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ชื่อปริญญา

  แพทยศาสตรบัณฑิต   :  พ.บ.

 Doctor of Medicine : M.D.

สาขาวิิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต  Medicine

วิิสััยทััศน์์  : สถาบันผลิิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนชั�นนำาระดัับสากลิ
พััน์ธกิิจ  : สถาบันรัฐร่วมเอกชน ท่�สร้างประโยชน์ดั้านการแพทย์ให้้กับสังคม
   ผลิิตบัณฑิตแพทย์ไดั้มาตรฐานแพทยสภา แลิะระดัับสากลิ เน้นการพัฒนาเป็นผ้้เช่�ยวชาญ 
   เฉพาะทางในอนาคต พัฒนาการเร่ยนร้้ค้่คุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจััยแลิะการใช้ 
   เทคโนโลิย่อย่างเห้มาะสม ผดัุงไว้ซึ่่�งศิลิปะแลิะวัฒนธรรม
ปรัชญา  : ผลิิตแพทย์ท่�ไดั้มาตรฐาน ม่คุณธรรม จัริยธรรม เพ่�อสร้างสรรค์สิ�งท่�ดั่ให้้กับสังคม
ปณิิธาน์  : ผลิิตแพทย์ท่�ม่ความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา แลิะฟื้้�นฟื้้สุขภาพให้้ประชาชนม่
    คุณภาพช่วิตท่�ดั่
วิัฒน์ธรรมองค์์กิร : สามัคค่ ม่คุณธรรม
ค์่าน์ิยม  : LIPS (ร่วมพลิังทำางาน เน้นการเร่ยนร้้ ดั้วยความโปร่งใสม่คุณธรรม อย่างม่ออาช่พ)
   L (Learning) = มุ่งเน้นการเร่ยนร้้
   I (Integrity) = คุณธรรม
   P (Professionalism) = ม่ออาช่พ
   S (Synergy) = พลิังร่วม
อัตลัักิษณิ์  : ใฝ่่ร้้ ค้่คุณธรรม รับใช้สังคม
เอกิลัักิษณิ์  : มห้าวิทยาลิัยสมบ้รณ์แบบท่� “การศ่กษา ค่อ นวัตกรรม”

วิัตถุุประสังค์์ของหลัักิสัูตร
  เพ่�อให้บ้ณัฑติแพทยม์ค่วามร้้ ความสามารถ แลิะคณุสมบัต ิสอดัคลิอ้งกบัมาตรฐานสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดัมศ่กษา แพทยสภา แลิะสห้พันธ์แพทยศาสตรศ่กษาโลิก (World Federation for Medical 
Education - WFME) อย่างเห้มาะสมกับสภาพเศรษฐกิจัแลิะสังคมไทย ดัังต่อไปน่�  
 • ประยกุตค์วามร้วิ้ทยาศาสตร์การแพทยพ่์�นฐานแลิะวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกิ  (basic and 
clinical sciences) ในการบริบาลิสุขภาพ
 • ม่ความตระห้นักแลิะประพฤติตนตามห้ลิักเวชจัริยศาสตร์ แลิะกฎห้มายท่�เก่�ยวข้องกับวิชาช่พ 
(medical ethics and professional law)
 • ม่ความสามารถในการส่�อสารเชิงวิชาช่พ (professional communication)
 • ม่ความสามารถในการวินิจัฉัยทางคลิินิก (clinical diagnosis) ดั้วยกระบวนการแก้ปัญห้า        
ผ้้ป่วยอย่างม่เห้ตุผลิ
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 • ม่ความสามารถในการคิดัเชิงวิพากษ์แลิะเวชศาสตร์เชิงประจัักษ์ (critical thinking and evi-
dence based medicine)
 • ม่ความสามารถในการส่บค้นทางห้้องปฏิิบัติการ (patient investigation) เพ่�อสนับสนุนห้ร่อ
ลิบลิ้างสมมติฐานสาเห้ตุของปัญห้า
 • ม่ความเข้าใจัในการสร้างเสริมสุขภาพระบบบริบาลิสุขภาพ: สุขภาพของบุคคลิ ชุมชน แลิะ
ประชาชน (Health promotion and health care system: individual, community and population health) 
แลิะการบริบาลิแบบองค์รวม (holistic care)
 • ม่ความสามารถในการให้้การดั้แลิรักษาผ้้ป่วยอย่างสมเห้ตุผลิ (patient management)
 • ม่ความสามารถในการตรวจัเพ่�อการวินิจัฉัยแลิะการทำาห้ัตถการ (technical and procedural 
skills)โดัยคำาน่งถ่งแลิะป้องกันอันตรายต่อผ้้ป่วยแลิะญาติ
 • มค่วามรบัผดิัชอบในบทบาทแพทย์แลิะความรับผิดัชอบต่อสังคม (roles of doctor and social 
responsibility)
 • ม่ความสามารถในการพัฒนาตนเองเชิงวิชาช่พแลิะเชิงปัจัเจักบุคคลิ (professional and per-
sonal development)
 • ม่ความสามารถในการเป็นผ้้นำา แลิะการทำางานร่วมกับผ้้อ่�น (leadership and teamwork)
 • ม่ความภาคภ้มิใจัในสถาบันการศ่กษา (institutional pride)
 • ม่จัิตสาธารณะ (public spirits)

โค์รงสัร้างหลัักิสัูตร
 • ระยะเวลิาศ่กษาตลิอดัห้ลิักส้ตร  6  ปี
 • จัำานวนห้น่วยกิตรวมตลิอดัห้ลิักส้ตร   254   ห้น่วยกิต
  หมวิดวิิชาศึกิษาทัั่วิไป     30 หน์่วิยกิิต 
   กลิุ่มวิชามนุษยศาสตร์แลิะสังคมศาสตร์      9 ห้น่วยกิต     
   กลิุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แลิะคณิตศาสตร์        3 ห้น่วยกิต
   กลิุ่มวิชาภาษา      15 ห้น่วยกิต
   กลิุ่มวิชาสห้วิทยาการแลิะพลิศ่กษา       3 ห้น่วยกิต
                  หมวิดวิิชาเลัือกิเสัรี       6 หน์่วิยกิิต   
  
  หมวิดวิิชาเฉพัาะ   218 หน์่วิยกิิต  
   กลิุ่มวิชาพ่�นฐานวิทยาศาสตร์ (บังคับ)       7 ห้น่วยกิต
   กลิุ่มวิชาพ่�นฐานวิชาช่พ (บังคับ)     66 ห้น่วยกิต
   กลิุ่มวิชาช่พ    145 ห้น่วยกิต
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ค์ุณิสัมบััติของผูู้้เข้าศึกิษา
           เป็นผ้้สำาเร็จัการศ่กษามัธยมศ่กษาตอนปลิาย ห้ร่อ กำาลัิงศ่กษาในชั�นมัธยมศ่กษาตอนปลิายชั�นปี
สุดัท้ายตามห้ลิักส้ตรของกระทรวงศ่กษาธิการ กรณ่เท่ยบเท่าให้้มห้าวิทยาลิัยพิจัารณา
 คุณสมบัติเฉพาะ สำาห้รับผ้้สำาเร็จัการศ่กษาจัากโรงเร่ยนในต่างประเทศ ห้ร่อโรงเร่ยนนานาชาติใน
ประเทศไทยท่�ข่�นทะเบ่ยนกับกระทรวงศ่กษาธิการ ม่ห้ลิักเกณฑ์ดัังน่�
 1.  เป็นผ้้สำาเร็จัการศ่กษา  ห้ร่อ กำาลิัง ศ่กษาอย้่ในชั�นปีสุดัท้าย ของระบบการศ่กษาใดัการศ่กษา
ห้น่�ง ดัังน่�
  1.1  ระดัับ Grade 12 ตามระบบการศ่กษาแบบอเมริกา
  1.2  ระดัับ Year 13 ตามระบบการศ่กษาแบบอังกฤษ
 2.  มเ่วลิาเรย่นในโรงเรย่นนานาชาตติามห้ลิกัสต้ร (ห้รอ่อยา่งนอ้ย 3 ปกีารศก่ษาสดุัท้าย) ในระดับั
มัธยมศ่กษาตอนปลิาย    (High school)
 3.  ม่ผลิการศ่กษาข้อใดัข้อห้น่�ง ดัังต่อไปน่�
  3.1  SAT Subject test (SAT II) ทั�ง 3 รายวิชา ไดั้แก่ 
    (1)  Biology (2) Chemistry (3) Physics ห้ร่อ Mathematics 
     โดัยแต่ลิะรายวิชาม่คะแนนไม่ตำ�ากว่า 620 คะแนน ห้ร่อ
  3.2. ม่เกรดัเฉลิ่�ยสะสม ไม่ตำ�ากว่า 3.00 แลิะม่ Grade ในวิชา
    (1)  Biology (2) Chemistry (3) Physics ห้ร่อ Mathematics ไม่ตำ�ากว่า B ห้ร่อ
  3.3  ม่ผลิการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่่�งต้องประกอบดั้วยวิชาห้ลิักอย่างน้อย 3 วิชา ค่อ 
    (1)  Biology (2) Chemistry โดัยม่ผลิการสอบไม่ตำ�ากว่า B+
     แลิะวิชา (3) Physics ห้ร่อ Mathematics โดัยม่ผลิการสอบไม่ตำ�ากว่า B ห้ร่อ
  3.4   ม่ผลิการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level 
    ประกอบดั้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science ค่อ 
    (1) Biology (2) Chemistry โดัยม่ผลิการสอบไม่น้อยกว่า 6  แลิะ (3) Physics ห้ร่อวิชา 
    ใน Group 5 Mathematics โดัยม่ผลิการสอบไม่น้อยกว่า 5
 4. ม่ใบรับรองผลิการศ่กษา (Transcript of Report) แลิะ ห้นังส่อรับรองสถานภาพว่าจัะเสร็จัสิ�น
การเร่ยน   การประเมินผลิ ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมแนบผลิการเร่ยนตลิอดัห้ลิักส้ตร 
 5.  ม่จัดัห้มายแนะนำาตัว (Recommendation) จัากสถาบันการศ่กษา จัำานวน 2 ฉบับ ออกโดัย     
ผ้้อำานวยการสถาบันจัำานวน 1 ฉบับ แลิะอาจัารย์ประจัำาชั�น จัำานวน 1 ฉบับ 
 6.  ผ้้สมัครทุกคนต้องม่ความสามารถในการส่�อสารแลิะใช้ภาษาไทยในการพ้ดั การอ่าน แลิะการ
เข่ยน อย้่ในระดัับดั่เพ่ยงพอท่�จัะเร่ยนในระดัับอุดัมศ่กษา
 7.  ห้ากม่ปัญห้าคุณสมบัติข้อใดัข้อห้น่�งให้้อย้่ในดัุลิพินิจัของคณะกรรมการ

