและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วส าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

Review of academic and authentic usage to improve students’ English 
language skills in listening, speaking, reading and writing as well as to provide strategies 
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for applying this knowledge of the English language to work properly and skillfully 
during one’s university education and in daily life. 

 
ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร์ 1(3-2-7) 
 English for Aesthetics  

รายวิชานี้ออกแบบให้ผู้เรียนวิจักษณ์ ชื่นชมศิลปะแขนงต่างๆ ผ่านสื่อภาษาอังกฤษ  และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความอุดมสมบูรณ์ของศิลปะของโลกผ่านศิลปะประเภทต่างๆ ได้แก่
วรรณกรรม วัฒนธรรม ภาพยนตร์ ดนตรี  สถาปัตยกรรม  จิตรกรรม ปฏิมากรรม และทัศนศิลป์อ่ืนๆ   
เมื่อผ่านการศึกษารายวิชานี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้เรื่องการสื่อสารของมนุษย์ผ่านงานศิลปะ สามารถ
พัฒนาตนเองให้มีเกณฑ์คุณค่าทางศิลปะที่เป็นของตนเอง สามารถเชื่อมโยงงานศิลปะกับศาสตร์แขนงอ่ืน
ได้  ในภาพรวมผู้เรียนควรใช้ทักษะอังกฤษสะท้อนความชื่นชมในศิลปะท่ีตนชื่นชอบได้            

A course designed to encourage students to express their appreciation of 
various art genres through the medium of the English language and to promote students’ 
awareness of the richness found in literary work, culture, film, music, architecture, 
painting, sculpture, and other visual arts; knowledge of human communication through 
the arts, development of personal criteria for viewing and assessment of works of art; 
making connections between the arts and other disciplines;  reflection upon and 
expression of appreciation of the arts. 

 
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(3-2-7) 
 English in Health Sciences  

บูรณาการการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่จ าเป็น
ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในอนาคต  ส่งเสริมการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยฝึกฝนการใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายที่มีอยู่อย่างถูกวิธี 

Integration of the four English language skills (reading, writing, speaking, and 
listening) on essential health-related topics commonly encountered in healthcare settings 
to promote learning strategies that lead to analytical thinking and lifelong learning by 
properly utilizing diverse information sources. 

1.2)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์            
1.2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       

SOC-107 สิทธิ กฎหมาย และสังคม 1(3-2-7) 
 Rights, Law and Society  

พลวัตและความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ กฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎหมาย พลวัตและ
ความสัมพันธ์ของสังคม สิทธิ กฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎหมายในสังคมไทย เงื่อนไขการเกิด การด ารงอยู่ และ
การเปลี่ยนแปลงของระบบสิทธิ กฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎหมาย การเคลื่อนไหวและผลของการเคลื่อนไหว 
ทางสังคมอันเนื่องมาจากปัญหาความสัมพันธ์ของระบบสิทธิ กฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎหมาย  

Dynamics and relations of rights, social rules, and laws;  dynamics and 
relations of society, rights, social rules, and laws in Thai Society; conditions of emerging, 
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existing, and changing of right systems, social rules, and laws; social movements and effects 
of social movements conditioned by the problems of rights, social rules, and law relations.  

  
SOC -108 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก 1(3-2-7) 
 Thai and World Cultures  

การเชื่อมต่อและสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พลวัต ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยก่อนสมัยใหม่ เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยก่อนสมัยใหม่ อิทธิพลวัฒนธรรมโลกต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยก่อน
สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยสู่สมัยใหม่ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยสู่สมัยใหม่ 
อิทธิพลวัฒนธรรมโลกต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยสู่สมัยใหม่ พลวัต ความหลากหลายและการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย โลกาภิวัตน์กับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การรื้อสร้างและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ 

Cultural connections and relationships on a historical basis; the relationship 
between culture and society in different aspects and environments; dynamism and changes 
in Thai culture in the pre-modern period; conditions of Thai cultural changes during the pre-
modern period; the transformation of Thai culture during the pre-modern period when it 
was impacted by the global culture and its conditions; dynamism and changes in Thai 
culture in the postmodern era; globalization and changes in Thai culture in the postmodern 
era; deconstruction and adaptation of Thai culture due to the globalization. 

 
SOC -109 การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม 1(3-2-7) 
 Politics, Civil  Society and Social  Movement 

 
 

พัฒนาการแนวคิดทางการเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองและการ
เคลื่อนไหวทางสังคมกับมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของการเมือง ขบวนการ
ทางสังคมและประชาสังคมในสังคมไทย นวัตกรรมทางสังคมในการสรรค์สร้างและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองไทย   

Development of political thoughts, civil society, social movements; 
dynamism and development of political and social movements; relations of political and 
social movement and economic, socio-cultural and environment contexts;  development of  
politics, social movements and civil society in Thai society; social innovation of political 
conflict resolution in Thai Society. 

 
SOC-110 ชีวิตประจ าวันกับหลักการอยู่ร่วมกันทางสังคม 1(3-2-7) 
 Daily Life and Social Co-existence  

พัฒนาการและความหลากหลายทางความคิดอันเป็นที่มาของมโนทัศน์ในชีวิตประจ าวันที่มี
ความหมายต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เช่น ครอบครัว ความเป็นพลเมือง ส่วนรวม ความร่วมมือ ความ
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รับผิดชอบ การพ่ึงพาอาศัย ความเสียสละ ความเป็นธรรม การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเคารพนับถือ ขันติ
ธรรม การควบคุมตนเอง การให้ทาน การให้อภัย ความเมตตา มิตรภาพ และความรัก เป็นต้น พัฒนาการ
ความหมายของมโนทัศน์ดังกล่าวกับปัญหาการอยู่ร่วมกันทางสังคม แนวทางในการสร้างความหมายของมโน
ทัศน์ดังกล่าวให้เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อน ความแตกต่างหลากหลาย  และ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียม 

Development of diversified thoughts leading to worldviews which are 
meaningful in daily life; co-existence by members of a society shown in different forms; 
development of worldviews related to problems of social co-existence in society; ways of 
constructing such worldviews to facilitate the co-existence of people in a society full of 
complications, differences, diversity and unequal power relations. 
 

1.2.2)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพัฒนาตนเอง 1(3-2-7) 
 Humanity, Life and Self Development  

การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การเข้าใจสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ การจัดการตนเองในฐานะบัณฑิต พลเมืองและพลโลก หลัก
ปรัชญา ศาสนา ในการอธิบายความหมายเรื่องชีวิตสุขภาวะ ความดี ความงาม ความสุข ความทุกข์ และการ
เลือกด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม     

Understanding oneself, others, and society; developing one’s personality and 
potential; developing skills related to the thinking process; pursuing knowledge; self-
management as an intellectual and citizen of the world; studying philosophical and religious 
principles in order to explain the meaning of life, well-being good deeds (virtue), beauty, 
happiness, suffering, and the choice of living. 
 
HUM-106 มนุษยภาพ สังคม และสุนทรียศาสตร์ 1(3-2-7) 
 Humanity, Society and Aesthetics  

ศึกษาวิถีด าเนินชีวิตมนุษย์ สังคม กับสุนทรียศาสตร์ ความหมายและความส าคัญของ
สุนทรียศาสตร์ที่มีต่อชีวิตและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียศาสตร์กับอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ  
พัฒนาการของสังคมมนุษย์กับการสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม คีตกรรม และ 
นาฏกรรม  ฝึกการวิจักษณ์ชื่นชมศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และความรู้  รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับการเข้าใจตนเอง  การอธิบายความหมายเรื่องชีวิต ความดี ความงาม ความสุข  
ความทุกข์ การเลือกด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขผ่านสุนทรียศาสตร์    

Studying the human way of life and society in relation to aesthetics; the 
meaning and significance of aesthetics for life and society; relationships between aesthetics, 
emotion, body, and mind; social development and the creativity in fine arts, sculpture, 
architecture, musicology, and performing arts; exercises of art appreciation in terms of 
emotion, sensitivity, and knowledge, including the application of aesthetics to the 
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understanding of ‘Self’; the explanation of life, virtue, beauty, happiness, and sorrow; the 
alternative way of living comfortably via aesthetics. 

 
1.3)   กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 

SRE-100 กีฬา นันทนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาวะ 0.5(1-3-4) 
 Sports, Recreation and Exercise for Health  

ศึกษาพัฒนาการ และความส าคัญของกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาพ้ืนฐาน แนวทางในการ
เสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ นันทนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกีฬา 
นันทนาการและสุขภาวะ หลักการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ 

Studying the development and the significance of sports; introduction to 
sports science; guidelines in building and testing physical stamina; nutrition for health; 
recreational activities, relationships between sports, recreational activities and healthy lifestyles; 
principles of choosing the right type of exercise for an individual’s good health. 

 
1.4)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

SCI-101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมนุษย์ 0.5(2-0-4) 
 Science, Technology and Man  

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ นับตั้งแต่เอกภพ ระบบ
สุริยะ โลก สสารกับพลังงานและสิ่งมีชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ องค์ประกอบ
ของร่างกายมนุษย์ ปัจจัยในการด ารงชีวิตการปรับใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

Scientific and technological thinking, the knowledge of nature: the universe, 
the solar system, the earth, matters, energy and living organisms, including the relationship 
between living organisms, the ecological system, the human body components and essential 
survival factors; applications of science and technology and impacts of modern technology. 

 
SCI-102 ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.5(2-0-4) 
 History and Philosophy of Science and Technology  

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 20  การสังเกตและการทดลอง การ
ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์และโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์ 
แนวโน้มของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 

Evolution of science and technology in the 20th century, observations and 
experiments, scientific reasoning, scientific thinking and visions, science and  magic, trends of 
science and technology in the 21st century. 
 
SCI-103 ชีวิตและธรรมชาติ 0.5(2-0-4) 
 Life and Nature  

องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาของมนุษย์ วิวัฒนาการและการถ่ายทอดลักษณะ   
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SCI-106 โลกและระบบสุริยะ 0.5(2-0-4) 
 Earth and the Solar System  

ทฤษฎีการก าเนิดระบบสุริยะ โลกและดวงจันทร์ ระบบความสัมพันธ์และพลวัติของเทหวัตถุ
ท้องฟ้า เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์และอวกาศ การสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เบื้องต้น การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว สึนาม ิ
น้ าขึ้นน้ าลง ชนิดของเมฆ ฝนและพายุ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  

The theory of the origin of the solar system, the earth and the moon; the 
relationship and dynamic of sky objects; advanced technology in astronomy and space; 
the basic astronomy observation; tools and equipments used in astronomy; occurrences 
of natural phenomena such as volcanoes, earthquakes, tsunami, tide, types of clouds, rain 
and storm, global warming and climate change. 

 

พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
อนาคตของมนุษย์ 

Organization of life, human biology, evolution and genetic inheritance, 
biological diversity, interaction of organisms and the environment, environmental problems 
and future of mankind. 
 
SCI-104 วิทยาศาสตร์และธุรกิจ 0.5(2-0-4) 
 Science and Business  

ความรู้เบื้องต้นส าหรับการบริหารธุรกิจ การประยุกต์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ธุรกิจ 
ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศที่น าผลงานวิจัย
ไปใช้ 

Introduction to business management, applications of scientific research in 
business, characteristics of successful entrepreneurs, case studies of Thai and international 
enterprises adopting and implementing research findings in their operations. 
 