กิารค์ัดเลัือกิผูู้้เข้าศึกิษา
 โดัยเป็นการสมควรกำาห้นดัคุณสมบัติเฉพาะของผ้้สมัครเข้าเร่ยนห้ลัิกส้ตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้้
เห้มาะสมโดัยย่ดัห้ลิักสำาคัญ 3 ข้อ ค่อ 1. ไม่ก่อให้้เกิดัอันตรายต่อผ้้ป่วย 2. ไม่ก่อให้้เกิดัอันตรายต่อนักศ่กษา
แพทย์เอง แลิะ 3. เพ่�อไม่ให้้เป็นอุปสรรคต่อการศ่กษา การปฏิิบัติงาน แลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม
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 กลิุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห้่งประเทศไทย จั่งม่มติยกเลิิกประกาศกลุ่ิมสถาบันแพทยศาสตร์แห้่ง
ประเทศไทย เร่�อง คุณสมบัติเฉพาะของผ้้สมัครเข้าเร่ยนห้ลิักส้ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลิงวันท่� 29 มิถุนายน 
2552 แลิะไดั้กำาห้นดัคุณสมบัติเฉพาะของผ้้สมัครเข้าเร่ยนห้ลิักส้ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดัังต่อไปน่�
 (1)  ต้องม่คุณสมบัติท่�จัะปฏิิบัติงานในส่วนราชการห้ร่อห้น่วยงานต่างๆ ของรัฐไดั้ห้ลัิงจัากการจับ
การศก่ษาแล้ิวโดัยต้องสามารถทำาสญัญาผก้พันฝ่า่ยเดัย่ว ห้ร่อสญัญาปลิายเปิดักบัรัฐบาลิ ตามระเบย่บแลิะ
เง่�อนไขของรัฐบาลิกับมห้าวิทยาลิัย (ยกเว้นผ้้เข้าศ่กษาในสถาบันอุดัมศ่กาเอกชน)
 (2)  จัะต้องม่สุขภาพสมบ้รณ์แข็งแรง แลิะปราศจัากโรค อาการของโรค ห้ร่อความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศ่กษา การปฏิิบัติงาน แลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม ดัังต่อไปน่�
   (2.1) ม่ปัญห้าทางจัิตเวชขั�นรุนแรงอันอาจัเป็นอันตรายต่อตนเอง แลิะผ้้ป่วย ได้ัแก่ โรคจัิต
(psychosis disorders) โรคอารมณ์ผิดัปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis 
disorders) โรคบุคลิิกภาพผิดัปกติ (personality disorders) โดัยเฉพาะ antisocial personality disorders 
ห้ร่อ borderline personality disorders รวมถ่งปัญห้าทางจัิตเวชอ่�นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษาแลิะการ
ประกอบวิชาช่พเวชกรรม
  (2.2) โรคตดิัตอ่ในระยะตดิัตอ่อนัตราย ท่�เปน็อนัตรายตอ่ตนเอง ตอ่ผ้้ปว่ยห้ร่อสง่ผลิให้เ้กดิัความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษาแลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม/วิชาช่พทันตกรรม
  (2.3) โรคไม่ติดัต่อห้ร่อภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษา ท่�เป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผ้้ป่วย 
แลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม
  (2.4) ม่ความพิการทางร่างกายอันอาจัเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษา การปฏิิบัติงานแลิะ การ
ประกอบวิชาช่พเวชกรรม
  (2.5) มค่วามผดิัปกติในการไดัย้นิทั�งสองขา้ง โดัยมร่ะดับัการไดัย้นิเฉลิ่�ยท่�ความถ่� 500 – 2,000 
เฮิิรตซึ่์ ส้งกว่า 40 เดัซึ่ิเบลิ แลิะความสามารถในการแยกแยะคำาพ้ดั (speech discrimination score) น้อย
กว่าร้อยลิะ 70 จัากความผิดัปกติของประสาทแลิะเซึ่ลิลิ์ประสาทการไดั้ยิน (sensorineural hearing loss) 
อันเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษา การปฏิิบัติงาน แลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม
  (2.6) มค่วามผิดัปกติในการเห็้นภาพ แลิะคณะกรรมการแพทย์ผ้ต้รวจัร่างกายของสถาบันนั�นๆ
 เห้็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษา การปฏิิบัติงาน แลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม โดัยม่อย่างน้อยข้อใดัข้อ
ห้น่�ง ดัังต่อไปน่�
            2.6.1 ตาบอดัส่อย่างรุนแรง โดัยไดั้รับการตรวจัอย่างลิะเอ่ยดัแลิ้ว
            2.6.2 ระดัับการมองเห้็นในตาข้างดั่ เม่�อแก้ไขดั้วยแว่นสายตาแลิ้วแย่กว่า 6/12 ห้ร่อ  
     20/40
  (2.7) โรคห้ร่อความพิการอ่�นๆ ซึ่่�งมิไดั้ระบุไว้ แลิะคณะกรรมการแพทย์ผ้้ตรวจัร่างกายของ
สถาบันนั�นๆ เห้็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศ่กษา การปฏิิบัติงาน แลิะการประกอบวิชาช่พเวชกรรม

       ทั�งน่�สำาห้รับปัญห้าสุขภาพห้ร่อโรคในข้อ 2 ให้้แต่ลิะคณะ/วิทยาลิัย พิจัารณาตัดัสิน ซึ่่�งผลิการพิจัารณา
ของคณะ/วิทยาลิัย ถ่อเป็นท่�สิ�นสุดั
                                     ประกาศ ณ วันท่� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ประกิาศมหาวิิทัยาลััยรังสัิต
เรื่อง   เกิณิฑ์์กิารเทัียบัโอน์ผู้ลักิารเรียน์วิิทัยาลััยแพัทัยศาสัตร์  พั.ศ.2564

เพ่�อให้้การเท่ยบโอนรายวชิาของวทิยาลิยัแพทยศาสตร์  มห้าวทิยาลิยัรังสิต  มค่วามเห้มาะสมแลิะสอดัคลิอ้ง
กับเกณฑ์ของมห้าวิทยาลัิยรังสิต  แลิะเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา  จั่งกำาห้นดัเกณฑ์การเท่ยบโอนผลิ
การเร่ยนเพ่�อใช้กับนักศ่กษาแพทย์ปีการศ่กษา 2564  เป็นต้นไป  ดัังน่�
 1. ให้้ยกเลิิกประกาศวิทยาลิัยแพทยศาสตร์ เร่�อง เกณฑ์การเท่ยบโอนผลิการเร่ยนรายวิชา                 
พ.ศ. 2550
 2. เป็นนักศ่กษาท่�ผ่านกระบวนการสอบคัดัเล่ิอกเข้าเป็นนักศ่กษาวิทยาลัิยแพทยศาสตร์ 
มห้าวิทยาลิัยรังสิตทุกขั�นตอน
 3. การเท่ยบโอนให้้เท่ยบโอนไดั้เฉพาะห้มวดัวิชาศ่กษาทั�วไป  แลิะกลิุ่มวิชาพ่�นฐานวิทยาศาสตร์ 
ห้มวดัวิชาเฉพาะตามห้ลัิกสต้รแพทยศาสตรบ์ณัฑติ  วทิยาลิยัแพทยศาสตร ์มห้าวทิยาลิยัรงัสติ  ฉบบัปรบัปรงุ
ปีการศ่กษา  2562  เท่านั�น  แลิะผลิการประเมินในรายวิชาจัะต้องเท่ยบไดั้ไม่ตำ�ากว่าระดัับคะแนนตัวอักษร B 
ห้ร่อไดั้แต้มระดัับคะแนน 3.00 ห้ร่อเท่ยบเท่า
 4. รายวิชาในกลิุ่มวิชาพ่�นฐานวิชาช่พห้มวดัวิชาเฉพาะ  แลิะกลุ่ิมวิชาช่พห้มวดัวิชาเฉพาะไม่
สามารถเท่ยบโอนไดั้
 5. การเท่ยบโอนแลิะการรับโอนรายวิชาให้้เป็นไปตามประกาศของมห้าวิทยาลิัยรังสิต  เร่�อง  การ
เท่ยบโอนผลิการเร่ยนระดัับปริญญา  พ.ศ.  2546
 6. การคำานวณแต้มระดัับคะแนนเฉลิ่�ยสะสม  ให้้เป็นไปตามข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิตว่าด้ัวย
การศ่กษาระดัับปริญญาตร่  พ.ศ.2559 แลิะข้อบังคับมห้าวิทยาลัิยรังสิต ว่าด้ัวยการศ่กษาปริญญาแพทย
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562  

ทั�งน่�  ตั�งแต่บัดัน่�เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันท่�   5   มิถุนายน    2564
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ข้อบัังค์ับัมหาวิิทัยาลััยรังสัิต
วิ่าด้วิย กิารศึกิษาเพัื่อปริญญาแพัทัยศาสัตรบััณิฑ์ิต พั.ศ. ๒๕๖๒

 โดัยท่�เป็นการสมควรให้้ม่ข้อบังคับมห้าวิทยาลัิยรังสิต ว่าดั้วยการศ่กษาเพ่�อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิตข่�น อาศัยอำานาจัตามความในมาตรา ๓๔(๒) แห้่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดัมศ่กษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดัยมติสภามห้าวิทยาลิัยรังสิต ในการประชุมครั�งท่� ๑/๒๕๖๓ เม่�อวันท่� ๑๘ ม่นาคม ๒๕๖๓                        
 จั่งกำาห้นดัข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยการศ่กษาเพ่�อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไว้ดัังน่�
 ข้อ ๑ ขอ้บังคบัน่�เรย่กว่า ขอ้บังคบัมห้าวิทยาลัิยรังสิต วา่ดัว้ย การศก่ษาเพ่�อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒
 ข้อ ๒ ให้้ยกเลิิก ระเบ่ยบมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วย การศ่กษาเพ่�อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๐
 ข้อ ๓ ให้้ใช้ข้อบังคับน่�สำาห้รับนักศ่กษาท่�เริ�มเข้าเร่ยนห้ลิักส้ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั�งแต่ปีการ
ศ่กษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
 ข้อ ๔ ให้้ใช้ข้อบังคับน่�ร่วมกับข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยมาตรฐานการศ่กษาระดัับ  
ปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อ ๕ ระบบการศ่กษา
   ๕.๑ การศ่กษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นห้ลัิกส้ตร ๖ ปี โดัยใน ๓ ปีแรกนักศ่กษา
เร่ยนวิชาห้มวดัวิชาศ่กษาทั�วไปในคณะต่างๆ ท่�เก่�ยวข้อง วิชาพ่�นฐานวิทยาศาสตร์กับวิชาพ่�นฐานวิชาช่พใน
คณะวิทยาศาสตร์แลิะในวิทยาลิัยแพทยศาสตร์ ส่วนใน ๓ ปีห้ลิัง นักศ่กษาเร่ยนวิชาช่พ (ภาคคลิินิก) ของ
ห้ลิักส้ตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันร่วมผลิิตแพทย์ กรมการแพทย์-มห้าวิทยาลิัยรังสิต
     นักศ่กษาต้องไดั้ห้น่วยกิตสะสมครบตามท่�กำาห้นดัไว้ในห้ลิักส้ตรใน ๓ ปีแรก แลิะ
ไดั้แต้มระดัับคะแนนเฉลิ่�ยสะสมไม่ตำ�ากว่า ๒.๐๐ แลิะต้องไดั้แต้มระดัับคะแนนเฉลิ่�ยวิชาพ่�นฐานวิชาช่พ ไม่
ตำ�ากว่า ๒.๐๐ จั่งจัะไดั้รับการพิจัารณาให้้ศ่กษาต่อในชั�นปีท่� ๔ ของห้ลิักส้ตรไดั้
   ๕.๒ การกำาห้นดัปรมิาณการศก่ษาแลิะการแบง่ภาคการศก่ษาใน ๓ ปแีรก มห่้ลิกัในการ
กำาห้นดัตามข้อบังคับน่�ร่วมกับข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยมาตรฐานการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ แลิะ ๓ ปหี้ลัิง ให้ก้ำาห้นดัการศก่ษาแลิะการฝึ่กปฏิบัิตงิานในแต่ลิะวชิา โดัยจัดััแบ่งนักศก่ษาออก
เป็นกลิุ่มห้มุนเว่ยนไปศ่กษาในภาควิชาห้น่�ง ๆ ระยะเวลิาห้น่�งสัปดัาห้์ถ่อเป็นปริมาณการศ่กษาของรายวิชา
นั�นเท่ากับ ๑ ห้น่วยกิต
 ข้อ ๖ ระยะเวลิาการศ่กษา
   นักศก่ษาตอ้งใชร้ะยะเวลิาการศก่ษาเปน็ไปตามความในขอ้ ๑๗ แห้ง่ขอ้บงัคบัมห้าวทิยาลิยั
รังสิต ว่าดั้วยมาตรฐานการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แลิะต้องม่เง่�อนไขดัังน่�ค่อ
   ๖.๑ นักศ่กษาจัะต้องใช้เวลิาศ่กษารายวิชาในห้มวดัวิชาศ่กษาทั�วไป แลิะวิชาพ่�นฐาน
วิทยาศาสตร์กับวิชาพ่�นฐานวิชาช่พ ตามท่�ห้ลิักส้ตรกำาห้นดั แต่ต้องไม่เกิน ๖ ปีการศ่กษา
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   ๖.๒ นักศ่กษาท่�ใช้เวลิาศ่กษารายวิชาในห้มวดัวิชาศ่กษาทั�วไป แลิะวิชาพ่�นฐาน
วิทยาศาสตร์กับวิชาพ่�นฐานวิชาช่พเกิน ๖ ปีการศ่กษา นักศ่กษาไม่ม่สิทธิ�ศ่กษาต่อในระดัับคลิินิก แต่ม่สิทธิ�
ท่�จัะขอย้ายสาขาวิชา โดัยเป็นไปตามความในข้อ ๑๙ แห้่งข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยมาตรฐานการ
ศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ข้อ ๗ การวัดัแลิะการประเมินผลิ
   การวัดัแลิะประเมินผลิของวิชาพ่�นฐานวิชาช่พในคณะวิทยาศาสตร์ แลิะวิชาช่พในสถาบัน
รว่มผลิติแพทย ์กรมการแพทย์-มห้าวทิยาลิยัรงัสิต ให้เ้ปน็ไปตามข้อบังคับมห้าวทิยาลิยัรงัสิต วา่ดัว้ยมาตรฐาน
การศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร่วมกับข้อกำาห้นดัเพิ�มเติมดัังน่�
   ๗.๑ นักศ่กษาจัะไดั้รับพิจัารณาสอบแก้ตัวแลิะ/ห้ร่อปฏิิบัติงานเพิ�มเติม เม่�อไดั้รับผลิ
ประเมินเป็นสัญลัิกษณ์ D ห้รอ่ D+ ในรายวิชาใดั ๆ  แลิะแต้มระดับัคะแนนเฉล่ิ�ยของรายวิชาทั�งห้มดัในห้ลัิกสต้ร
ของชั�นปีนั�น ตั�งแต่ ๒.๐๐ ข่�นไป
   ๗.๒ นักศ่กษาท่�ไดั้รับการพิจัารณาให้้สอบแก้ตัวแลิะ/ห้ร่อการปฏิิบัติงานเพิ�มเติม (ตาม
ข้อ ๗.๑) จัะต้องวัดัแลิะประเมินผลิครั�งให้ม่น่�ให้้ผ่านเกณฑ์ท่�กำาห้นดั แลิะจัะไดั้รับผลิการประเมิน
รายวิชานั�น ไม่ส้งกว่าสัญลิักษณ์ C
   ๗.๓ นักศ่กษาจัะต้องลิงทะเบ่ยนเร่ยนซึ่ำ�าในกรณ่ต่อไปน่�
     (๑)  สอบไดั้สัญลิักษณ์ F ห้ร่อ U ในรายวิชาใดัในชั�นปีนั�น
     (๒)  สอบไดั้สัญลิักษณ์ D ห้ร่อ D+ ในรายวิชาใดั ๆ แลิะไดั้แต้มระดัับคะแนนเฉลิ่�ย
ของรายวิชาทั�งห้มดัในห้ลิักส้ตรของชั�นปีนั�นตำ�ากว่า ๒.๐๐
     (๓)  สอบแก้ตัวแลิะ/ห้ร่อปฏิิบัติงานเพิ�มเติมแลิ้วไม่ผ่าน
   ๗.๔ การสอบประมวลิความรอบร้ ้(Comprehensive Examination) เปน็การสอบประมวลิ
ความร้้วิชาแพทยศาสตร์ทั�งห้มดัท่�เรย่นตลิอดัห้ลัิกสต้ร ๖ ชั�นป ีให้ค้ณะกรรมการประจัำาวทิยาลัิยแพทยศาสตร์
แลิะสถาบันร่วมผลิิตแพทย์ กรมการแพทย์-มห้าวิทยาลิัยรังสิต เป็นผ้้กำาห้นดัการจััดัสอบแลิะเกณฑ์การ
ประเมินผลิ
   ๗.๕ ในกรณ่ท่�นักศ่กษาไดั้รับสัญลิักษณ์ D ห้ร่อ D+ ในรายวิชาของชั�นปีท่� ๖ แลิะไดั้รับ
แต้มเฉลิ่�ยของรายวิชาทั�งห้มดัในห้ลิักส้ตรของชั�นปีท่� ๖ ตำ�ากว่า ๒.๐๐ แต่นักศ่กษานั�นม่คุณสมบัติครบถ้วนท่�
จัะได้ัรบัการเสนอช่�อเพ่�อรบัปริญญาแลิะการอนุมติัให้ป้ริญญาตามความในข้อ ๒๓ แห่้งขอ้บงัคบัมห้าวิทยาลัิย
รงัสติ ว่าด้ัวยมาตรฐานการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้้ยกเว้นการลิงทะเบ่ยนเร่ยนซึ่ำ�าตามความใน
ข้อ ๗.๓ (๒)
 ข้อ ๘ การพ้นสภาพการเป็นนักศ่กษา
   การพ้นสภาพนักศ่กษาจัะต้องเป็นไปตามความในข้อ ๑๖ แห้่งข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต
ว่าดั้วยมาตรฐานการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ข้อ ๙ การเสนอช่�อเพ่�อรับปริญญา แลิะการอนุมัติการให้้ปริญญา
นักศ่กษาท่�จัะไดั้รับการเสนอช่�อเพ่�อรับปริญญาจัะต้องม่คุณสมบัติตามความในข้อ ๒๓ แห้่งข้อบังคับ
มห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยมาตรฐานการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แลิะต้องม่คุณสมบัติดัังต่อไป
น่� ค่อ
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   ๙.๑ นักศ่กษาท่�จัะไดั้รับการเสนอช่�อเพ่�อรับปริญญา
     ๙.๑.๑  ไดั้สอบประมวลิความรอบร้้ผ่านไดั้สัญลิักษณ์ S แลิะไดั้ศ่กษาแลิะผ่านการ
วัดัแลิะประเมินผลิรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามห้ลิักส้ตร
     ๙.๑.๒ ไดั้แต้มระดัับคะแนนเฉลิ่�ยสะสมตลิอดัห้ลิักส้ตร ไม่ตำ�ากว่า ๒.๐๐
     ๙.๑.๓  ต้องเป็นผ้้ม่ความประพฤติดั่ เห้มาะสมแก่ศักดัิ�ศร่แห้่งปริญญา
                 แพทยศาสตรบัณฑิต
   ๙.๒ นักศ่กษาท่�จัะไดั้รับการเสนอช่�อเพ่�อปริญญาเก่ยรตินิยม
     ๙.๒.๑  ม่คุณสมบัติตามความในข้อ ๒๓ แห้่งข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วย 
การให้้ปริญญาตร่เก่ยรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๕
     ๙.๒.๒  ไม่เคยลิงทะเบ่ยนเร่ยนซึ่ำ�าห้ร่อลิงทะเบ่ยนเร่ยนแทน ห้ร่อสอบแก้ตัว ห้ร่อ
ปฏิิบัติงานเพิ�มเติมในรายวิชาห้น่�งวิชาใดัเลิยตลิอดัห้ลิักส้ตร
 ข้อ ๑๐ ให้้อธิการบดั่รักษาการตามข้อบังคับน่� ในกรณ่ท่�จัะต้องดัำาเนินการใดั ๆ ท่�มิไดั้กำาห้นดัในข้อ
บังคับน่�ห้ร่อกำาห้นดัไว้ไม่ชัดัเจัน ห้ร่อในกรณ่ท่�ม่ความจัำาเป็นต้องผ่อนผันข้อกำาห้นดัในข้อบังคับน่� เป็นกรณ่
พิเศษเพ่�อให้้การดัำาเนินการจััดัการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ของห้ลัิกส้ตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้ัวย
ความเร่ยบร้อย ให้้อธิการบดั่ม่อำานาจัต่ความวินิจัฉัยสั�งการแลิะปฏิิบัติตามท่�เห้็นสมควร แลิะให้้ถ่อเป็นท่�สุดั 
แลิ้วรายงานให้้สภามห้าวิทยาลิัยทราบ