SCI-105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 0.5(1-3-4) 
 Mathematics in Daily Life  

ประวัติของคณิตศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ การประยุกต์คณิตศาสตร์กับงานด้านต่างๆ เช่น สลากกินแบ่ง เกมหรือการละเล่นบางรูปแบบ ตลาด
หุ้น อัตราดอกเบี้ย เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย การทดลองด้าน
คณิตศาสตร์ 

History of mathematics and mathematicians, relationship between numbers and 
natural phenomena; the application of mathematicians to other fields such as lottery, 
games, stock exchanges, interest rates, geometry in architecture,  challenging problems in 
mathematics; experiments in mathematics. 
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SCI-107 พรรณพืชเพื่อชีวิต 0.5(1-2-3) 
 Plant for Life  

คุณและค่าของพรรณพืชที่มีต่อโลกของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของพันธุ์พืช ประวัติ
วิวัฒนาการและการจัดกลุ่มพืช การบ่งชี้ชนิดพืช ปัจจัยทางกายภาพและเคมี การใช้ประโยชน์จากพืช พืช
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพร พืชในประเพณีและวัฒนธรรม ป่าไม้เมืองไทย การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  หัวข้อปัจจุบัน
เกี่ยวกับพืช เช่น พืชดัดแปลงพันธุกรรม การทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 

The value of plants to the biological world, plant diversity, plant phylogeny and 
classification, plant identification, physical and chemical factors, plant uses, economic plants, 
medicinal plants, plants in Thai culture and custom, forests in Thailand, plant conservation, 
current topics relating to plants such as GMO plants; experiments and field trips. 
 
SCI-108 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 0.5(1-2-3) 
 Man and Environment  

โครงสร้างและความส าคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ โครงสร้างระบบนิเวศ 
พลังงาน  หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบของมลภาวะ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 

Structure and importance of environment of both physical and biological 
aspects, ecosystem structure, energy, principles of environmental and energy conversation, 
systemic relationship between man and environment, impacts and consequences of 
pollutions, global climate change and loss of biodiversity, basic knowledge of environmental 
impact assessment (EIA); experiments and field trips. 
 

1.5)   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE-104  ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5(1-2-3) 
 Fundamentals of Information Technology I  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ 
ประเภทของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ภาษาคอมพิวเตอร์ ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต  การใช้บริการต่าง ๆ ใน
อินเทอร์เน็ต เทคนิคในการสืบค้นข้อมูล  การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์  การฝึกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ อินเทอร์เน็ต อิเล็กทรอนิกส์เมล์ และ
โปรแกรมประมวลผลค าเบื้องต้น 

Information technology and applications; evolution of the computer; 
categories of computers; computer components: hardware, software, peopleware and data; 
programming languages; Internet and applications; computer system security and access 
controls; practices for operating system and utilities program, Internet, e-mail and basic 
features of word processing. 
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ITE-105 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5(2-0-4) 
 Fundamentals of Information Technology II  

ข้อมูลและการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล  การบริหารและ
จัดการระบบสารสนเทศในองค์กร หลักการพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแบบต่างๆ เช่น LAN , WAN และ VLAN  โปรโตคอลและแอดเดรสบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย การพาณิชอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ กฎหมายและหลักจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Data and data representation; file system and database; administration and 
management of information system in organization; principles of data communication; 
introduction to computer networks; type of networks i.e. LAN, WAN and VLAN. Protocol and 
TCP/IP; networks and security; E-commerce; mobile and wearable computer; law and ethics 
for information technology and communication. 
 
ITE-106 การจัดการงานเอกสารและการสร้างงานน าเสนอ 0.5(0-4-2) 
 Word Processing and Presentation Production  

 

การใช้โปรแกรมประมวลค าเพ่ือจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ เอกสารที่มีความยาวมาก การ
จัดการเอกสารในการท างานเป็นกลุ่ม การสร้างฟอร์ม การส่งจดหมายเวียน การสร้างแมโครเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน แนะน าโปรแกรมส าหรับสร้างงานน าเสนอ ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบงานน าเสนอ 
การสร้างงานน าเสนอ การจัดรูปแบบข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ รูปวาด ตาราง กราฟ 
แผนภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น การเชื่อมโยงงานน าเสนอกับข้อมูลภายนอก การก าหนดเอฟเฟกส์
ให้กับงานน าเสนอ การจัดเตรียมการน าเสนองาน การน าเสนองาน การสั่งพิมพ์งานน าเสนอ การสร้างเอกสาร
ประกอบการบรรยาย และการแปลงไฟล์งานน าเสนอ  

 Using word processing software to manage  academic documents and lengthy 
documents; document management of working groups-form use, mail merging, creating 
macros to facilitate use; introduction to presentation programs, phases and techniques for 
presentation design; formatting data: texts, images, pictures, tables, graphs, diagrams, sound 
and video; linking with  external data; setting effects to presentation, preparing to present, 
presenting, printing, producing handouts and transforming  presentations. 
 
ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 0.5(0-4-2) 
 Web Design and Development  

ศึกษาความส าคัญของกราฟิกและการใช้งานกราฟิกในงานต่างๆ  หลักการออกแบบกราฟิก 
คุณค่าของการตกแต่งภาพที่มีต่องานต่างๆ วิธีการน าภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือต่างๆ การใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ โดยน าความรู้เรื่องการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีสี การจัด
องค์ประกอบภาพมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพ แก้ไขและ
ตกแต่งภาพ การน าภาพที่ตกแต่งมาใช้ในงานลักษณะต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
เว็บ โครงสร้างของภาษาเอชทีเอ็มแอล ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาเว็บโดยใช้เครื่องมือส าเร็จรูป การ
สร้างเว็บเพจ การแสดงผลเว็บเพจบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ การสร้างตาราง การจัดการกับตัวอักษร ภาพ
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ITE-108 การใช้ตารางค านวณและการจัดการฐานข้อมูล 0.5(0-4-2) 
 Electronic Spreadsheet Program and Fundamentals of 

Database 
 

โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) ส่วนประกอบของโปรแกรม ข้อมูลและรูปแบบของ
ข้อมูล การจัดรูปแบบของตาราง การใช้สูตรที่มีในโปรแกรมเช่นสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างสูตรโดย
ผู้ใช้ การเชื่อมโยงสูตร การสร้างกราฟ การป้องกันข้อมูล การน าเข้าข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ การจัดท า
รายงานในลักษณะรูปเล่ม และการใช้ตารางหลายมิติ แนะน าความรู้พ้ืนฐานด้านฐานข้อมูล การออกแบบและ
พัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลส าหรับสร้างตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน 
และแมโคร การน าเข้าและส่งออกข้อมูลกับข้อมูลภายนอก 

Spreadsheets program, components of the program; information and format of 
the data; table formatting; using the formula contained in the program such as mathematical 
formulas and statistics; formulation by the user; linking formulas to graph data 
protection; importing data for analysis; preparing reports and the use of multi-dimensional 
tables; introduction to database; database design and development with database 
management system (DBMS) for creating and managing tables, queryies, forms, reports and 
macro; importing and exporting databases with external data.  
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)    

 2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
BIO-105 วิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาการสุขภาพ             1(3-3-8) 
 Cell Biology for Health Sciences   

สมบัติพ้ืนฐานของเซลล์  องค์ประกอบเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต  พลังงานชีวภาพ การท างาน
ของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์    
การแสดงออกของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์และกระบวนการขนส่งโปรตีน ไซโทสเกเลทัลและการ
เคลื่อนไหวของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการควบคุมการเติบโตและการเจริญของเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ 

และสี การท าไฮเปอร์ลิงค์ การก าหนดขนาดและพ้ืนที่ของเฟรม การออกแบบแบบฟอร์มน าเข้าข้อมูลและการ
แสดงผลข้อมูล การก าหนดการแสดงผลโดยใช้จาวาสคริปต์ การก าหนดรูปแบบเว็บเพจ  การประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ 

Study in the graphic literacy and various applications; principles of graphic design;  
photo editing to various applications; digitalized photo import with graphical tools; use of 
tools from graphical software; graphic design application, color theory and composition to 
photo editing; practice in photos; editing and enhancement with graphical software; various 
applications for desired finalized photo. introduction to web design and development; HTML 
language structure; practice in web design and development with web development tools; 
webpage creation; displaying webpage on web browsers; table creation; formatting texts, 
pictures and colors; hyperlink; setting size and area of the frame; input/output form design; 
using JavaScript for display; cascading web page style sheet; website promotion. 
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ชนิดของเซลล์ในเนื้อเยื่อ สิ่งที่ท าให้เกิดโรค การติดเชื้อและการตายของเซลล์ ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาเซลล์
โดยเทคนิคต่างๆ ทางชีววิทยา การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาของเซลล์ 

Basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 
and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, 
expression of genetic information, protein synthesis and sorting, cytoskeleton and cell 
motility, cell cycle and controls of cell growth and development, cell communication, types 
of cells in tissues, pathogen, infection, nacrosis and apoptosis, immunity, visualizing cells by 
biological techniques. Experiments in laboratory to develop basic skills in cell biology. 

 
CHM-104 หลักเคมี            1(4-0-8) 
 Principles of Chemistry   

บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิชัน พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว สารละลายและคอยลอยด์ ของแข็ง จลนศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน 

Introduction, stoichiometry, electronic structures of atoms, periodic properties, 
representative elements, transition elements, chemical bonds, gas, liquid, solution and 
colloid, solid, chemical kinetic, chemical equilibrium and ionic equilibrium. 

 
CHM-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน      0.5(0-4-2)) 
 Basic Chemistry Laboratory   
   การทดลองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 

Experiments related to developing basic skills in chemical laboratory.   
 MAT-114 สถิติประยุกต์             1(4-0-8) 
 Applied Statistics  

สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญ 
ประชากรและตัวอย่างสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากัดกลาง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

Descriptive statistics, elementary probability theory, some important random 
variables and its distributions, population and sample, central limit theorem, sampling 
distribution, inferential statistics, regression analysis and simple correlation. 

 
PHY-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย์            1(3-3-8) 
 Medical Physics  

โครงสร้างร่างกายของมนุษย์ สมดุลของแรง ก าลังบิด ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความ
เฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด 
ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด การเกิดความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียงและการ
ตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ อุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ อุปกรณ์การวิเคราะห์ ทัศนศาสตร์เส้นใย ไฟฟ้า รังสี
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เอกซ์ กัมมันตภาพรังสี การทดลองพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ เพ่ือฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวัดปริมาณทางกายภาพ
อย่างง่าย และส่งเสริมความเข้าใจทางฟิสิกส์    

Anthropometry, equilibrium of forces, torque, elasticity of material, rotation, 
moment of inertia, angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood 
circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung expansion, heat in the body, muscle, 
sound and response, ultrasonic wave, optical instruments, analytical instruments, fiber 
optics, electricity, X-ray, radioactivity. Basic experimental physics skill in physical 
measurements and improve understanding theoretical physics 

 
2.2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 2.2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะปกติ 
PCS-211 ชีวเคมีทางการแพทย์                                             1(3-3-8) 

      Medical Biochemistry 
จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ โครงสร้าง คุณสมบัติ หน้าที่ กลไกการท างาน เมแทบอลิซึม การ

ควบคุม การขาด การเกิน และโรคที่เก่ียวข้องกับสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดอะมิโน 
กรดนิวคลิอิก วิตามิน และแร่ธาตุ แหล่งอาหาร ความต้องการสารอาหาร การประเมินทางห้องปฎิบัติการและ
คลินิก 

Kinetics of enzymes, structures, properties, functions, mechanisms, 
metabolism regulation, deficiency, toxicity and associated diseases of biomolecules including 
carbohydrate, lipid, protein, amino acid, nucleic acid, vitamins and minerals. Food sources, 
requirement, laboratory and clinical assessment. 
 
PCS-212 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน                                          0.5(2-0-4) 

      Introduction to Basic Medical Science 
   ความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ้ืนฐาน          
โครงสร้างและหน้าที่พ้ืนฐานของเนื้อเยื้อ  ระบบการควบคุมการท างานของร่างกายมนุษย์  ระบบประสาท
อิสระสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อเรียบ 
   Definition and scope of basic medical science disciplines, structure and 
function of basic tissues, human control system, autonomic nervous system, physiology of 
smooth muscles. 
 
PCS-213 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื้อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อ โครงกระดูก 1                1(3-3-8)     
                   Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal System I  

ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค ภาพเงา สรีรวิทยาและชีวเคมีของผิวหนัง 
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นประสาทของการเคลื่อนไหวที่ส าคัญของมนุษย์ ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ 
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Gross and microscopic structure, imaging, physiology and biochemistry of 
integument, connective tissue, muscles, bones and nerves of important human movements for 
application of the knowledge to explain pathophysiology of important disorders. 
 
PCS-214 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื้อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อ โครงกระดูก 2              0.5(1-3-4)     
                   Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal System II  
   มหกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และประสาทของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหวที่ส าคัญ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ  

Gross and microscopic anatomy of muscular, skeletal and nervous systems 
related to biomechanics of important human movements, laboratory of physiology of 
muscles, and application of the knowledge to explain pathophysiology of important 
disorders. 
     
PCS-215 ระบบหัวใจหลอดเลือด                            1(3-3-8)     
                Cardiovascular System 
   ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค   ภาพเงา  สรีรวิทยาและชีวเคมีของหัวใจ         
หลอดเลือดและน้ าเหลือง รวมถึงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพ่ืออธิบายพยาธิสรีรวิทยาของ
ภาวะผิดปกติท่ีส าคัญ  
   Gross and microscopic structure, imaging, physiology and biochemistry of 
heart, blood vessels and lymph vessels including electrocardiogram, application of the 
knowledge to explain pathophysiology of important disorders. 
 
PCS-216 ระบบต่อมไร้ท่อ                               0.5(2-0-4) 
       Endocrine System 
   ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค  สรีรวิทยา  และชีวเคมีของระบบต่อมไร้ท่อ  
การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพ่ืออธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะผิดปกติที่ส าคัญ 
   Gross and microscopic structure, physiology and biochemistry  of endocrine 
system, application of the knowledge to explain pathophysiology of important disorders. 
 
PCS-217 ระบบการหายใจ                            1(3-3-8)     
                Respiratory System  
   ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค  ภาพเงา  สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบการ
หายใจ  รวมถึงกลไกการหายใจ  การเคลื่อนไหวของทรวงอก  เสียงลมหายใจ  การขนส่งและวิเคราะห์ก๊าซ
และการทดสอบสมรรถภาพปอด การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพ่ืออธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะผิดปกติที่
ส าคัญ 
   Gross and microscopic structure, imaging, physiology and biochemistry of 
respiratory system including mechanism of breathing, chest movement, breath sound, gas 
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transport and gas analysis, and pulmonary function test, application of the knowledge to 
explain pathophysiology of important disorders. 
 
PCS-218 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ                                              1.5(4-3-10)          

Alimentary System and Nutrition  
ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค  ภาพเงา  สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบ

ทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง  การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพ่ืออธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะ
ผิดปกติที่ส าคัญ  พลังงานความสมดุลย์ การใช้ การควบคุมและความผิดปกติ ความต้องการของสารอาหารใน
ทุกวัยตลอดอายุขัย การประเมินภาวะทางโภชนาการจากอาหาร ทางห้องปฎิบัติการ การวัดสัดส่วนและทาง
คลินิก ความผิดปกติในการกินและพิษวิทยาทางอาหาร 

Gross and microscopic structure, imaging, physiology and biochemistry of 
alimentary system and related organs, application of the knowledge to explain 
pathophysiology of important disorders. Energy balance expenditure regulation and disorder, 
requirements and assessment of nutritional status across the life span. Nutritional 
assessment of dietary, laboratory, anthropometry, and clinical methods. Eating disorders, 
and Food toxicology 
 
PCS-219 ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์                                   1(3-3-8)                  
                  Urinary and Reproductive System  
   ลักษณะทางมหกายวิภาคและจุลกายวิภาค  ภาพเงา  สรีรวิทยาและชีวเคมีของระบบสืบพันธ์
ทางเดินปัสสาวะ  เภสัชวิทยาของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ  การประยุกต์ความรู้
ดังกล่าวเพ่ืออธิบายพยาธิสรีรวิทยาของภาวะผิดปกติที่ส าคัญ 
   Gross and microscopic structure, imaging, physiology and biochemistry of 
genitourinary system, pharmacology of related hormones, gametogenesis and fertilization, 
application of the knowledge to explain pathophysiology of important disorders. 
 

2.2.2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉพาะด้าน        
PCS-221     ระบาดวิทยาและชีวสถิติ                                        0.5(2-0-4)
           Epidemiology and Biostatistics 
           หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา  สถิติเชิงอนุมาน  การทดสอบ
ความมีนัยส าคัญทางสถิต ิ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา 
   Principles and methods of epidemiology and biostatistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, tests of significance, study designs in epidemiology. 
 
PCS-222 ประสาทวิทยาศาสตร์                                              1(3-3-8)
             Neuroscience 
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ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการท างานของระบบประสาท ทั้ งด้านประสาทกาย
วิภาค  ประสาทสรีรวิทยา  ประสาทเคมี  ประสาทเภสัชวิทยา ตลอดจนความสัมพันธ์กับการเกิดพฤติกรรม
และลักษณะทางคลินิก 

Basic knowledge structure and function of nervous system including 
neuroanatomy, neurophysiology, neurochemistry, neuropharmacology in relationship to 
development of behavior and clinical manifestations 
 
PCS-223 คัพภวิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์                                          1(4-0-8)  
                   Embryology and Genetics in Medicine 

หลักพันธุศาสตร์  หน้าที่ของยีน  พันธุวิศวกรรม  การเจริญของทารกในครรภ์ตั้งแต่การ
ปฏิสนธิถึงขั้นสมบูรณ์  การประยุกต์ความรู้ดังกล่าวเพ่ืออธิบายกลไกการเกิดภาวะผิดปกติแต่ก าเนิด      ภาวะ
ผิดรูปแต่ก าเนิด  และภาวะโครโมโซมผิดปกติ 

Principles of genetics, gene function, genetic engineering, intrauterine growth 
from fertilization to fully developed stage, application of the knowledge to explain 
pathogenesis of congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities. 
 
PCS-224 วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต                                                       1(4-0-8) 
          The Cycle of Life 
   การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกาย  จิตใจและสังคมของทารกแรกเกิด  วัยก่อนเข้า
เรียน  วัยเรียน วัยรุ่น  วัยหนุ่มสาว  ผู้ใหญ่ หญิงมีครรภ์ และวัยสูงอายุ  การสร้างเสริมสุขภาพและการธ ารงไว้
ซึ่งสุขภาพส าหรับบุคคลในวัยต่าง ๆ 
   Physical, mental and social growth and development of newborn  babies, 
children of pre-school age, children of school age, teenagers, adolescents, adults, pregnant 
women and elderly people, health promotion and health maintenance for people in each 
stage of life. 

 
2.2.3)  กลุ่มวิชาหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

PCS-331 หลักเภสัชวิทยา                                              1(4-0-8)
             Principles of Pharmacology 

 แหล่งที่มาของยา รูปแบบของยาเตรียม วิธีการบริหารยา การเรียกชื่อยา ยาอ้างอิง นโยบาย
ยาหลักแห่งชาติ สมุนไพรไทย การพัตนายาและการประเมินผลของยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชวิทยาจี
โนมส์  เภสัชพลศาสตร์ หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยาและการเกิดปฏิกิริยาต่อ
กันระหว่างยา หลักการทางเภสัชวิทยาของยาออตาคอยด์และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ  เภสัช
วิทยาที่เก่ียวกับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เด็กและผู้สูงอายุ หลักการสั่งยาอย่างมีเหตุมีผลและการเขียนใบสั่งยา  
            Sources of drugs, dosage forms, routes of drug administration, drug 
nomenclature, drug references, national drug policy including concept and utilization of 
national essential drug list (NEDL), Thai traditional medicine, drug development and 
evaluation, pharmacokinetics and pharmacogenomics, pharmacodynamics, basic principles 
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of toxicology, adverse drug reactions and drug interactions, principles of autacoid 
pharmacology and drugs acting on autonomic nervous system (ANS), perinatal, pedriatric and 
geriatric pharmacology, principles of rational drug prescribing and prescription writing. 
 
PCS-332 หลักภูมิคุ้มกันวิทยา                                                    0.5(2-0-4)
 Principles of Immunology 
   บูรณาการความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันในการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโมเลกุลและเซลล์แปลกปลอม  จุลชีพและปรสิต หลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
   Integration of basic knowledge of components and mechanisms of immune 
system in immunological response to foreign particles and cells, microbes and parasites, 
principles of medical ethics related to patient care. 
 
PCS-333 หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                                                  1.5(4-3-10) 
             Principles of Microbiology and Parasitology 
วิชาบังคับก่อน : BIO-105  วิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาการสุขภาพ 
Prerequisites : BIO-105  Cell Biology for Health Sciences 
   หลักพ้ืนฐานด้านวิทยาแบคทีเรีย  วิทยาไวรัส  วิทยาเชื้อรา และปรสิตวิทยา  การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการส าหรับเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส  ราและปรสิตที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญของประเทศ  หลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   Basic principles of bacteriology, virology, mycology and parasitology, 
laboratory investigations for bacteria, viruses, fungi and parasites causing infectious diseases 
of public health importance, principles of medical ethics related to patient care. 
 
PCS-334 หลกัพยาธิวิทยา                                   1(3-3-8) 

Principles of Pathology 
   สาเหตุ  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพของการเสื่อมสภาพและการตายของ
เซลล์ การอักเสบ การหาย ความผิดปกติของการไหลเวียน ความผิดปกติของโลหะและรงควัตถุ ภยันตรายจาก
สิ่งแวดล้อม  ความผิดปกติของการเจริญเติบโตและเนื้องอก  การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมผู้ป่วย  ปัจจัยที่
มีผลต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  หลักการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการส าหรับแพทย์ทั่วไป  การฝึก
ทักษะในการศึกษาพยาธิสภาพด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
   Etiology, pathogenesis, pathophysiology and pathology of cell degeneration 
and cell death, inflammation, repair, circulatory disturbance, abnormality of mineral and 
pigment, environmental pathology, growth disturbance and neoplasia, specimen collection, 
patient preparation, factors affecting laboratory investigation, principles of quality control of 
laboratory process for general practitioners, practice of skills in studying  gross and 
microscopic pathology. 
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PCS-335 ระบบเลือดและน้ าเหลืองเรติคูลา                                                   1.5(4-4-10) 
     Hematopoietic Lymphoreticular System        

พัฒนาการ  โครงสร้างและลักษณะปกติของเม็ดเลือด ชีวเคมีของเลือด ความรู้พ้ืนฐานของ
วิธีการตรวจและการแปลผล  การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา  บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา  
อาการวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก  
เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ส าหรับโรคและภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาและการ
ติดเชื้อทั่วร่างกายที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ  
   Development, normal structure and appearance of blood cells, biochemistry 
of blood, basic knowledge of methods and interpretation of hematological laboratory 
investigation, integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, pathology, clinical 
pathology, pharmacology and principles of holistic care for diseases and disorders of 
hematological system and systemic infection which are of public health importance. 
 

 2.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวะผิดปกติ 
PCS-341 ความผิดปกติของระบบผิวหนังเนื้อเยื้อเกี่ยวพันและ                                1(3-3-8)
             ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก                         
              Disorders of the Integumentary, Connective Tissue and  

Musculoskeletal System 
   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  
พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  เภสัชวิทยาและหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวมส าหรับโรคและภาวะผิดปกติทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  ระบบผิวหนังและระบบกล้ามเนื้อ  โครงกระดูกที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ  หลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, 
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, 
pharmacology and principles of holistic care for diseases and disorders of connective tissues, 
integumentary and musculoskeletal systems which are of public health importance, 
principles of medical ethics related to patient care. 
 