ทั�งน่�  ให้้ใช้ข้อบังคับน่�ตั�งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันท่� ๑๘ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                                     (ศาสตราจัารย์ ดัร. เกษม  สุวรรณกุลิ)
                                                                                         อุปนายกสภามห้าวิทยาลิัยรังสิต
                                                                              ปฎิบัติห้น้าท่�แทนนายกสภามห้าวิทยาลิัยรังสิต
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ประกิาศมหาวิิทัยาลััยรังสัิต

เรื่อง  กิารขอเพัิ่ม  กิารขอเพัิกิถุอน์รายวิิชาของน์ักิศึกิษาแพัทัย์ภาค์ค์ลัิน์ิกิ

 อ้างถ่งข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. 2550  ข้อ 10 การขอ
เพิ�ม การขอเพิกถอนรายวิชา เน่�องจัากการจััดัการเร่ยนการสอนภาคคลิินิก โดัยให้้นักศ่กษาแพทย์ห้มุนเว่ยน
กันเร่ยนเป็นรายวิชา  วิทยาลัิยแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัิยรังสิต จั่งกำาห้นดัระเบ่ยบการขอเพิ�ม การขอเพิก
ถอนรายวิชาของนักศ่กษาแพทย์ภาคคลิินิก ดัังต่อไปน่�
 1. รายวิชาท่�การเรย่นการสอนเป็นแบบนักศก่ษาห้มุนเว่ยนกันข่�นเร่ยนตลิอดัทั�งปี แลิะมเ่วลิาเร่ยน  
4 สัปดัาห้์ ห้ร่อมากกว่า  ให้้ถ่อปฏิิบัติดัังน่�
  1.1 การเพกิถอนรายวชิาภายใน 1 สปัดัาห้ ์นบัจัากเริ�มการเร่ยนการสอนของรายวชิาท่�ขอถอน
วิชาท่�เพิกถอนจัะไม่บันท่กในรายงานผลิการศ่กษา
  1.2 การเพิกถอนรายวิชาภายห้ลัิง 1 สปัดัาห์้แตไ่มเ่กิน 3 สปัดัาห์้ นบัจัากวันเริ�มการเรย่น การ
สอนของรายวิชาท่�ขอถอน  วิชาท่�เพิกถอนจัะบันท่กสัญลิักษณ์  W ห้ลิังจัากสัปดัาห้์ท่� 3 จัะไม่อนุญาตให้้ถอน
รายวิชา
  1.3 การขอเพิ�มแลิะการขอเพิกถอนรายวิชาน่� จัะต้องไม่ขัดักับจัำานวนห้น่วยกิตต่อภาคการ
ศ่กษาตามข้อ 9.3 ตามข้อบังคับ มห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. 2550
  1.4 การขอค่นค่าห้น่วยกิต
    1.4.1 รายวิชาท่�มห้าวิทยาลิัยประกาศยกเลิิกการลิงทะเบ่ยนเร่ยน นักศ่กษาม่สิทธิ�ขอ
ค่นค่าห้น่วยกิตเต็มจัำานวน โดัยการขอค่นค่าห้น่วยกิตต้องกระทำาภายในปีการศ่กษาท่�ม่การถอนห้ร่อยกเลิิก          
การลิงทะเบ่ยนรายวิชาเกิดัข่�น
    1.4.2    การเพิกถอนรายวิชาภายใน 1 สปัดัาห์้นบัจัากวันเริ�มการเร่ยนการสอนของรายวิชา
ท่�ขอถอนให้้โอนเงินค่าลิงทะเบ่ยนรายวิชานั�น ๆ เป็นค่าลิงทะเบ่ยนเร่ยนของรายวิชาท่�ขอเพิ�มได้ัเต็มจัำานวน 
ห้ร่อโอนเงินไปใช้ในภาคการศ่กษาถัดัไป 
    1.4.3 รายวิชาท่�เพิกถอนในสัปดัาห้์ท่� 2 นับจัากวันเริ�มการเร่ยนการสอนของรายวิชาท่�
ขอถอนนักศ่กษาจัะไดั้รับค่นค่าห้น่วยกิตร้อยลิะ 80  
    1.4.4 รายวิชาท่�เพิกถอน เม่�อพ้นกำาห้นดั 2 สปัดัาห้ ์นบัจัากวนัเริ�มการเรย่นการสอนของ
รายวิชาท่�ขอถอน นักศ่กษาจัะไม่ไดั้รับค่าห้น่วยกิตค่น
 2. รายวิชาท่�การเรย่นการสอนเป็นแบบนักศก่ษาห้มุนเว่ยนกันข่�นเร่ยนตลิอดัทั�งปี แลิะมเ่วลิาเร่ยน
ไม่ถ่ง  4  สัปดัาห้์ แลิะรายวิชาท่�การเร่ยนการสอนแบบเร่ยนรวมทั�งชั�นปี  ให้้ถ่อปฏิิบัติดัังน่�
  2.1 การเพกิถอนรายวชิาภายใน 3 วนั นบัจัากเริ�มการเรย่นการสอนของรายวชิาท่�ขอถอนวชิา 
ท่�เพิกถอนจัะไม่บันท่กในรายงานผลิการศ่กษา
  2.2 การเพิกถอนรายวิชาภายห้ลิัง 3 วันแต่ไม่เกิน 1 สัปดัาห้์ นับจัากวันเริ�มการเร่ยนการสอน
ของรายวิชาท่�ขอถอน วิชาท่�เพิกถอนจัะบันท่กสัญลิักษณ์ W
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  2.3 การขอเพิ�มแลิะการขอเพิกถอนรายวิชาน่� จัะต้องไม่ขัดักับจัำานวนห้น่วยกิตต่อภาคการ
ศ่กษา ตามข้อ 9.3  ของข้อบังคับมห้าวิทยาลิัยรังสิต ว่าดั้วยการศ่กษาระดัับปริญญาตร่ พ.ศ. 2550
  2.4 การขอค่นค่าห้น่วยกิต
    2.4.1 รายวิชาท่�มห้าวิทยาลิัยประกาศยกเลิิกการลิงทะเบ่ยนเร่ยน นักศ่กษาม่สิทธิ�ขอ
ค่นค่าห้น่วยกติเต็มจัำานวน โดัยการขอค่นค่าห้น่วยกติต้องกระทำาภายในปีการศก่ษา  ท่�ม่การถอนห้ร่อยกเลิิก
การลิงทะเบ่ยนรายวิชาเกิดัข่�น
    2.4.2 การเพิกถอนรายวิชาภายใน 3 วันนับจัากวันเปิดัภาคการศ่กษาปกติให้้โอนเงิน
ค่าลิงทะเบ่ยนรายวิชานั�น ๆ เป็นค่าลิงทะเบ่ยนเร่ยนของรายวิชาท่�ขอเพิ�มไดั้เต็มจัำานวน  ห้ร่อโอนเงินไปใช้ใน
ภาคการศ่กษาถัดัไป 
    2.4.3 รายวชิาท่�เพกิถอนใน 1 สปัดัาห้ ์นบัจัากวนัเปดิัภาคการศก่ษาปกต ินกัศก่ษาจัะ
ไดั้รับค่นค่าห้น่วยกิตร้อยลิะ 80  
    2.4.4 รายวิชาท่�เพิกถอน เม่�อพน้กำาห้นดั 1 สปัดัาห้ ์นบัจัากวนัเปดิัภาคการศก่ษาปกติ
นักศ่กษาจัะไม่ไดั้รับค่าห้น่วยกิตค่น

 ประกาศ   ณ   วันท่�  29  กรกฎาคม  2554

 

                                                                                               (ดัร.อาทิตย์  อุไรรัตน์)
                                            อธิการบดั่
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

แผนการ์ศึกษาสาขาวิิชาแพทยศาสตร์์

ภาค์กิารศึกิษาทัี่ 1                                               
BCH 212 ช่วเคม่ทางการแพทย์ 4(3-3-8)
  (Medical Biochemistry)
MDS 210 ช่ววิทยาของเซึ่ลิลิ์  1(1-0-2)
  (Cell Biology)
MDS 211  ระบบประสาท   4(3-3-8)
  (Nervous System) 
MDS 212 ระบบผิวห้นัง เน่�อเย่�อเก่�ยวพัน  5(3-6-9)
  แลิะระบบกลิ้ามเน่�อโครงกระดั้ก   
  (Integumentary System, Connective Tissue 
  and Musculoskeletal System)
XXX xxx      วิชาเลิ่อกเสร่    3(x-x-x)
XXX xxx      วิชาเลิ่อกเสร่    3(x-x-x)
     รวิม 20 หน์่วิยกิิต
ภาค์กิารศึกิษาทัี่ 2
BCH 213 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 1(1-0-2)
   (Medical Genetics)
CMD 211 เวชศาสตร์ชุมชน 1  1(0-2-1)
  (Community Medicine I)  
MDS 213  ระบบไห้ลิเว่ยนโลิห้ิต  3(2-3-6)
  (Cardiovascular System) 
MDS 214  ระบบห้ายใจั (Respiratory System) 2(2-0-4)
MDS 215  ไตแลิะระบบปัสสาวะ 2(2-0-4)
  (Renal and Urinary System) 
MDS 216  ระบบทางเดัินอาห้าร  3(2-3-6)
  (Gastrointestinal System) 
MDS 217  ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)  2(2-0-4)
MDS 218  ระบบส่บพันธุ์   2(2-0-4)
  (Reproductive System) 
MDS 219 ปฏิิบัติการกายวิภาคศาสตร์แลิะ  1(0-3-2)
  สร่รวิทยาระบบห้ายใจั ไตแลิะระบบปัสสาวะ   
  ระบบต่อมไร้ท่อ แลิะระบบส่บพันธุ์
  (Anatomy and Physiology Laboratory of 
  Respiratory System, Renal and Urinary 
  System, Endocrine System, and Reproductive
   System)  
      รวิม 17 หน์่วิยกิิต
     

ปีกิารศึกิษาทัี่ 1
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพ่�อทัศนาโลิก 3(2-2-5)
                   (English for Global Exploration)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลิย่ 3(2-2-5)
  การบันเทิงแลิะการออกแบบ 
                   (English in TED - Technology, Entertainment, 
  and Design)
CHM 129 เคม่เบ่�องต้น       4(3-3-8)
                   (Introduction to Chemistry) 
RSU 111     สังคมธรรมาธิปไตย   2(2-0-4)
         (Social Dharmacracy)
RSU 112    ก่ฬาเพ่�อสุขภาพ  1(0-2-1)
                   (Sports for health)
RSU 142 ศาสตร์แลิะศิลิป์แห้่งการดัำาเนินช่วิต 3(3-0-6)
    (Sciences and Arts of Living)
RSU 160 ร้้เท่าทันส่�อดัิจัิทัลิ  3(2-2-5)
  (Digital Media Literacy)
THA 126    ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร   3(2-2-5)
              (Thai Language for Communication) 
     รวิม 22 หน์่วิยกิิต
ภาคการศ่กษาท่� 2
ENL 128 การนำาเสนอผลิงานเป็นภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)
  (Presentations in English)
IMP 111 ความร้้เบ่�องต้นทางวิชาช่พแพทย์ 3(3-0-6)
   (Introduction to Medical Profession)
PHY 136 ฟื้ิสิกส์วิทยาศาสตร์ช่วภาพ 3(2-3-6)
  (Life Science Physics)
RSU 131 ผ้้นำาการเปลิ่�ยนแปลิง 3(2-2-5)
                  (Leadership for Changes)
RSU150     การจััดัการเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5)
  (Creative Management)
RSU 180    รังสิตมาย-สไตลิ์  3(1-4-4)
  (RSU My-Style)
              รวิม 18 หน์่วิยกิิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาค์กิารศึกิษาทัี่ 1
MDS 312 ความผดิัปกตทิางระบบไห้ลิเว่ยนโลิห้ติ 2(2-0-4)
  (Disorders of Circulatory System)  
MDS 313 ความผดิัปกติทางไตแลิะระบบปัสสาวะ2(2-0-4)
  (Disorders of Renal and Urinary System)  
MDS 328   ความผิดัปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ 2(2-0-4)
                 (Disorders of Endocrine System)
MIC 315 ห้ลิักวิทยาภ้มิคุ้มกัน  1(1-0-2)
  (Principles of Immunology)
MIC 316  จัุลิช่ววิทยาทางการแพทย์ 4(3-3-8)
             (Medical Microbiology) 
MIC 317  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 1(1-0-2)
  (Medical Parasitology)
PAT 311 พยาธิวทิยาทั�วไป (General Pathology) 3(2-3-6)
PMC 313 ห้ลิักเภสัชวิทยา     3(3-0-6)
       (Principles of Pharmacology)
MDS 311 ความผิดัปกติทางระบบเลิ่อดัแลิะ  4(3-3-8)
  นำ�าเห้ล่ิองเรติค้ลิาร์ (Disorders of Hematopoietic  
  and Lymphoreticular System)
     รวิม 22 หน์่วิยกิิต
ภาค์กิารศึกิษาทัี่ 2
IMD 331 ความร้้เบ่�องต้นทางคลิินิก              5(4-3-10) 
                 (Introduction to Clinical Medicine)
MET 321   เวชจัริยศาสตร์ 1 (Medical Ethics I)   1(1-0-2)
MDS 314 ความผิดัปกติทางระบบประสาท 2(2-0-4)
  (Disorders of Nervous System)  
MDS 315  ความผิดัปกติทางระบบผิวห้นัง  2(2-0-4)
  เน่�อเย่�อเก่�ยวพัน แลิะระบบกล้ิามเน่�อโครงกระด้ัก  
 (Disorders of Integumentary System, Connective   
 Tissue and Musculoskeletal System)
MDS 316 ความผิดัปกติทางระบบห้ายใจั 2(2-0-4) 
  (Disorders of Respiratory System)  
MDS 317 ความผิดัปกติทางระบบทางเดัินอาห้าร 2(2-0-4)
  (Disorders of Gastrointestinal System)  
MDS 319 ความผิดัปกติทางระบบส่บพันธุ์ 2(2-0-4)
  (Disorders of Reproductive System)  
MDS 320   ปฏิิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ 1(0-3-2)
  (Systemic Pathology Laboratory)
MST 321 เวชสถิติ แลิะระบาดัวิทยา 1 1(1-0-2)
  (Medical Statistics and Epidemiology I)
PVM 331  เวชศาสตร์ป้องกันแลิะสังคม 1      3(2-2-5)
             (Preventive and Social Medicine I)
                     รวิม 21 หน์่วิยกิิต

MED 421   อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I) 5(5-0-10)

MED 422   อายุรศาสตร์ 2   (Medicine II)      5(0-15-8)

MET 421 เวชจัริยศาสตร์ 2 (Medical Ethics II)   1(1-0-2)

MST 411  เวชสถิติ แลิะระบาดัวิทยา 2 1(1-0-2)

             (Medical Statistics and Epidemiology II)

MST 412  เวชสถิติ แลิะระบาดัวิทยา 3 1(0-2-1)

             (Medical Statistics and Epidemiology III)

MST 413     เวชสถิติ แลิะระบาดัวิทยา 4 1(0-2-1)

             (Medical Statistics and Epidemiology IV)

OBG 421 ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา  1       3(3-0-6)

  (Obstetrics and Gynecology I) 

OBG 422 ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา  2 2(0-6-3)          

  (Obstetrics and Gynecology II) 

PED 421   กุมารเวชศาสตร์ 1    1(1-0-2)

  (Pediatrics I)       

PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II) 4(0-12-6)

PSC 421   จัิตเวชศาสตร์ 1  (Psychiatry I)           2(2-0-4)

PVM 431  เวชศาสตร์ป้องกันแลิะสังคม 2      2(2-0-4)

  (Preventive and Social Medicine II)  

SUR 421   ศัลิยศาสตร์ 1 (Surgery I) 5(5-0-10)

SUR 422   ศัลิยศาสตร์ 2  5(0-15-8)

  (Surgery II)

   รวิมปีกิารศึกิษาทัี่ 4   38  หน์่วิยกิิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6

ANS 521   วิสัญญ่วิทยา                        2(1-3-2)

  (Anesthesiology)

ENT 521    โสต ศอ นาสิก วิทยา  2(1-3-2)

  (Otolaryngology)                   

FAM 521 เวชศาสตร์ครอบครัว  2(1-3-2)

  (Family Medicine)

FOR 521    นิติเวชศาสตร์              2(2-0-4)

             (Forensic Medicine)

MED 521   อายุรศาสตร์ 3        5(5-0-10)

  (Medicine III)

MED 522   อายุรศาสตร์ 4                         5(0-15-8)

   (Medicine IV) 

OBG 521 ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา 3 2(2-0-4)

  (Obstetrics and Gynecology III)

OBG 522   ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา 4 3(0-9-5)

  (Obstetrics and Gynecology IV)

OPT 521   จัักษุวิทยา    2(1-3-4) 

  (Ophthalmology)

ORP 521 ศัลิยศาสตร์ออร์โธปิดัิกส์ 4(1-9-7)    

           (Orthopedics)

PED 521   กุมารเวชศาสตร์ 3  1(1-0-2)  

  (Pediatrics III) 

PED 522   กุมารเวชศาสตร์ 4  4(0-12-6)

  (Pediatrics IV) 

PSC 521   จัิตเวชศาสตร์ 2  2(0-6-3)                      

  (Psychiatry II)

RAD 531   รังส่วิทยา   3(1-6-5)          

  (Radiology)

RHB 531  เวชศาสตร์ฟื้้�นฟื้้  2(0-6-3)

  (Rehabilitation Medicine)

SUR 521   ศัลิยศาสตร์ 3  2(2-0-4)

  (Surgery III)                                  

SUR 522   ศัลิยศาสตร์ 4   3(0-9-5)

  (Surgery IV)                                 

   รวิมปีกิารศึกิษาทัี่ 5  46  หน์่วิยกิิต

CEL 611  เลิ่อกวิชาช่พ 1      4(0-12-6)

        (Clinical Elective I)

CEL 612   เลิ่อกวิชาช่พ 2                     4(0-12-6)

        (Clinical Elective II)

CMD 621   เวชศาสตร์ชุมชน 2    4(0-12-6)

  (Community Medicine II)                        

EMM 621 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   4(0-12-6)

  (Emergency Medicine)

EMP 611  สาระสำาคัญของเวชปฏิิบัติ 2(2-0-4)

        (Essentials in Medical Practice) 

MED 621   อายุรศาสตร์ 5                       2(2-0-4)

  (Medicine V) 

MED 622   อายุรศาสตร์ 6  6(0-18-9)

  (Medicine VI)

OBG 621   ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา 5     2(2-0-4)

  (Obstetrics and Gynecology V)       

OBG 622   ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา 6 3(0-9-5)

  (Obstetrics and Gynecology VI) 

OBG 623 ส้ติศาสตร์แลิะนร่เวชวิทยา 7 3(0-9-5)

  (Obstetrics and Gynecology VII) 

PED 621   กุมารเวชศาสตร์ 5         2(2-0-4)

  (Pediatrics V) 

PED 632   กุมารเวชศาสตร์ 6        6(0-18-9)

  (Pediatrics VI) 

SUR 621   ศัลิยศาสตร์ 5  6(0-12-6)

  (Surgery V)

SUR 622 ศัลิยศาสตร์ 6  2(0-6-3)

  (Surgery VI)

         รวิมปีกิารศึกิษาทัี่ 6  50  หน์่วิยกิิต
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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หมวดวิชาศึึกษาทั่่�วไป
	 1)	กลุ่่�มทั่่�	1			อั่ตลุ่่กษณ์์มหาวิทั่ยาลุ่่ย																															

     (RSU Identity)  

RSU	111		 สั่งคมธรรมาธิปไตย	 2(2-0-4)

 (Social Dharmacracy)

        ความหมายของสัังคมธรรมาธิปไตย สัังคมท่ี่�เป็นธรรม ความเสัมอภาค เสัร่ภาพ หลัักธรรมา 

ภิบาลั คุณธรรมจริยธรรม จิตสัาธารณะ แลัะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตระหนักในสิัที่ธิ 

หน้าท่ี่�ของพลัเมือง การใช้ช่วิตร่วมกับผู้้้อื�น แลัะการร่วมพัฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิจ การเมือง สัังคม 

  Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good govern-

ance; decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with 

others. Social development in terms of economy, politics, society.

   

RSU	112	 ก่ฬาเพื่่�อัสั่ขภาพื่	 1(0-2-1)

 (Sports for health)

 ความสัำาคัญของสัุขภาพแลัะสัมรรถภาพร่างกาย ศาสัตร์พื�นฐานของการออกกำาลัังกาย

การด้แ้ลันำ�าหนกัตวัใหเ้หมาะสัม มท่ี่กัษะในการออกกำาลังักายแลัะเลัน่ก่ฬา ด้ว้ยกจิกรรมก่ฬาตามความ

สันใจหน่�งชนิด้ก่ฬา จากหลัากหลัายชนิด้ก่ฬาที่่�เปิด้โอกาสัให้เลัือก สัามารถนำาไปใช้เป็นกิจกรรมการ

ออกกำาลัังกายเพื�อสัุขภาพสัมรรถภาพแลัะนันที่นาการ  ซึ่่�งเป็นพื�นฐานของการม่ลั่ลัาช่วิตที่่�ด้่  เน้นการ

ปลั้กฝัังที่ัศนคติที่่�ด้่ในการออกกำาลัังกาย

 Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control 

for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several 

sports provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising 

for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; empha-

sized on raising good attitudes towards exercising with activities.  