PCS-342  ความผิดปกติของระบบการหายใจ                      1(3-3-8) 
       Disorders of the Respiratory System  
   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  
พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส าหรับโรค
และภาวะผิดปกติทางระบบการหายใจที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ หลักการทางเวชจริย
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, 
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, 
pharmacology and principles of holistic care for diseases and disorders of respiratory system 
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which are of public health importance, and principles of medical ethics related to patient 
care. 
 
PCS-343 ความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือด                  1(3-3-8) 
        Disorders of the Cardiovascular System  

 บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  
พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส าหรับโรค
และภาวะผิดปกติทางระบบหัวใจหลอดเลือดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ  หลักการทางเวช 
จริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, 
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, 
pharmacology and principles of holistic care for diseases and disorders of cardiovascular 
system which are of public health importance, and  principles of medical ethics related to 
patient care. 
 
PCS-344 ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร                              1(3-3-8)     
             Disorders of the Alimentary System  

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา สาเหตุของโรค พยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา 
พยาธิวิทยาคลินิก หลักการวินิจฉัยโรค หลักเภสัชวิทยา หลักการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส าหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ และหลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Integration of knowledge in epidemiology, etiology, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, clinical pathology, principles of diagnosis, pharmacology, 
principles of management including health promotion, prevention, rehabilitation, holistic 
care of diseases or disorders of the alimentary system which are of public health 
importance, and  ethical issue in medicine medicine related to patient care.  

 
PCS-345 ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์           1(3-3-8)     

Disorders of the Endocrine, Urinary and Reproductive System 
   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา 
พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวมส าหรับโรคและภาวะผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธ์  ที่เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ  หลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, 
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, 
pharmacology and principle of holistic care for diseases and disorders of endocrine, urinary 
and reproductive system which are of public health importance, and principles of medical 
ethics related to patient care. 
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PCS-346 ความผิดปกติของระบบประสาท                                 0.5(1-3-4)   

Disorders of the Nervous System  
   บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา 
พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  ประสาทกายวิภาค  ประสาทพยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  
ประสาทเภสัชวิทยา  และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมส าหรับโรคแล ะภาวะผิดปกติทางระบบประสาทที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ   หลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   Integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, immunology, 
microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, neuroanatomy, neuropathology, 
clinical pathology, neuropharmacology and principles of holistic care for diseases and 
disorders of nervous system which are of public health importance, and principles of 
medical ethics related to patient care. 
 
PCS-347 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง               0.5(1-3-4)   
       Clinical Immunology and Infections in Immunocompromised Host 

การน าความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันไปอธิบายพยาธิก าเนิด การรวินิจฉัยและการรักษาโรคท่ีเกิด
จากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ การติดเชื้อในผู้ที่มี
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และหลักการทางเวชจริยศาสตร์มาเกี่ยวข้อง 

Application of immunologic principles to pathogenesis, diagnosis and 
treatment of diseases due to disorder of the immune system. Includes transplant 
immunology, infection in immunocompromised host and ethical issue in medicine related to 
patient care. 
 
PCS-348 พยาธิสภาพทางจิต                                       0.5(2-0-4)      
                Psychological and Behavioral Disorders  
   ความขัดแย้งในจิตใจและกลไกป้องกันทางจิต  ปัญหาการพัฒนาทางบุคลิกภาพ  บูรณาการ
ความรู้ทางระบาดวิทยา  อาการวิทยา พยาธิก าเนิด  จิตพยาธิวิทยา  เภสัชวิทยา และหลักการดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวมส าหรับโรคและภาวะผิดปกติทางจิตเวช ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ 
   Psychological conflict and defense mechanism, personality development 
disorders, integration of knowledge in epidemiology, symptomatology, pathogenesis, 
psychopathology, pharmacology and principles of holistic care for diseases and disorders in 
psychiatry, which are of public health importance. 
 

2.3)  กลุ่มวิชาชีพ 
MSS-101  แพทย์กับสังคม                                            0.5(2-0-4)    
                 Doctor and Society 

ประวัติศาสตร์การแพทย์ บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ การศึกษาแพทยศาสตร์ การสืบค้น
ข้อมูลทางแพทย์ การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การเรียน และการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น า การพัฒนา
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บุคลิกภาพ กฎหมาย จรรยาบรรณและธรรมะแห่งวิชาชีพ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
สุขภาพและระบบสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและ
ประสบการณ์ในชุมชน 

History of medicine, doctor's roles and functions, medical education, 
information searching in medicine, critical thinking, communication, learning and working as a 
group, leadership, personality development, professional laws, code of conduct and Dharma, 
Thai society structure, culture and tradition, health and health system, Thai traditional 
medicine and Thai folk wisdom, principle of holistic care and community experience. 

 
MSS -102 เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์                                 0.5(2-0-4)    

Medical Ethics and Critical Thinking 
   การตั้งค าถาม  การให้ เหตุผล และการโต้แย้ง โดยอาศัยหลักกฎหมายและจริยศาสตร์     
หลักการคิดเชิงวิพากษ์  หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
   Questioning, reasoning and argumentation using principles of laws and ethics, 
principle of critical thinking, principle of holistic care and basic knowledge of human 
structure, function, growth and development. 
 
FCM-111 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1                                                   0.5(1-3-4) 
            Family and Community Medicine I 

ศึกษาบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม การสื่อสาร การเข้าถึงบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (โดยการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 1 ปี) 

Individual, family and community experience (continuous all year long) with 
an emphasis on holistic perspective, including approaches, communication and health 
promotion. 

 
FCM-212 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2                                                      1(2-6-7) 

     Family and  Community Medicine II 
 ศึกษาบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยครอบคลุมปัจจัยก าหนดสุขภาพ การก าหนดประเด็น

และปัญหาทางสุขภาพ  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวินิจฉัยชุมชน และการวางแผนโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน โดยศึกษาครอบครัวและชุมชนต่อเนื่องจากชั้นปีที่ 1 
   Individual, family and community study based on the relationships of health 
determinants, health problems and priority setting for community diagnosis, including  with 
proposal development for health promotion program  in the community. Continuing study of 
family and community from the 1st year.     
 
FCM-313 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3                                             1(2-6-7) 
                Family and  Community Medicine III 
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การด าเนินงานและการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน งานอนามัยครอบครัว
และอนามัยชุมชน  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โดยศึกษาชุมชนต่อเนื่องจากชั้นปีที่ 1 และ 2 

Health promotion program implementation and evaluation in the community 
with an emphasis on family and community health care services, including with occupational 
and environmental health. Practice by following the same community from the 1st and the 
2nd year. 
 
CCS-411 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการแก้ปัญหา                        1(3-3-8)
             หลักทางคลินิก 1 

         Introduction to Clinical Medicine and Approaches to  
 Core Clinical Problems I  

บทบาทและหน้าที่ของแพทย์คลินิก  ทักษะทางคลินิก เช่น การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย  
เทคนิคการสัมภาษณ์  สัมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกายตามระบบอย่างถ่ีถ้วน และบันทึกข้อมูลในประกอบ
เวชระเบียนอย่างครบถ้วน  โดยค านึงถึงความเหมาะสมทางเวชจริยศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ป่วย เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และการประกันคุณภาพ 
  Role and function of clinicians, communication between doctor and patient, 
interviewing techniques, history taking, complete physical examination and complete medical 
records, taking account of medical ethics and law for medical practice including patient safety, 
health economics and quality assurance. 
 
CCS-412  บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการแก้ปัญหา                    1.5(4-6-11)
             หลักทางคลินิก 2 

 Introduction to Clinical Medicine and Approaches to  
 Core Clinical Problems II 

  ประยุกต์ความรู้และความสามารถที่ได้จากการศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 เช่น พยาธิสรีรวิทยา และ
ความผิดปกติที่เกิดในระบบต่าง ๆ น ามาสัมพันธ์กับอาการและอาการแสดงที่พบบ่อย เป็นการศึกษาแบบใช้
ปัญหาหลักเพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าข้อมูลจากประวัติการตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
มาวิเคราะห์ และตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล   มีการอภิปราย และการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
วรรณกรรม เพ่ือน าไปใช้ในการสืบค้นเพ่ิมเติม  การวิจัยที่ถูกต้องและการรักษาอย่างสมเหตุผลรวมทั้งด้านการ
ป้องกัน  การสร้างเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพ  

  Integration of basic pre-clinical knowledge such as pathophysiology and 
systemic disorder with clinical symptoms and sign in different organ systems. Problem-based 
learning using core clinical problems, analysis of data from history physical examination and 
laboratory investigations. Clinical thinking and reasoning with discussion and literature search 
for necessary work up, correct diagnosis and rational therapy including prevention, health 
promotion and rehabilitation.  
 

2.4)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
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 2.4.1) กลุ่มวิชาที่ต้องการเน้นทักษะทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
EMS-301 การทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน                     0.5(0-4-2) 
           Literature Review in Basic Medical Science 
  หลักการทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  ประยุกต์หลักการคิดเชิงวิ
พากย์ในการวิเคราะห์วรรณกรรม 
  Principles of literature review in basic medical science, application of 
principles of critical thinking in literature analysis. 
 
EMS-302  โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน                       0.5(0-4-2) 
   Research Project in Basic Medical Science 
  วิธีด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ้ืนฐาน เสนอโครงร่างการวิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้ืนฐาน 
  Research methodology in basic medical science. presentation of research 
proposal. 
 
EMS-403 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.5(0-4-2) 
 Seminar in Medical Science  

การค้นคว้าและวิเคราะห์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การน าเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่
น่าสนใจและการประยุกต์ใช้ในการท าโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเหมาะสม 

Literature review and analyzing knowledge in medical science, presentation 
and application of interested topics/issues for medical science research. 

 
EMS-404 ปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.5(0-40-0) 
 Research Practice in Medical Science  

การปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฎิบัติการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

Research practice in the approved laboratory or organization related to 
medical science research for 12 weeks. 

 
EMS-405 ปฏิบัติทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.5(0-40-0) 
 Professional Skill Practice in Medical Science  

การปฏิบัติการวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

Work performance in the approved workplace or organization related to 
medical science for 12 weeks. 

 
2.4.2) กลุ่มวิชาที่ต้องการเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์คลินิก 

CCS-413 นิติเวชศาสตร์                                     0.5(2-0-4) 
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       Forensic Medicine  
   หลักการและแนวทางการประยุกต์ความรู้ทางแพทย์  วิทยาศาสตร์ และกฎหมายมาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม    การชันสูตรพลิกศพคดี    การปฏิบัติต่อผู้ป่วยคดี    การไปเป็นพยานในศาล                
การประยุกต์ใช้กฎหมาย  ศิลปะ และจริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  วิชานี้มีการศึกษาดูงานใน
สถาบันที่เกี่ยวข้องและฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
   Principles and guidelines for application of knowledge in medicine, sciences 
and laws for justice process, examine the criminal case , medical conduct to patient involved 
in lawsuit, testifying in court case; application of law, art and ethics in medical practice. 
 
CCS-414 ทฤษฏีอายุรศาสตร์                                   0.5(2-0-4) 
       Theoretical Medicine 
   นิยาม ระบาดวิทยาคลินิก  สาเหตุ  ปัจจัยเสี่ยง  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิสภาพ  
อาการ  อาการแสดง  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย  การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษา
อย่าง    สมเหตุผลส าหรับโรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ 

 Definition, clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, symptoms, signs, laboratory investigations, diagnosis, differential 
diagnosis and rational treatment for diseases and disorder in internal medicine which are of 
public health importance. 