แพทยศ�สตรบัณฑิต Medicine
สัาขาวิชาแพื่ทั่ยศึาสัตรบ่ณ์ฑิต		Medicine
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 2) กลัุม่ที่่� 2   ความเปน็สัากลัแลัะการสัื�อสัาร (Internationalization and Communication)

 นกัศก่ษาจะต้องเรย่นวิชาภาษาอังกฤษจาก 2.1 จำานวน 6 หน่วยกิต แลัะให้เลืัอกเร่ยนอก่ 

6 หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2

   

 2.1)			กลุ่่�มวิชาภาษาอั่งกฤษ		

RSU		120		 ปร่บพื่่�นฐานภาษาอั่งกฤษ	 														3(2-2-5)														

 (English Bridging)

 เงื�อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตร่ยมความพร้อมสัำาหรับนักศ่กษาท่ี่�ม่ทัี่กษะที่างภาษา

อังกฤษตำ�ากว่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้

 ภาษาองักฤษเพื�อปรบัพื�นฐานใหน้กัศก่ษามค่วามร้แ้ลัะความพรอ้มตามเกณฑ์์มาตรฐาน

ที่่� มหาวิที่ยาลััยรังสัิตกำาหนด้ในการเร่ยนวิชาน่� ก่อนเร่ยนวิชาภาษาอังกฤษในกลัุ่มวิชาหลััก ประกอบ

ด้้วยการฟัังบที่สันที่นาแลัะขอ้มล้ัท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในชว่ติประจำาวนั คำาศพัท์ี่ โครงสัรา้งไวยากรณ ์หนา้ท่ี่�ที่าง

ภาษา การอ่านข้อความขนาด้สัั�น แลัะการเข่ยนภาษาอังกฤษระด้ับย่อหน้า

 Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University 

standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short di-

alogs and information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, 

reading short information and writing at a paragraph level.

ENL	125		 ภาษาอั่งกฤษเพื่่�อัทั่่ศึนาโลุ่ก																											 3(2-2-5)

    (English for Global Exploration)  

 วชิาบงัคบักอ่น : นกัศก่ษาตอ้งสัอบผู้า่น ENL 120 ภาษาองักฤษเพื�อปรบัฐาน หรอืมท่ี่กัษะ

ภาษาอังกฤษสั้งกว่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ให้เร่ยน RSU 121

 ที่ักษะภาษาอังกฤษเพื�อการสัื�อสัารท่ี่�ฝัึกแบบพหุที่ักษะ กลัยุที่ธ์การเร่ยนร้้ภาษา การฝัึก

ฟััง พ้ด้ อ่าน แลัะเข่ยนในการสัื�อสัารข้ามวัฒนธรรม

 Communicative English language skills with multiple literacies, language learning 

strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication.

ENL	126					ภาษาอั่งกฤษในบริบทั่ขอังเทั่คโนโลุ่ย่	การบ่นเทั่ิงแลุ่ะการอัอักแบบ											3(2-2-5)

									 (English	in	TED	-	Technology,	Entertainment,	and	Design)	  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : ENL 121 ภาษาอังก่ฤษเพื่่�อทััศนาโลก่                     
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 การฟังั พด้้ อ่านแลัะเข่ยนภาษาอังกฤษจากบที่ความแลัะการบรรยายเก่�ยวกบันวตักรรม

ในโลักสัมัยใหม่ กิจกรรมบันเที่ิง ลัะคร ด้นตร่แลัะการออกแบบอาคารสัถานที่่� สัถาปัตยกรรม ความ

งามแลัะสัุขภาพ  สัำานวนภาษาตามบริบที่ของบที่ความ ข้อม้ลั คำาบรรยาย การเลั่าเรื�อง โฆษณา สัื�อ

สัิ�งพิมพ์แลัะข้อม้ลัในอินเที่อร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสันที่นา อภิปรายแลัะแสัด้งความคิด้เห็น

 Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures 
about innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures 
as well as beauty and health. English expressions and vocabulary in context of articles, 
information, description, narration, adverts, mass media and information from the Internet.  
Converse, discuss, and give opinions in English.

2.2		กลุ่่�มวิชาภาษานานาชาติแลุ่ะประสับการณ์์ระหว�างประเทั่ศึ

RSU	123	 ภาษาอั่งกฤษในการทั่ำางาน				 3(2-2-5)

 (English at Work)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : RSU 122 ภาษาอังก่ฤษสู่่่โลก่เทัคัโนโลยีี บัันเทัิง และก่ารออก่แบับั 

 ศัพที่์ สัำานวน แลัะ การใช้ภาษาอังกฤษที่่�จำาเป็นในการที่ำางานในบริบที่นานาชาติการใช้

ที่กัษะทัี่�งด้า้นการฟัังพ้ด้อา่น แลัะเขย่นเพื�อตดิ้ตอ่ทัี่�งในแลัะนอกหนว่ยงาน ฝักึการสืั�อสัารในการที่ำางาน

 การตดิ้ตอ่นดั้หมาย การสันที่นา แสัด้งความเหน็ในเรื�องท่ี่�เก่�ยวกบังาน การอา่นการฟังัการบรรยายยอ่

ลัืมแลัะนำาเสันอความเห็นในที่่�ประชุม

 Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function 
in multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate 
in and outside organizations. Practices in communication in diverse contexts using technology 
and personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appoint-
ments and arrangements for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening 
to briefings, taking notes and report in writing and orally.

ENL	128	 การนำาเสันอัผลุ่งานเป็นภาษาอั่งกฤษ	 3(2-2-5)

 (Presentations in English)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : RSU 122 ภาษาอังก่ฤษสู่่่โลก่เทัคัโนโลยีี บัันเทัิง และก่ารออก่แบับั     

 ภาษาแลัะกลัยุที่ธ์การนำาเสันอ  ลัักษณะของการนำาเสันอผู้ลังานท่ี่�ด้่ การวางแผู้นแลัะ

การนำาเสันอผู้ลังาน การเตรย่มการโด้ยการหาขอ้มล้ัเก่�ยวกบัผู้้ฟั้ังแลัะเรื�องท่ี่�จะนำาเสันอ การเรย่งลัำาด้บั

เนื�อหาที่่�จะนำาเสันอ กลัวิธ่ในการนำาเสันอผู้ลังานโด้ยใช้ภาษาแลัะที่่าที่างท่ี่�เหมาะสัมกับบริบที่ของ
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การนำาเสันอแลัะใช้เที่คโนโลัย่ช่วย การประเมินการนำาเสันอผู้ลังานของตัวเองแลัะกลัวิธ่ในการตรวจ

สัอบความก้าวหน้า เพื�อพัฒนาความสัามารถในการนำาเสันอผู้ลังานของตน
 Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an 
effective presentation. Planning and delivering presentations. Researching for information 
about the audience and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies 
in delivering a presentation using contextually appropriate verbal and non-verbal language 
and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering 

presentations.

RSU	125	 ภาษาอั่งกฤษสัำาหร่บการประช่ม	 3(2-2-5)

	 (English	for	Meetings)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : RSU 122 ภาษาอังก่ฤษสู่่่โลก่เทัคัโนโลยีี บัันเทัิง และก่ารออก่แบับั 

 ภาษาแลัะกลัวิธ่สัำาหรับการเขา้ประชมุ ลักัษณะของผู้้เ้ข้าประชุมท่ี่�ด้ ่ที่กัษะที่่�จำาเปน็สัำาหรับ

การเข้าประชุม ฝัึกที่ักษะการฟััง การอ่าน แลัะการจด้ประเด้็น การนำาเสันอความคิด้เห็นแลัะข้อโต้แย้ง 

การฝัึกการเข้าประชุมในสัถานการณ์เสัมือนจริง

 Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good 
participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. 
Presenting arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting. 

 

THA	126	 ภาษาไทั่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Thai Language for Communication)

 การใช้ภาษาไที่ย แลัะการพัฒนาทัี่กษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการเขย่นเพื�อ      การ

สัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัอยา่งมป่ระสิัที่ธภิาพ เน้นทัี่กษะการเขย่นท่ี่�ถ้กต้อง ตามมาตรฐานที่ั�งที่างราชการ

แลัะธุรกิจ เพื�อสันองวัตถุประสังค์ด้้านอาช่พแลัะการศ่กษาในระด้ับสั้งต่อไป 

 Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speak-
ing, reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in 
official and business contexts in order to serve higher levels of professional and educational 
purposes.
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RSU	127	 ลุ่่ยโลุ่กอัินเตอัร์	 	3(2-2-5)

 (Intercultural Communication)

 ความที่้าที่ายของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เร่ยนร้้คำานิยามของการสัื�อสัารระหว่าง

วฒันธรรมประเภที่ของวัฒนธรรม ปจัจยัของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการ ตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรม มิติที่างวัฒนธรรม การสัื�อสัารที่างอวัจนภาษา ภาษาที่่าที่าง การสับตา   การแสัด้งออก

ที่างสัห่นา้ ระยะหา่งระหวา่งบคุคลั การสัมัผู้สัั ปรลักัษณภ์าษา รป้แบบการสัื�อสัาร บรบิที่ คา่นยิม ตลัอด้

จนเข้าใจภาษานานาชาติที่่�สัะที่้อนค่านิยมที่างวัฒนธรรมของชนชาตินั�นๆ

 Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of 

culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, 

nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, 

haptics, paralanguage, types of communication, contexts, values, and understanding inter-

national languages that reflect the cultural values of each race.

RSU	128	 ไทั่ยมอังเทั่ศึ	เทั่ศึมอังไทั่ย	 3(2-2-5)

 (Intercultural Communication in Thai Community)

 เรย่นร้้การอย่้ร่วมกันในสังัคมของคนไที่ยกับคนต่างชาติ ตระหนักถ่งการจัด้การกับ  ความ

แตกตา่งของสัามญัที่ศัน ์อคตทิี่างชาตพินัธ์ุ ที่ศันคต ิการรบัร้ ้การตค่วาม เขา้ใจปญัหาการ   ตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรมแลัะการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ

 Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of 

management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; 

understanding of culture shock, as well as international business communication.  