 
CCS-415 ทักษะอายุรศาสตร์ 1                                                     0.5(0-4-2) 

      Skills in Medicine I 
   ทักษะทางคลินิกด้านอายุรศาสตร์  การสัมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกาย  การให้  เหตุผล
ทางคลินิก  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  การบันทึกเวชระเบียน  การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาต ิ  และการท าหัตถการ 
   Clinical skills in internal medicine, history taking, physical examination, clinical 
reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, 
education for patients and relatives and procedural skills. 
 
CCS-416 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1                                       1(0-8-4) 
                Clinical Performance in Medicine I 
   การท างานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ 
ในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์  หลักเวช- จริยศาสตร์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
   Cooperative working with doctors and medical personnel, application of 
knowledge and skills for patient care in internal medicine by taking account of principles of 
evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws and principles of 
holistic care. 
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CCS-421 ทฤษฎีกุมารเวชศาสตร์                                      0.5(2-0-4) 
      Theoretical  Pediatrics 
   นิยาม  ระบาดวิทยาคลินิก  สาเหตุ  ปัจจัยเสี่ยง พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิสภาพ  
อาการ  อาการแสดง  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย  การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษา
อย่างสมเหตุผลส าหรับโรคหรือภาวะทางกุมารเวชศาสตร์ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ 
   Definition, clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogeneses, 
pathophysiology, pathology, symptoms, signs, laboratory investigations, diagnosis, differential 
diagnosis and rational treatment for diseases and disorders in pediatrics which are of public 
health importance. 
 
CCS-422 ทักษะกุมารเวชศาสตร์ 1                                   0.5(0-4-2) 
     Skills  in Pediatrics I 
   ทักษะทางคลินิกด้านกุมารเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย  การให้เหตุผล
ทางคลินิก  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  การบันทึกเวชระเบียน  การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาต ิ และการท าหัตถการ 
   Clinical skills in pediatrics, history taking, physical examination, clinical 
reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, 
education for patients and relatives and procedural skills. 
 
CCS-423 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1                                       1(0-8-4)      

         Clinical Performance in Pediatrics I 
 การท างานร่วมกับแพทย์และบุคคลทางการแพทย์  การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ใน

การดูแลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์  หลักเวชจริยศาสตร์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

 Cooperative working with doctors and medical personnel, application of 
knowledge and skills for patient care in pediatrics by taking account of principles of 
evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws and principles of 
holistic care. 
 
CCS-431 ทฤษฎีศัลยศาสตร์                                           0.5(2-0-4)    
     Theoretical Surgery 
   นิยาม  ระบาดวิทยาคลินิก  สาเหตุ  ปัจจัยเสี่ยง  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิสภาพ  
อาการ  อาการแสดง  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย  การวินิจฉัยแยกโรค  และการสั่งการรักษา
อย่างสมเหตุผลส าหรับโรคหรือภาวะทางศัลยศาสตร์ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ 
   Definition, clinical epidemiology, etiology, risk factors, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, symptoms, signs, laboratory investigation, diagnosis, differential 
diagnosis and rational treatment for diseases and disorders in surgery which are of public 
health importance. 
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CCS-432 ทักษะศัลยศาสตร์ 1                                   0.5(0-4-2) 

         Skills  in Surgery I 
 ทักษะทางคลินิกด้านศัลยศาสตร์ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย  การให้เหตุผลทาง

คลินิก  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  การบันทึกเวชระเบียน การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาต ิ และการท าหัตถการ 
   Clinical skills in surgery, history taking, physical examination, clinical reasoning, 
laboratory investigation, rational treatment, medical records completion, education for 
patients and relatives and procedural skills. 

 
CCS-433 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1                                             1(0-8-4)     
              Clinical Performance in Surgery I 

 การท างานร่วมกับแพทย์และบุคคลทางการแพทย์   การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง ๆ       
ในการดูแลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โดยค านึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์  หลักเวชจริยศาสตร์และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  ตลอดจนหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

 Cooperative working with doctors and medical personnel, application of 
knowledge and skills for patient care in surgery by taking account of principles of evidence-
based medicine, principles of medical ethics and related laws and principles of holistic care. 
 
CCS-441 ทฤษฎีสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                                  0.5(2-0-4) 
       Theoretical Obstetrics and Gynecology 
   นิยาม  ระบาดวิทยาคลินิก  สาเหตุ  ปัจจัยเสี่ยง  พยาธิก าเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิสภาพ    
อาการ  อาการแสดง  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย  การวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษาอย่างสม
เหตุผลส าหรับโรคหรือภาวะผิดปกติทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ 
   Definition, clinical epidemiololgy, etiology, risk factors, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, symptoms, signs, laboratory investigations, diagnosis, differential 
diagnosis and rational treatment for diseases and disorders in obstetrics and gynecology which are 
of public health importance. 
 
CCS-442 ทักษะสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1                                  0.5(0-4-2) 
        Skills  in Obstetrics and Gynecology I 

 ทักษะทางคลินิกด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกาย  การให้
เหตุผลทางคลินิก  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล  การบันทึกเวชระเบียน  
การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ  การท าคลอดปกต ิทักษะพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดและการท าหัตถการ 
   Clinical skills in obstetrics and gynecology, history taking, physical 
examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, medical records 
completion, education for patients and relatives, normal delivery, basic operative skills  and 
procedural skills. 
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CCS-443 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 1                          1(0-8-4)       

Clinical Performance in Obstetrics and Gynecology I 
   การท างานร่วมกับแพทย์และบุคคลทางการแพทย์  การประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการ
ดูแลผู้ป่วยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยค านึงถึงหลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์  หลักเวชจริยศาสตร์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

 Cooperative working with doctors and medical personnel, application of 
knowledge and skills for patient care in obstetrics and gynecology by taking account of 
principles of evidence-based medicine, principles of medical ethics and related laws and 
principles of holistic care. 
 
CCS-461 เทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย                                   0.5(2-0-4) 

       Imaging Technology 
หลักการการเลือกและแนวทางการประยุกต์ใช้ภาพทางรังสีวินิจฉัยประกอบการวินิจฉัย และ

ดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนเตรียมผู้ป่วยส าหรับการตรวจนั้น และร่วมกับรังสีแพทย์บริหารจัดการผลข้างเคียง 
หรืออาการไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการตรวจดังกล่าว  

Principles and guidelines for application of knowledge in diagnostic imaging 
for diagnosis and clinical management, Imaging of choice and preprocedural preparation, 
Awareness and management of imaging procedure-related side effect and complication. 

 
3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

            3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์   
เพชรช่วย 

อาจารย์ Ph.D.(Medical Education), 
2551  
ว.ว.(ศัลยศาสตร์), 2539 
พ.บ., 2533 

University of 
Birmingham 
แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย อาจารย์ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ โรค
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก), 
2557 
Master of Public Health 
(Maternal Child Health), 
2551 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
2546 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป), 
2543 

แพทยสภา 
 
 
Tulane University 
 
 
แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

พ.บ., 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. นายแพทย์พันธ์ชัย  
รัตนสุวรรณ 

อาจารย์ อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนง
ระบาดวิทยา), 2550 
อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนง
สาธารณสุข), 2540 
พ.บ., 2533 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. แพทย์หญิงนิตาทิพย์  
เอกเกษม 

อาจารย์  
 

ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา), 
2556 
พ.บ., 2549 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. นายแพทย์ณัฐสร   
นิยะมานนท์ 

อาจารย์  
 

ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), 
2557 
พ.บ., 2553 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์   
เพชรช่วย 

อาจารย์ Ph.D.(Medical Education), 
2551  
ว.ว.(ศัลยศาสตร์), 2539 
พ.บ., 2533 

University of 
Birmingham 
แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย อาจารย์ ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ โรค
ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก), 
2557 
Master of Public Health 
(Maternal Child Health), 
2551 
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
2546 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป), 
2543 
พ.บ., 2537 

แพทยสภา 
 
 
Tulane University 
 
 
แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3. นายแพทย์วิบูลย์ ฤทธิทิศ รอง
ศาสตราจารย์ 

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
2547 
พ.บ., 2533 
วท.ม.(เภสัชวิทยา), 2520 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภ.บ., 2518 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. นายแพทย์วีรวัฒน์  
มหัทธนตระกูล 

รอง
ศาสตราจารย์ 

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
2547 
พ.บ., 2533 
วท.ม.(เภสัชวิทยา), 2520 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. นายแพทย์พันธ์ชัย  
รัตนสุวรรณ 

อาจารย์ อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนง
ระบาดวิทยา), 2550 
อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกันแขนง
สาธารณสุข), 2540 
พ.บ., 2533 

แพทยสภา 
 
แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6. แพทย์หญิงนิตาทิพย์  
เอกเกษม 

อาจารย์  
 

ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา), 
2556 
พ.บ., 2549 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7. นายแพทย์ณัฐสร   
นิยะมานนท์ 

อาจารย์  
 

ว.ว.(รังสวีิทยาวินิจฉัย), 2557 
พ.บ., 2553 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8. นายแพทย์กฤตนุ   
ฝูงทองเจริญ 

อาจารย์  
 

ว.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), 
2557 
พ.บ., 2554 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9. นายแพทย์นครัช   
พฤทธิ์รัตนาภา 

อาจารย์  
 

ว.ว. (ตจวิทยา), 2557 
พ.บ., 2550 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10. แพทย์หญิงธันยพร   
ดิเรกสุนทร 

อาจารย์  
 

ว.ว. (รังสีวิทยาวินิจฉัย), 
2556 
พ.บ., 2550 

แพทยสภา 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11. แพทย์หญิงนนทพรรณ  
ผาสุข 

อาจารย์  
 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 2557 
พ.บ., 2551 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

12. นายแพทย์ชัยวัฒน์   
ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร 

อาจารย์  
 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), 2557 
พ.บ., 2552 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. แพทย์หญิงวันดี  
ชั้นประเสริฐภิญโญ 

อาจารย์  
 

ว.ว. (อายุรศาสตร์), 2557 
พ.บ., 2552 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. นายแพทย์อภิศิษฎ์   
ไทยยานันท์ 

อาจารย์  พ.บ., 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15. นายศราวุธ  ปาลิโภชน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(พยาธิชีววิทยา), 2554 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 
2550 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

16. นางสาวรพีพร ขวัญเชื้อ อาจารย์ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์), 2549 
วท.บ. (พยาบาลและ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผดุงครรภ์), 2534  
17. นางอยู่เย็น นาคฉุย อาจารย์ วท.ด.(สรีรวิทยา), 2550 

วท.ม.(สรีรวิทยา), 2546 
พยบ.(พยาบาลศาสตร
บัณฑิต), 2540 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. นางสาวสุจิตรา  
สมุหเสนีโต 

อาจารย์ วท.ด. (สรีรวิทยา), 2552 
วท.ม. (สรีรวิทยา), 2549 
วท.บ. (ชีววิทยา), 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

19. นางสาวดุษฎี ชินนาพันธ์ อาจารย์ ปร.ด.(ชีวเคมี), 2552 
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 
2547 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

20. นางสาวพุทธรดา  
นิลเอสงค์ 

อาจารย์ ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์), 2552 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ:
สรีรวิทยา), 2543 
พยบ.(พยาบาลและ 
ผดุงครรภ์), 2536 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

21. นางสาวพิชชานีย์  
จริยพงศ์ 

อาจารย์  
 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์และ
ชีววิทยาโครงสร้าง), 2555 
วท.ม (กายวิภาคศาสตร์), 
2547 
วท.บ (กายภาพบ าบัด), 2543 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

22. นายชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์  ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), 
2555 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 
2551 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)         
2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

23. นายผานิตย์  คุ้มฮ้ิน อาจารย์  ปร.ด.(สรีรวิทยาการแพทย์), 
2555 
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), 
2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

24. นางสาวจิรพรรณ  ทอง
สร้อย 

อาจารย์  วท.ด.(ชีวเวชศาสตร์), 2557 
วท.ม.(พันธุศาสตร์), 2551 
วท.บ.(พันธุศาสตร์), 2547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25. นางสาวสิริรักษ์ มู่เก็ม อาจารย์ วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

 2551 
26. นางสาวกุลวดี กาญจนะ อาจารย์ 

 
วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์),  
2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

1)  อาจารย์จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 
2)  อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3)  อาจารย์แพทย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
4)  อาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
5)  อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
6)  อาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 
7)  อาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 
8)  อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
9)  อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
10) อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฏรธ์านี  
11) อาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
12) อาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรุงเทพมหานคร 
13) อาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
14) อาจารย์แพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 
15)  อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา 
16)  อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร  
 

3.2.4  รายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์   
เพชรช่วย 

MSS-102   เวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Medical  Ethics 
and Critical Thinking) 

PCS-218   ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ (Alimentary System 
and Nutrition)  

PCS-223   คัพภวิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ (Embryology 
and Genetics in Medicine) 

CCS-411   บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Introduction to 
Clinical Medicine and Approaches to Core Clinical 
Problems I) 

CCS-412   การแก้ปัญหาหลักทางคลินิก (Introduction to Clinical 
Medicine and Approaches to Core Clinical Problems 
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ชื่อ-สกุล รายวิชาที่รับผิดชอบ 
II) 

CCS-461   เทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย (Imaging Technology) 
2. นายแพทย์ธีระพันธ์ สงนุ้ย PCS-224   วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต (The Cycle of Life) 

PCS-332   หลักภูมิคุ้มกันวิทยา (Principles of Immunology) 
PCS-347   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง (Clinical Immunology and Infections in 
Immunocompromised Host) 

3. นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ FCM-111   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1 (Family and  
Community Medicine I) 

FCM-212   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 (Family and  
Community Medicine II) 

PCS-221   ระบาดวิทยาและชีวสถิติ (Epidemiology and 
Biostatistics) 

FCM-313   เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3 (Family and  
Community Medicine III) 

4. แพทย์หญิงนิตาทิพย์  
เอกเกษม 

MSS-101   แพทย์กับสังคม (Doctor and Society)      
PCS-345   ความผิดปกติระบบ ต่อมไร้ท่อ ขับถ่ายปัสสาวะ และสืบพันธุ์ 
CCS-411   บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Introduction to 

Clinical Medicine and Approaches to Core Clinical 
Problems I) 

5. นายแพทย์ณัฐสร   
นิยะมานนท์ 

CCS-461   เทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของปฏิบัติทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติการกับการปฏิบัติทักษะวิชาชีพได้ 
2) มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรในภาครัฐหรือเอกชน 
3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี ในการท างานอย่างเหมาะสม 
4) มีทักษะและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
6) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
7) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
8) มีความรับผิดชอบ การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน 



   
 

50 
 

จ านวน 480 ชั่วโมง  
 

5. องค์ประกอบเกี่ยวกับการท าโครงงาน  
5.1   ค าอธิบายโดยย่อ 

การจัดท าโครงงานด้านสุขภาพในชุมชน ของรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3  ปีการศึกษาที ่
3 โดยนักศึกษาด าเนินโครงงานในชุมชน ประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์  และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานภาคสนาม และน าเสนอผลการด าเนินโครงงานโดยการน าเสนอด้วยวาจาและรายงานเอกสาร 

 
5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
6) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
7) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
8) สามารถสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
9) มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
10) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
11) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
5.3  ช่วงเวลา   

ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษาที่ 3 
5.4 จ านวนหน่วยชั่วโมง  

1 หน่วยวิชา 
5.5  การเตรียมการ   

1) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าโครงงานสุขภาพชุมชน  ความรู้ด้านอนามัย
ครอบครัว อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   

2) แบ่งกลุ่มนักศึกษาท่ีรับผิดชอบชุมชนที่ศึกษา กลุ่มละ 8 คน (ปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาแพทย์) 
3) ก าหนดอาจารย์ประจ ากลุ่ม 
4) ก าหนดอาจารย์ resource persons ช่วงเวลาและชั่วโมงให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน  
5) ประชุมชี้แจงพร้อมแจกเอกสารก าหนดรายละเอียด หัวข้อและขั้นตอนการด าเนินโครงงาน การ

ประเมินผล และการน าเสนอผลการด าเนินงาน  
6) ก าหนดวันจัดท ากิจกรรมในโครงการ และการสอบน าเสนอผลการด าเนินงาน  
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7) ก าหนดแบบประเมินกระบวนการด าเนินงานในชุมชน  รายงานโครงงานสุขภาพและการน าเสนอ
ปากเปล่ารายกลุ่ม 

8) ก าหนดให้มีการสอบรายบุคคล เป็น summative evaluation โดยข้อสอบแบบอัตนัย 
5.6  กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลโดยอาจารย์ประจ ากลุ่ม  ผู้สอนและจากการสอบน าเสนอการด าเนินงานโครงงานในที่
ประชุม  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.     การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม  1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน 

2) จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมแก่นักศึกษา 
3) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2.  มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยความ
อุตสาหะสู้งาน 

1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ/เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกปี  
3) จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกัน และการมีน้ าใจต่อกัน 
4) ก าหนดกติกาและบรรทัดฐานเพ่ือปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม เช่น การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีรักษา
ระเบียบวินัยของสังคม การร่วมรับผิดชอบงานส่วนรวม 

3.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1)  แนะน าวิธีการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
2) จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยจัดให้มี
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based Learning, 
PBL) 
3) จัดท าโครงร่างวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
ฝึกการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. บูรณาการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน 

1) จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาชุมชน 
2) จัดท าโครงงานที่ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาชุมชน โดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม   เป็นคนดี มีวินัย  มีคุณธรรมและความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 

1) มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต   
2) มีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ ทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน สามารถมองเห็นจุดเด่นและจุด

ด้อยที่ต้องพัฒนา   
3) มีความส านึกและสามารถอธิบายความหมายของการเป็นคนดี (มีความรับผิดชอบ มีวินัย 

ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา) รวมทั้งแสดงออกอย่างเหมาะสม  
4) มีวิธีคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล และพร้อมที่จะปกป้องความดีงามในสังคม  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
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3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (group process) 
7) การจัดการความรู้ (knowledge management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (dial) 
10) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning 
11) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
12) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อเวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
4) การน าเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการท างาน 
7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (reflection) ผ่านการบันทึกการ

เรียนรู้ (journal reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียนความรับผิดชอบทั้งงานเดียวและงานกลุ่ม 

2.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมและการบริหาร
จัดการตนเอง 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ที่ต้องพัฒนา 

1) มีความรู้ในศาสตร์ของแต่ละรายวิชา   
2) สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์ของแต่ละรายวิชาในการด าเนินชีวิต  
3) มีความรอบรู้ในเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต และสามารถประยุกต์กับการด ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ  
4) สามารถวิเคราะห์ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และด ารงตนใน

สังคมได้อย่างเหมาะสม   
5) ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และด าเนิน

ชีวิตตามวิถีและครรลองประชาธิปไตย   
6) มีความรู้เท่าทันในบทบาท และอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้

ได้อย่างเหมาะสม  
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
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5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  
7) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลาก 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุ่ม 
10) การท างานในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
7) การส าเสนองาน 
8) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกิจกรรม 
9) การโต้ตอบ ถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

 2.3 ทักษะทางปัญญา---เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 

1) รู้จักศึกษาและตรวจสอบข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง  
2) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  
3) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
4) มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  
5) มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
6) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์  
7) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และน าข้อสรุปมา

ใช้ในบริบทที่เหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
4) กิจกรรมกลุ่ม (group process) 
5) วิเคราะห์กรณีศึกษา (case study) 
6) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ร่วมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 



   
 

55 
 

3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
6) การน าเสนองาน (presentation) 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาทของตน  น าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในบทบาท ที่
ต้องพัฒนา 
1) มีความเข้าใจในธรรมชาติตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคมโดยอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียงและมี

ความสุข 
2) รู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม ท างานกลุ่มอย่างเต็ม

ความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
3) สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในบทบาท 
1) อภิปรายกลุ่ม 
2)  ท ารายงานกลุ่ม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในบทบาท 
1) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การรู้สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ดี 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การรู้สารสนเทศ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
1) สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารได้ดี  
2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี 
3) สามารถในการอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลขและการน าเสนอสถิติในรูปต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม  
4) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ 

การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง   
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

การรู้สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) โดยก าหนดแหล่งค้นคว้าในสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2) น าเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมกัน 

4) การมอบหมายการท ารายงานกลุ่ม และรายงานเดียว 
5) การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
6) การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การรู้
สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance evaluation) 
2) ประเมินจากากรสังเกตในการน าเสนองาน 
3) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 

2.6 การชื่นชมธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม การตระหนักในคุณค่าของความงามของธรรมชาติ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทยและประชาคมนานาชาติ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย การชื่นชมธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม รู้จักชื่นชมศิลปะ 
ความดี และความงาม ที่ต้องพัฒนา 

 1) รู้จักชื่นชมศิลปะ ความดี และความงาม 
                   2) สามารถระบุคุณค่าที่มีต่อตนและสังคมเมื่อสัมผัสงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3) เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะและแสวงหาโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการชื่นชมศิลปะและ
วัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ  

4) สามารถร่วมสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับเหมาะสมกับรายวิชา 
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย การชื่นชมธรรมชาติ ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
1) บรรยาย 
2) ตัวอย่างงานศิลปะ 
3) การจัดแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา 
4) ให้นักศึกษาเลือกเข้าชมงานศิลปะอย่างน้อย 1 ครั้ง 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงการศิลปะ Street Festival of Arts and Crafts 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย การชื่นชมธรรมชาติ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1) สอบปลายภาค 
2) ประเมินผลงานสร้างสรรค์ 
3) ประเมินจากบันทึกสะท้อนคิดประสบการณ์การเข้าร่วมงานศิลปะ 
4) ประเมินจาการแสดงผลงานของนักศึกษา 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     3.1  คุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
                   1) แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม  
                   2) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและอาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม  
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                   3) แสดงออกถึงบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าเชื่อถือ 
                   4) มีความตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อการนัดหมาย  
                   5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
                   6) เข้าใจความต้องการและข้อจ ากัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
เพศ อายุ และเศรษฐานะ  
                   7) เคารพในสิทธิของผู้รับบริการ โดยการค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ
เป็นส าคัญ  
     3.1.2  วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

    1) สอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
    2) ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใน
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในชุมชน 

    3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
    4) มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ท าความดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่
สังคม  
    5) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 3.1.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
  2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน การฝึกปฏิบัติการ และการสอบ 
  3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานตรงเวลา 
  4) ประเมินจากการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  5) ประเมินตนเองและประเมินโดยเพื่อน 

3.2  ความรู้  
 3.2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
                    1) วิทยาศาสตร์การแพทย์  
                    2) ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                    3) ปฏิบัติทักษะด้านวิทยาศาสตร์คลินิก 

   4) การสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 
                    5) เวชจริยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 
                    6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
                    7) หลักการด้านวิทยาการระบาด ชีวสถิติเวชสารสนเทศ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
                    8) หลักการด้านการจัดการขั้นพ้ืนฐานทางสาธารณสุข  