RSU	129			 สั่�โลุ่กกว้าง	 3(0-35-18)

 (Intercultural Communication in World Community)

 เรย่นร้ผู้้า่นกจิกรรมโครงงานในรป้แบบตา่งๆ โด้ยอาศยัการเด้นิที่างไปตา่งประเที่ศ ความ

สััมพันธ์ภายใต้บันที่่กข้อตกลังความร่วมมือ (MOU) การฝัึกงาน ณ องค์กรในต่างประเที่ศ โครงการ-

Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝัึก

ประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันอย่างน้อย 10 วัน)

 Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative 

education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of 

exchange trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.)
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JPN	101	 ภาษาญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Japanese for Everyday Communication I)

 การออกเสั่ยงภาษาญ่�ปุ�น แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

 Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

JPN		102		 ภาษาญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

 (Japanese for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณต์า่งๆ ในระด้บัท่ี่�สัง้ข่�น เชน่ การเจรจาซึ่ื�อ แลัะขายสันิคา้ การสััมภาษณง์าน การเสันอความ

คิด้เห็น

 Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

JPN		110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Japanese Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

                    ภาษาญ่�ปุ�น ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมญ่�ปุ�นในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศญ่�ปุ�น ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.
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CHN	101		 ภาษาจำ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Chinese for Everyday Communication I)

 ภาษาจ่นระด้ับพื�นฐาน เร่ยนร้้คำาศัพที่์ภาษาจ่นอย่างน้อย 200 คำา ศ่กษาสัำานวนแลัะร้ป

ประโยคพื�นฐาน ฝึักการออกเส่ัยงแลัะสันที่นาหัวข้อง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การทัี่กที่าย แนะนำาตัว

 Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic 

sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: 

greeting and introductions.

CHN	102		 ภาษาจำ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

 (Chinese for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : CHN 101  ภาษาจำีนเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 คำาศพัที่ภ์าษาจน่เพิ�มเตมิอยา่งนอ้ย 250 คำา ฝักึสันที่นาหวัขอ้ท่ี่�ใชใ้นชว่ติประจำาวนั  ได้แ้ก่ 

การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

 A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversa-

tions in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.

CHN	110			ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมจำ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 				3(2-2-5)

 (Chinese Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : CHN 101  ภาษาจำีนเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 พัฒนาที่ักษะภาษาจ่นผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมจ่นในแง่มุมต่างๆ เพื�อการ

สัื�อสัารในช่วิต ประจำาวันอย่างม่ประสิัที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะ       

การเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural 

contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading 

and writing in different situations.

FRN	101				ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	1																									 													3(2-2-5)

 (French for Beginners I)      

 ระบบเสั่ยงภาษาฝัรั�งเศสั ไวยากรณ์พื�นฐาน ศัพที่์แลัะสัำานวนเบื�องต้น เน้นฝัึกที่ักษะ     

การฟััง การพ้ด้ การอ่าน การเข่ยนเพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ในเรื�องที่่�เก่�ยวกับตนเอง

ครอบครัว สัถานศ่กษา สัิ�งแวด้ลั้อม อาหารแลัะเครื�องด้ื�ม ความสััมพันธ์ระหว่างบุคคลั เวลัาว่างแลัะ    

การพักผู้่อนหย่อนใจ การศ่กษาแลัะอาช่พ การซึ่ื�อขาย สัถานที่่�แลัะการบอกที่ิศที่าง
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 French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, 

with focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about 

oneself, family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons, 

leisure and recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.

FRN	102	 ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	2	 													3(2-2-5)

 (French for Beginners II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั�งเศสู่สู่ำาหรับัผู้่�เริ�มเรียีน 1

 ไวยากรณ์ ศัพที่์แลัะสัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัในระด้ับที่่�สั้งข่�น ฝัึกพ้ด้ภาษาฝัรั�งเศสัในเรื�องที่่�

เก่�ยวกับลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม สัร้างความ

สััมพันธ์ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต 

ปัจจุบันแลัะอนาคต  

 Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French 

speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with 

social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs re-

garding various aspects of time: past, present, and future.

FRN 110  ภาษา แลัะวัฒนธรรมฝัรั�งเศสัเพื�อการสัื�อสัาร 3(2-2-5)

 (French Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั�งเศสู่สู่ำาหรับัผู้่�เริ�มเรียีน 1

 ศพัที่ ์สัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัเบื�องต้นท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

ฝัรั�งเศสั ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ชวิ่ตของชาวฝัรั�งเศสั อาทิี่ ศลิัปะการรับประที่าน

อาหารแบบฝัรั�งเศสั วฒันธรรมการด้ื�มไวน์ การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ที่อ่งเที่่�ยวในประเที่ศฝัรั�งเศสั โด้ยเนน้

การฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art 

of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with 

an emphasis on listening and speaking in different situations.

ISL	111				 ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1																					 3(2-2-5)

 (Arabic for Everyday Communication I)

 วิิชาเทัียีบัเทั่า : ISL 321 คัวิามร่�เบั่�องต้�นทัางภาษาอาหรับั
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     ภาษาอาหรบัเพื�อเปน็พื�นฐานการฟััง พ้ด้ อา่นแลัะเขย่น ฝักึการออกเสัย่งแลัะสันที่นาหวัขอ้

ง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การรับโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอก

ที่ิศที่าง 

              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, 

reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone 

conversation, asking and answering about directions.

ISL	112		 ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 											3(2-2-5)	

 (Arabic for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับัเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

     พัฒนาที่ักษะแลัะคำาศัพที่์ภาษาอาหรับในระด้ับท่ี่�ส้ังข่�น ฝัึกสันที่นาหัวข้อท่ี่�ใช้ ในช่วิต

ประจำาวัน  เช่น การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

 Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expres-

sions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating 

in restaurants.

ISL	113			 ภาษาอัาหร่บแลุ่ะว่ฒนธรรมขอังประเทั่ศึในโลุ่กม่สัลุ่ิม	 3(2-2-5)

	 (Arabic	Language	and	Culture	in	Muslim	Countries)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับัเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 พฒันาทัี่กษะภาษาอาหรับผู่้านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวฒันธรรมของประเที่ศในโลักมุสัลิัม

ในแง่มมุตา่งๆ เพื�อการสัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัอย่างมป่ระสิัที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟััง  การ

พ้ด้ การอ่าน แลัะการเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

             The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of 

Muslim countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, 

reading and writing in different situations.

KOR		101		ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Korean for Everyday Communication I)

 การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
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 Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

KOR		102		ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

 (Korean for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : KOR 101  ภาษาเก่าหลีเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ ร้ปประโยคพื�นฐาน การฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการ

สัื�อสัารในสัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น  ได้้แก่ การเจรจาซึ่ื�อ ขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การ

เสันอความคิด้เห็น

 Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing 

on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 

and selling things, job interviewing, and giving opinions.

KOR		110		ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Korean Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : KOR 101  ภาษาเก่าหลีเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ภาษาเกาหลั่ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมเกาหล่ัในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศเกาหลั่ ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ในช่วิตประจำาวันที่่�หลัากหลัาย

 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.

RUS	101	 ภาษาร่สัเซี่ยสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน	 3(2-3-6)

 (Russian for Beginners )

 หลัักไวยากรณ์เบื�องต้น เน้นพยัญชนะ สัระ การออกเส่ัยง ระด้ับเสั่ยง คำาศัพท์ี่ท่ี่�จำาเป็น   

ในระด้ับเริ�มต้น

 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 

pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
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RUS	102		 ภาษาร่สัเซี่ยในช่วิตประจำำาว่น	 3(2-2-5)

 (Russian for Daily Life)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน RUS 101 ภาษารัสู่เซีียีสู่ำาหรับัผู้่�เริ�มเรียีน

 คำาศพัที่แ์ลัะโครงสัรา้งภาษารสััเซึ่ย่ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัในระด้บัท่ี่�สัง้ข่�น เช่น การ

ที่ักที่าย การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์ การบอกเวลัา การเด้ินที่าง การซึ่ื�อของ

 Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various 

aspects of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking 

and answering about time, traveling, buying and selling things.

RUS		110		 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมร่สัเซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Russian Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : RUS 101  ภาษารัสู่เซีียีสู่ำาหรับัผู้่�เริ�มเรียีน

                   ภาษารัสัเซึ่่ย ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมรัสัเซึ่่ยในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม

 ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศที่่�เป็นเจ้าของภาษารัสัเซึ่่ย ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การ

ด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 The Russian language through various aspects of Russian social and cultural 

contexts: culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and 

lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.

SPN	101	 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-3-6)	

  (Spanish for Everyday Communication I)

 (Spanish for Everyday Communication I)

 การออกเสั่ยงภาษาสัเปน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

 Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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SPN	102	 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-3-6)

 (Spanish  for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : SPN101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ไวยากรณ์ ศพัท์ี่แลัะสัำานวนภาษาสัเปนในระดั้บท่ี่�ส้ังข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัเปนในเรื�องท่ี่�เก่�ยว

กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม สัร้างความสัมัพันธ์

ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน

แลัะอนาคต  

 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Span-

ish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

SPN	110	 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

 (Spanish Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : SPN101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศพัที่ ์สัำานวนภาษาสัเปนเบื�องตน้ท่ี่�ใชสื้ั�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของ   ชาว

สัเปน ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวสัเปน อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่าน

อาหารแบบสัเปน วฒันธรรมการด้ื�มไวน ์การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ที่อ่งเท่ี่�ยวในประเที่ศสัเปน โด้ยเนน้การ

ฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in 

France: art of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in 

France, with an emphasis on listening and speaking in different situations.

GER	121	 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-3-6)

 (German for Everyday Communication I) 

  การออกเสั่ยงภาษาเยอรมัน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว 

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 

  German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing 
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on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, 

leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

GER	122	 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-3-6)

 (German for Everyday Communication II)  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : GER101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ไวยากรณ์ ศัพที่์แลัะสัำานวนภาษาเยอรมันในระดั้บที่่�สั้งข่�น ฝัึกพ้ด้ภาษาเยอรมันในเรื�อง

ที่่�เก่�ยวกับลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม สัร้างความ

สััมพันธ์ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต 

ปัจจุบันแลัะอนาคต

 Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in Ger-

man speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

GER	110	 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

 (German Language and Culture for Communication) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : GER101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์สัำานวนภาษาเยอรมันเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของ

ชาวเยอรมัน ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวเยอรมัน อาทิี่ ศิลัปะ การ

รับประที่านอาหารแบบเยอรมัน วัฒนธรรมการด้ื�มเบ่ยร์ การศ่กษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศ

เยอรมันน่ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 

  Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Germany: art of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in 

Germany, with an emphasis on listening and speaking in different situations.