    9) โครงงาน/โครงร่างวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3.2.2  วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การบรรยาย 
 2) การสัมมนากลุ่ม กรณีศึกษา และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 4) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 5) การฝึกปฏิบัติการในห้องฝึกทักษะทางการแพทย์/ในโรงพยาบาล 
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 6) การจัดท าโครงงาน/โครงร่างวิจัย 
 3.2.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    1) การสอบภาคทฤษฎี  
   2) การสอบภาคปฏิบัติ 
   3) ประเมินจากการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
   4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท าขึ้น 
   5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด้านต่างๆ  
   6) ประเมินจากการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 
  7) ประเมินทักษะในห้องปฏิบัติการ/ในโรงพยาบาล 
    3.3  ทักษะทางปัญญา 
 3.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                   1) ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพ่ือก าหนดความต้องการในการเรียนรู้และ
พัฒนาของตนเอง ได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น  
                   2) สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติและ พฤติกรรมที่
เหมาะสม  
                 3) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
                   4) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ไปใช้ในการ อ้างอิง
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ  
                   5) สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ  
                   6) เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ บริบท
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป  
                   7) เลือกใช้เครื่องมือในปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์พ้ืนฐาน 
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม  
                   8) เข้าใจความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน และเข้าใจในระบบบริหารจัดการความรู้  
 3.3.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา                    

  1) บรรยายในชั้นเรียน ยกตัวอย่างประกอบ กระตุ้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 2) จัดการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กรณีศึกษา และให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียน มีการ

สอดแทรกกระบวนคิดอย่างสร้างสรรค์และตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน โดยอาศัยการสืบค้นจาก
สารสนเทศ 

  3) จัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการจัดสัมมนาทางวิชาการเพ่ือน าเสนอ
ผลการค้นคว้า 

  4) จัดการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการวางแผน และท าโครงงาน/โครงร่างวิจัย  
 3.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การวัดความรู้โดยการสอบ 
  2) ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การน าเสนอรายงาน การเขียน
รายงานจากการเรียนแบบกลุ่มย่อย และการน าเสนอผลงานวิจัย  
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  3) ประเมินการตอบค าถาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การน าเสนอรายงานหน้าชั้น การ
อ้างอิงเอกสาร การตั้งค าถาม การแสดงความคิดเห็นในชั้นและในกลุ่มเรียนระหว่างการเสนอรายงาน และการ
เข้าร่วมกิจกรรมในการเสนอรายงาน 

3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
                 1) สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน  
  2) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีม หรือในบริบทหรือสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน  
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาอาชีพ องค์กร และ สังคม  
  4) สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล สร้างเสริม 
สุขภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม  

3.4.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
 1) การท ากิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรโดยแสดงบทบาทผู้น าและสมาชิกในกลุ่ม  
 2) การน าเสนอเนื้อหาหน้าชั้นตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มในการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 3) การแสดงความคิดเห็น ตอบค าถามอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาระหว่างการเรียนโดยการใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

3.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่มทั้งในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร และการน าเสนอผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน 

3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
                 1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม  
  2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การ น าเสนอ 
และอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง รวมทั้งสามารถอ่านต ารา และวารสาร ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 
 3) สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการประเมินข้อมูล ด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิก และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
 4) มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ และแปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งสามารถอ่าน วิเคราะห  ์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่าง เข้าใจ  
 5) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 6) สามารถบันทึกเอกสารอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง 
มาตรฐานสากล  
 7) มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 3.5.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีรายวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้ความรู้ทางสถิติเพ่ือใช้ในการค้นคว้าความรู้และในการ
แก้ปัญหา 
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 2) จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาต้องฝึกทักษะการสื่อสารในหลายรูปแบบ  เช่น การน าเสนอ
ปากเปล่า การเขียน และการน าเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 3.5.3 วิธีการประเมินผลที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) ประเมินความสามารถในการอธิบายและอภิปราย โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 3) ประเมินการเลือกใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์หรือที่เกี่ยวข้องในการตอบค าถาม
หรือจัดท ารายงานอย่างเหมาะสม 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยวิชา      

   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร การรู้

สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.การชื่นชม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 

THA-100 ภาษาไทยร่วมสมัยและการรู้สารสนเทศ                              

ENG-106 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                              

ENG-107 ภาษาอังกฤษเพื่อสุนทรียศาสตร์                                

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              

SOC-107  สิทธ ิกฎหมายและสังคม                               

SOC-108 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมโลก                              

SOC-109  การเมือง ประชาสังคม และการเคลื่อนไหวทางสังคม                              

SOC-110 ชีวิตประจ าวันกับหลักการอยูร่่วมกันทางสังคม                                

HUM-105 มนุษยภาพ ชีวิต และการพฒันาตนเอง                               

HUM-106 มนุษยภาพ สังคม และสุนทรียศาสตร์                              

SRE-100 กีฬา นันทนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาวะ                              

SCI-101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัมนุษย ์                              

SCI-102 ประวัตแิละปรัชญาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              

SCI-103 ชีวิตและธรรมชาต ิ                              

SCI-104 วิทยาศาสตร์และธุรกิจ                              

SCI-105 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                              

SCI-106 โลกและระบบสุริยะ                              

SCI-107 พรรณพืชเพื่อชีวิต                              

SCI-108 มนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม                              
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รายวิชา 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

 

2.ความรู้ 
 

3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร การรู้

สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.การชื่นชม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 

ITE-104 ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                              

ITE-105 ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2                              

ITE-106 การจัดการงานเอกสารและการสร้างงานน าเสนอ                              

ITE-107 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                              

ITE-108 การใช้ตารางค านวณและการจดัการฐานข้อมูล                              
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 37 หน่วยวิชา  
 

รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

 
3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4.5 หน่วยวิชา  

BIO-105   
วิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาการสุขภาพ  ●  ● ●   ● ●          ●   ○ ●   ○ ○  ○ ○ ○  ○   

CHM-104 หลักเคมี  ●  ● ○ ○  ●           ● ○ ○     ○ ○  ○  ○     

CHM-106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  ●  ● ○ ○  ● ●          ● ○   ●   ● ○  ○  ○  ○   

MAT-114 สถิติประยุกต์  ●  ○    ●           ● ○       ○  ○ ○   ○   

PHY-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย์  ●  ●    ● ●          ● ○   ●   ○ ○  ○  ○     

2) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23.5 หน่วยวิชา  

2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยส์ภาวะปกติ   8 หน่วยวชิา 

PCS-211 ชีวเคมีทางการแพทย์  ○ ○   ● ○     ● ●        ● ● ● ● ●    ○   ○  ○ ● ○ ○ ○  ○  

PCS-212     
บทน าวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน ○ ○   ● ○     ●         ● ● ● ● ●    ○   ○  ○ ● ○ ○ ○  ○  

PCS-213 
ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และกล้ามเนื้อโครง
กระดูก 1 

○ ○ ○ ● ○   ● ●  ○ ○     ● ● ● ● ●   
 
○  ○ 

 
○ ● ○ ● ● 

 
○  

PCS-214      
ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และกล้ามเนื้อโครง
กระดูก 2 

○ ○ ○ ● ○   ● ●  ○ ○     ● ● ● ● ●  ● 
 
○  ○ 

 
○ ● ○ ● ● 

 
○  

PCS-215 ระบบหัวใจและหลอดเลือด ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○   ○  ○ ● ○ ● ●  ○  

PCS-216 ระบบต่อมไร้ท่อ ○ ○ ○ ● ○   ●   ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○  ○  ○ ● ○ ● ●  ○  
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รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

 
3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

PCS-217     ระบบการหายใจ ○ ○ ○ ● ○   ● ●  ○ ○      ● ● ● ● ●  ●  ○   ○  ○ ● ○ ● ●  ○  

PCS-218      
ระบบทางเดินอาหารและ
โภชนาการ ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○      ● ● ● ● ●  ●  ○   ○  ○ ● ○ ● ●  ○  

PCS-219 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะและ
สืบพันธุ์   ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○      ● ● ● ● ●  ●  ○   ○  ○ ● ○ ● ●  ○  

2.2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ฉพาะดา้น    3.5 หน่วยวชิา 

PCS-221 ระบาดวิทยาและชีวสถิติ ○ ○ ○ ●       ○   ○ ○  ●   ● ● ● ● ●    ○   ○ ○ ● ○ ● ●     

PCS-222 ประสาทวิทยาศาสตร์ ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●  ○  

PCS-223    
คัพภวิทยาและพันธุศาสตร์
ทางการแพทย์ ○ ○ ○ ● ○   ●   ○ ○     ● ● ● ● ●    ○   ○   ○ ● ○ ○ ○  ○  

PCS-224 วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต ○ ○ ○ ● ○     ●   ○ ●     ● ● ● ● ● ○   ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●  ●  

2.3)  กลุ่มวิชากลุ่มวชิาหลักวทิยาศาสตร์การแพทย ์  5.5 หน่วยวชิา 

PCS-331 หลักเภสัชวิทยา ○ ○ ○ ● ○   ●   ○ ○     ● ● ● ● ●    ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-332 หลักภูมิคุ้มกันวิทยา ○ ○ ○ ● ○   ● ○  ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-333 หลักจุลชีววิทยาและปรสิต  ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-334 หลักพยาธิวิทยา ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-335 
ระบบเลือดและน้ า เหลือง  
เรติคูล่า ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○     ● ● ● ● ●  ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

2.4)  กลุ่มวิชากลุ่มวชิาหลักวทิยาศาสตร์การแพทย ์  5.5 หน่วยวชิา 

PCS-341 ความผิดปกติของระบบ
ผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  
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รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

 
3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

และระบบกล้ามเนื้อโครง
กระดูก 

PCS-342 ความผิดปกติของระบบการ
หายใจ ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-343 ความผิดปกติของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-344 ความผิดปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ●  ○   ○   ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-345 ความผิดปกติของระบบต่อม
ไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
และ สืบพันธุ์ 

○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ● 
 
○   ○ 

 
○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-346 ความผิดปกติของระบบ
ประสาท ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ●  ○   ○  ○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-347 
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และ
การติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง 

○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○ ● 
 
○   ○ 

 
○ ● ○ ● ●   ○  

PCS-348 พยาธิสภาพทางจิต ○ ○ ○ ● ○   ● ● ○ ○ ○  ○   ● ● ● ● ● ○   ○   ○  ○ ● ○ ● ●   ○  

3) กลุ่มวชิาวิชาชีพ 6 หน่วยวิชา 

MSS-101  แพทย์กับสังคม ○ ○ ○ ●   ●  ○   ○ ● ●  ○  ● ● ● ○ ● ○   ○   ○   ○ ●    ●   ● 

MSS-102 
เวชจริยศาสตร์และการคิด
เชิงวิพากษ์ ○ ○ ○ ●   ●  ○   ○ ● ○    ● ● ○   ●     ○  ○ ○   ○  ○ ○ ● ● 

FCM-111 
เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 1 ○ ○ ○ ● ○ ○  ○  ○ ● ●   ●  ● ● ○  ● ○   ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●   

FCM-212 
เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 2                     ○ ○ ○ ● ○ ○  ○  ○ ● ●  ○ ● ○ ● ● ○  ● ○   ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ●  ○ 

FCM-313 
เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ชุมชน 3 ○ ○ ○ ● ○ ○  ○  ○ ● ●  ○ ● ● ● ● ○  ● ○   ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● 

CCS-411 
บทน าวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกและการ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ● ● ○  ●   ○ ○ ● ● ● ○    ●   ●  ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

 
3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

แก้ปัญหาหลักทางคลินิก 1 

CCS-412 
บทน าวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกและการ
แก้ปัญหาหลักทางคลินิก 2 

● ● ● ● ●   ○ ● ● ● ● ○  ●   ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ●   ● 
 
● ● ● ● ● ● ● 

4) กลุ่มวชิาวิชาชีพเลือก 3 หน่วยวิชา  

4.1) กลุ่มวิชาที่ต้องการเน้นทักษะทางด้านการวิจัยทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

EMS-301 
การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน     

● ○ ● ● ● ○  ● ○  ○ ○ ○ ●   ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ● ● 
 

○ 

EMS-302 
โครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน 

● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○  ○ ○ ○ ●  ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ● ● 
 

○ 

EMS-403 
สัมมนาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ○ ○ ○ ● ●   ● ○  ● ○ ○ ● ○  ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●  ○ ● ● ● ●  ● 

EMS-404 
ปฏิบัติการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ●  ○ ○ ● ○  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

EMS-405 
ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○ ● ● ● ● ● ● 

4.2) กลุ่มวิชาที่ต้องการเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์คลินิก 

CCS-413 นิติเวชศาสตร์ ● ○ ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○    ● ● ●  ● ○ ● ○ ●   ● ● ○ ○ ○ ● ● 

CCS-414 ทฤษฎีอายุรศาสตร์ ● ○ ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-415 ทักษะอายุรศาสตร์ 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-416 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

 
3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

CCS-421 ทฤษฎีกุมารเวชศาสตร์ ● ○ ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-422 ทักษะกุมารเวชศาสตร์  1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-423 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-431 ทฤษฎีศัลยศาสตร์   ● ○ ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-432 ทักษะศัลยศาสตร์ 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-433 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-441 
ทฤษฎีสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา    ● ○ ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-442 
ทักษะสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-443 
เวชปฏิบัติสูตศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

CCS-461 เทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย  ● ○ ● ● ● ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.     กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
  การวัดและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2555 
 
2.     กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

    2.1  การทวนสอบระดับรายวิชา 
การทวนสอบระดับรายวิชา โดยมีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาบรรยาย  และ

ฝึกปฏิบัติการ โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และวิธีการประเมินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา และมีความเหมาะสม 

    2.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร  
การทวนสอบระดับหลักสูตรใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา  
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายหลังส าเร็จการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการติดตามศึกษา

ข้อมูลอย่างต่อเนื่องดังนี ้
1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ 

3) การประเมินต าแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามระดับความ

พึงพอใจในความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่
สูงขึ้นในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาเรียน ซึ่งก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ 
     (1) จ านวนผลงานวิจัย 
     (2) จ านวนรางวัลทางสังคม 
     (3) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
     (4) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 
3.     เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  
       1) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555     
       2) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.     การเตรียมการ ส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้รู้จักมหาวิทยาลัย ส านักวิชา หลักสูตรและรายวิชาที่สอน มอบ

เอกสารคู่มืออาจารย์กฎระเบียบต่าง ๆ 
2) อบรมอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตร  และให้เข้าใจการ

บริหารงานวิชาการของส านักวิชา 
3) อบรม/ให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาที่ส านักวิชาต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุก

คนต้องปฏิบัติ 
4) อบรมการวางแผนและการจัดท าแผนการสอน การวัดประเมินผล การสร้างข้อสอบ การท าแบบ

ประเมินการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ผลการด าเนินงานของรายวิชา และ
การวิจัยพัฒนาการสอน  

5) ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงโดยมีหน้าที่ ให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้  และการปรับตัวเข้าสู่การเป็น
อาจารย์ ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  
2.     การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
        2.1 แนวทางการพัฒนา  
              การก าหนดแผนพัฒนาคณาจารย์ไว้ในส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาส านักวิชาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
โดย มุ่งเน้นให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย การวิจัยโดยการ
จัด กิจกรรมพัฒนาการวิชาการทั้งระดับสาขาวิชา ระดับส านักวิชา และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 
อบรม การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมน าเสนอผลงานวิจัย  
        2.2 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
              จัดให้มีระบบการประเมินด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร 
และผู้เรียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
              1) ทบทวน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามแบบมาตรฐานคุณวุฒิทั้งในระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร  
              2) จัดอบรมทักษะการสอน การประเมินผลที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
              3) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
              4) จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่  
              5) สนับสนุนให้มีการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
         2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
               จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติที่เป็นสาขาเฉพาะของอาจารย์ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
         2.4 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน  
               1) ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมหรืออบรมทักษะเฉพาะต าแหน่งหรือทักษะในการ
ท างาน  
               2) ทบทวน และประเมินผลการท างาน  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.     การบริหารหลักสูตร  

1) มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร เป็นผู้ก ากับดูแล และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

2) มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับผู้บริหารของส านักวิชาแพทยศาสตร์และ
อาจารย์ผู้สอน มีการติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง  
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3) มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา การรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาและหลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามก าหนดเวลา 

4) มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ 
รายวิชาที่เปิดสอน  
          5) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
          6) มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
          7) มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม 
และทบทวนหลักสูตร  
          8) มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
 
2.     การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
        หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้ 
        2.1 การบริหารงบประมาณ  
             1) มีการประมาณรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ 

  2) การจัดท าแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาส านักวิชาและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มี
ทรัพยากรทั้งทางด้าน บุคลากร และทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารส านักวิชาแพทยศาสตร์ดูแลรับผิดชอบให้มีการใช้งบประมาณ
และทรัพยากรให้เป็นไปตามแผน  
        2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม    
     1) สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน การปฏิบัติการและวิจัย ใช้สถานที่และอุปกรณ์การ เรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

2) ส านักวิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยศูนย์บรรณสาร และ
สื่อการศึกษา มีระบบเครือข่ายสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยห้องสมุดวิทยาการสุขภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจ านวนหนังสือและ
ต าราทางวิทยาการสุขภาพ จ านวน 22,583 เล่ม มีฐานข้อมูลหนังสือ Electronic (E-book) ประกอบด้วย 
Access Medicine, PDF dissertation full text หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยส าหรับมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศ (Net Library) และ E-book โครงการ Digital 
Library และมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กรอนิกส์  (E-Journal) ประกอบด้วย Micromedex  Healthcare 
Series, UpToDate, ScienceDirect และ Springer Link 

   3) แหล่งการเรียนรู้ แหล่งฝึกงาน และฝึกปฏิบัติการ  
        2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
              ส านักวิชาได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้ อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ  
        2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะกรรมการหลักสูตร มีหน้าที่ประเมินความพอเพียง
ของทรัพยากร ดังนี้ 

   1) มีการวางแผนความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีทรัพยากร
การศึกษาทุกประเภทจ านวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา  
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             2) จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรและน าผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากร พร้อมสรุปข้อมูลการประเมิน  
             3) การประเมินจะมาจากความต้องการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 3.     การบริหารคณาจารย ์
         3.1 จ านวนอาจารย์ประจ า  
               ใช้อัตราส่วน อาจารย์ประจ า : นักศึกษา = 1 : 8 เป็นเกณฑ์เฉลี่ยส าหรับจ านวนอาจารย์และ 
นักศึกษาทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร ส าหรับการเรียนการสอนบางรายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จะจัดให้มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนนั้น ๆ อย่างเหมาะสม  
         3.2 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ 
               มีการปฐมนิเทศ อบรมวิธีการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน การผลิตสื่อ
การสอน ปรัชญาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความรับผิดชอบต่อหลักสูตร รายวิชา และผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา จัดท าคู่มืออาจารย์การใช้เทคโนโลยีในการสอน จรรยาบรรณของอาจารย์ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
         3.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
                1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เช่น อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศ  อบรมการสอน การเขียนรายละเอียดรายวิชา การผลิตสื่อ ต ารา การสัมมนา  โดยอาจารย์พ่ี
เลี้ยงหรืออาจารย์นิเทศต้องผ่านการอบรม  
 2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน เช่น การวิจัย โดยจัดอบรม การศึกษาดูงาน การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ  
         3.4 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
                1) จัดให้มีระบบประเมินผลโดยอาจารย์ นักศึกษาและด าเนินการประเมินผลในทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา  
                2) ทบทวนหลักสูตรและการเรียนการสอน 
                3) ทีมบริหารหลักสูตรเสนอข้อมูลการประเมินหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิชาเพ่ือ
จัดท าร่างการปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
         3.5  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
                1) ส านักวิชาแพทยศาสตร์มีนโยบายเรื่องการเชิญอาจารย์พิเศษ เพ่ือให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ 
ผู้เชี่ยวชาญ ที่แตกต่างหลากหลาย การกลั่นกรองจะท าโดยคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
 2) ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการเชิญอาจารย์พิเศษ ต่อคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ และคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ 
 3) จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษ  
 4) มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษทุกปีการศึกษา 
 5) วางแผนงบประมาณอาจารย์พิเศษและรายงานผลการใช้งบประมาณทุกปี 
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4.     การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
         บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน นักวิชาการ บุคลากรสนับสนุนการ
บริหารงานทั้งในด้านงานบริหาร การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการบริหารหลักสูตรให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพการเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
                1) ก าหนดให้บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจัดท าแผนการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็น
แผนประจ าปี เพ่ือให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
                2) จัดให้บุคลากรเข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 10 ชั่วโมง/ป ี
 
5.     การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
        5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา กระบวนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
               1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนพร้อมก าหนดบทบาทหน้าที่  เพ่ือให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนของนักศึกษา 
 2) อาจารย์ทุกคนจัดเวลานัดหมายและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกสัปดาห์ หรือตามความ
ต้องการของนักศึกษา  
 3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและ
อ่ืนๆ ของนักศึกษา 
       5.2   การอุทธรณ์ของนักศึกษา ระบุ กฎระเบียบ กระบวนการในการพิจารณา  

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษา  
สามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ และดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้  ทั้งนี้เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เมื่อครบรอบหลักสูตร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีโดยมีตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้ 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีที่ 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน   
หลักสูตร  

X   X   X   X   X   

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

X   X   X   X   X   



 

75 
 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีที่ 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X   X   X   X   X   

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา 

X   X   X   X   X   

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X   X   X   X   X   

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X   X   X   X   X   

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว   

 X   X   X   X   

8)  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี 
และผ่านการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งอาจารย์  

X   X   X   X   X   

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ  
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา   

X   X   X   X   X   

10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปีไม่น้อยกว่าคนละ 10 ชั่วโมงต่อปี
การศึกษา 

X   X   X   X   X   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X   X   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X   

13) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X   X   X   X   X   

14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X   X   X   X   X   

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 13 14 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 10 11 
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที ่1-5) 
มีผลด าเนินการบรรลตุามเปา้หมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนนิการบรรลุเปา้หมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม 
โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบงัคับและตัวบ่งช้ีรวมในแตล่ะป ี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.     การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
 1.1  การประเมนิกลยุทธ์การสอน   

    1) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ หลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอน 

    2) อาจารย์ผู้สอนสอบถามนักศึกษาโดยตรงหรือใช้แบบสอบถาม หรืออาจใช้วิธีการสนทนากับกลุ่ม
นักศึกษา หรือให้นักศึกษาอภิปรายแบบกลุ่มย่อยถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้สอนเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

    3) มีการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยการสังเกตการสอนของอาจารย์โดย
อาจารย์พ่ีเลี้ยงหรืออาจารย์อาวุโส หรือการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษาในระหว่างการศึกษา และจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

    4) มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   

      มีการประเมิน/การแสดงความคิดเห็นต่อทักษะการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิด
สอนและในทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม      

    ท าการประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนจากแหล่งฝึก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความเหมาะสมของการด าเนินการของ
หลักสูตร ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์ผู้สอน และ/หรือผู้ใช้
บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตเพ่ือน าไปพัฒนาหลักสูตร 

  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

      ตรวจสอบตัวบ่งชี้ตามตัวบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการอย่างน้อย จ านวน 3 คน และ
จัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

      คณะกรรมการประจ าส านักวิชาแพทยศาสตร์ (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) น าผลการ
ประเมินหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรในภาพรวมมาวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปัญหาในระดับรายวิชา สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงย่อยที่ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  5 ป ี  
เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 


































































