SWD	121	 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-3-6)

 (Swedish for Everyday Communication I) 

 การออกเสั่ยงภาษาสัว่ดิ้ช แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว 

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 
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 Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SWD	122	 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-3-6)

 (Swedish for Everyday Communication II) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : SWD101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ไวยากรณ์ ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาสัวด่้ชิในระด้บัที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัวด่้ชิในเรื�องที่่�เก่�ยว

กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม สัร้างความสัมัพันธ์

ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน

แลัะอนาคต  

 Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swe-

sish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

SWD	110	 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมสัว่เดนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-3-6)

 (Swedish Language and Culture for Communication) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : SWD101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาสัว่ดิ้ชเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

สัว่เด้น ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวสัว่เด้น อาที่ ิศลิัปะการรบัประที่าน

อาหารแบบสัวเ่ด้น การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศสัวเ่ด้น โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะ

การพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Sweden: art of dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

VTN		101		 ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Vietnamese for Everyday Communication I)

 การออกเสั่ยงภาษาเว่ยด้นาม แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง 
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พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

 Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

VTN		102		 ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

 (Vietnamese for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : VTN 101  ภาษาเวิียีดนามเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence struc-

tures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

VTN		110		 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Vietnamese Language and Culture for Communication)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : VTN 101  ภาษาเวิียีดนามเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์สัำานวนภาษาเว่ยด้นามเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของ

ชาวเว่ยด้นาม ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวเว่ยด้นาม ได้้แก่ ศิลัปะ

 การรับประที่านอาหารแบบเว่ยด้นาม การศ่กษาแลัะสัถานท่ี่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศเว่ยด้นาม โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Vietnam: art of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

MLY		101		 ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

	 (Malay	for	Everyday	Communication	I)

 การออกเสัย่งภาษามลัาย้ แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักที่กัษะที่ั�ง 4 ด้า้น การฟััง พ้ด้ อา่น

เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ College of Medicine

 Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communica-

tive listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

MLY		102		 ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

	 (Malay	for	Everyday	Communication	II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MLY 101  ภาษามลายี่เพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่าง ๆ ในระดั้บท่ี่�ส้ังข่�น การเจรจาซืึ่�อขายสิันค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

MLY		110		 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมมลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

	 (Malay	Language	and	Culture	for	Communication)	

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MLY 101  ภาษามลายี่เพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์ สัำานวนภาษามลัาย้เบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

มลัาย้ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวมลัาย้ ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่าน

อาหารแบบมลัาย้ การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเท่ี่�ยวในประเที่ศมาเลัเซึ่่ย โด้ยเน้นการฝัึกทัี่กษะการฟััง

แลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art 

of dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and 

speaking in different situations.

BHS		101		 ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)

 การออกเสั่ยงภาษาบาฮาซึ่า แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้

 อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การทัี่กที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
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 Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BHS		102		 ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2						 3(2-2-5)

              (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)        

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : BHS 101  บัาฮาซีาอินโดนีเซีียีเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

BHS		110		 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร						 3(2-2-5)

               (Indonesia and Culture for Communication)        

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : BHS 101  บัาฮาซีาอินโดนีเซีียีเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศพัท์ี่ สัำานวนภาษาฮาซึ่าอนิโด้นเ่ซึ่ย่ เบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรม

ของชาวอนิโด้นเ่ซึ่ย่ขนบธรรมเนย่มประเพณ ่รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวอนิโด้น่เซึ่ย่ อาที่ ิศลิัปะ

การรับประที่านอาหารแบบอินโด้นเ่ซึ่ย่ การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศอินโด้น่เซึ่ย่ โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and 

cultural contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and 

ways of life in Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an 

emphasis on listening and speaking in different situations.

LAO		101		 ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Lao for Everyday Communication I)

 การออกเสั่ยงภาษาลัาว แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน

 เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์ การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
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 Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communica-

tive listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 

introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

LAO		102		 ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

 (Lao for Everyday Communication II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : LAO 101  ภาษาลาวิเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

LAO		110		 ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Lao Language and Culture for Communication) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : LAO 101  ภาษาลาวิเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศพัที่ ์สัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ที่่�ใชส้ัื�อสัารในบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรมของชาวลัาว

 ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวลัาว ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร

แบบลัาว การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศลัาว โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ ใน

สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts 

of communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of 

dining; education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking 

in different situations.

BRM		121		ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	1	 3(2-2-5)

 (Burmese for Everyday Communication I) 

 การออกเสัย่งภาษาพม่า แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝักึทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้า้น การฟังั พ้ด้ อา่น

เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
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 Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BRM		122		ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น	2	 3(2-2-5)

 (Burmese for Everyday Communication II) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : BRM 101  ภาษาพื่ม่าเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น

 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

BRM		110		ภาษา	แลุ่ะว่ฒนธรรมพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัาร	 3(2-2-5)

 (Burmese Language and Culture for Communication) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : BRM 101  ภาษาพื่ม่าเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

 ศพัท์ี่ สัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของชาวพม่า

 ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวพม่า อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร

แบบพม่า การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศพม่า โด้ยเน้นการฝึักที่กัษะการฟัังแลัะ การพ้ด้ใน

สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

 Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Myanmar: art of dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations. 
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	 3)	กลุ่่�มทั่่�	3		ภาวะผ่้นำาแลุ่ะความร่บผิดชอับต�อัสั่งคม

 (Leadership and Social Responsibility)

RSU	130	 ศึาสัตร์แห�งร่ก	 3(2-2-5)

 (Sceince of Love)

            ความหมาย ความสัำาคญั รป้แบบของความรกั ที่ั�งความรกัในตนเอง ผู้้อ้ื�น ครอบครวั สังัคม

 สัิ�งแวด้ลั้อม ตระหนักในการร้้คุณค่าตนเอง แลัะการเคารพผู้้้อื�น ม่ความร้้สั่กรับผู้ิด้ชอบ ใช้พลัังแห่งรัก

สัร้างสัรรค์ช่วิตแลัะสัังคมที่่�ม่ความสัุข

 Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society 

and environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using 

the power of love to create a happy life and society.

RSU	131	 ผ่้นำาการเปลุ่่�ยนแปลุ่ง	 3(2-2-5)

 (Leadership for Changes)

 การเสัริมสัร้างแรงบันด้าลัใจจากแนวคิด้แลัะการปฏิิบัติของผู้้้นำาที่างสัังคม ธุรกิจ    แลัะ

การเมือง ด้้วยแนวคิด้  ที่่�ทีุ่กคนสัามารถเป็นผู้้้นำาเพื�อการเปลั่�ยนแปลังได้้ เพื�อหาแนวที่างการพัฒนา

ตนเอง   แนวที่างการพัฒนาชุมชน แลัะสัังคมสั้่ความยั�งยืน   

  Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, 

with the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development 

Community Development And the development for sustainable society.

RSU	132	 การร่้เทั่�าทั่่นการคอัร์ร่ปช่�น	 3(2-2-5)

 (Corruption Literacy)

               ความหมาย ร้ปแบบ วิธ่การ ของการคอร์รัปชั�น การทีุ่จริตเชิงนโยบาย ผู้ลัประโยชน์ที่ับ

ซึ่อ้น การใชอ้ำานาจในที่างไมเ่หมาะสัม ศก่ษาความสัลัับซึ่บัซึ่อ้นแลัะเชื�อมโยงของการคอรรั์ปชั�นระหวา่ง 

มิติที่างการเมืองแลัะสัังคม จากกรณ่ศ่กษาการทีุ่จริตคอร์รัปชั�นในสัังคมไที่ย แลัะต่างประเที่ศ ปลั้กฝััง

จิตสัำาน่กในการไม่นิ�งเฉยต่อการทีุ่จริตคอร์รัปชั�น

 Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use 

of power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social 

dimension through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of 

not being silent about corruption.
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RSU133			 ศึาสัตร์พื่ระราชา																																																																						3(2-2-5)

              (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)

              ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพ่ยงของพระบาที่สัมเด้จ็พระเจา้อย่้หวัรัชกาลัท่ี่� 9 การร้จ้กัพ่�งตนเอง

 การเข้าใจช่วิตแลัะสัังคม การวิเคราะห์ความสััมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สัังคม แลัะโลัก ในมิติ สัังคม 

เศรษฐกิจ แลัะการเมือง โด้ยประสัานการเร่ยนร้้จากช่วิตจริงนอกห้องเร่ยน  เพื�อการประยุกต์ใช้ในการ

ด้ำาเนินช่วิตที่่�ม่ความสัุขแลัะยั�งยืน    

 Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. 

Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world 

relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real 

life outside the classroom to apply for a happy and sustainable life. 

                  

RSU	134	 กฎหมายต้อังร่้	 3(2-2-5)

 (Legal Awareness)

 ความหมายแลัะคุณค่าของรัฐธรรมน้ญ กลัไก แลัะการบังคับใช้ของกฎหมายกฎหมาย

แพ่ง เก่�ยวกับเรื�องบุคคลั ที่รัพย์สัิน นิติกรรม สััญญา ลัะเมิด้ ครอบครัว แลัะมรด้ก ที่่�ม่ความสัำาคัญต่อ

การด้ำาเนินช่วิตตั�งแต่เกิด้จนตาย  แลัะกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่่�เก่�ยวกับความผู้ิด้แลัะโที่ษ โด้ย

กำาหนด้ผู้้ก้ระที่ำาผู้ดิ้จะได้รั้บโที่ษตามที่่�กฎหมายกำาหนด้   เข้าใจแลัะวิเคราะห์กฎหมายผู่้านกรณ่ศก่ษา

ที่่�เปน็ประเด้น็ปญัหาในสังัคม เพื�อหาที่างแกป้ญัหาโด้ยใชก้ฎหมายเปน็เครื�องมอืได้อ้ยา่งเหมาะสัมตอ่

สัถานการณ์จริงที่่�เกิด้ข่�นต่อช่วิต

 Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the 

law. Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important 

to life from birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. 

The offender will be punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by 

studying case studies such as family and social issues.

RSU	135			 การอัอักแบบช่วิตแลุ่ะสั่งคมแห�งความสั่ข																																								3	(2-2-5)

                (Happy Life & Society design)

 นิยามความสุัข ประเภที่ของความสุัข กระบวนการคิด้เชิงออกแบบ กระบวนการคิด้ เชิง

อนาคต การออกแบบช่วิตท่ี่�ม่ความสุัข การออกแบบสัังคมแห่งความสุัข การออกแบบนโยบายความสุัข

 Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy 

life design Happy society design Happy policy design  
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 4)	กลุ่่�มทั่่�	4			ศึิลุ่ปะแลุ่ะว่ฒนธรรม	(Arts	and	Culture)

RSU	140	 ช่วิตในต�างแดนก่บการสั่�อัสัารข้ามว่ฒนธรรม	 3(0-35-18)

 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)  

 การเรย่นร้้อาชพ่ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชว่ติ ผู้า่นกิจกรรมโครงงานในรป้แบบต่าง ๆ  โด้ย

อาศัยการเด้ินที่างไปต่างประเที่ศ การแลักเปลั่�ยนแลัะสัร้างความสััมพนัธภ์ายใต้บันที่่กข้อตกลังความ

ร่วมมือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเที่ศหรือการเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ 

(การฝัึกประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันไม่น้อยกว่า 6 สััปด้าห์)

 Project-based activities to gain language communication experience, intercultural 

cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according 

to the agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or 

other kinds of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less 

than 6 weeks.)

RSU	141	 สั่มมนาประสับการณ์์ต�างแดน	 3(3-0-6)

 (Seminars in Overseas Experiences)

           การวิเคราะห์แลัะการตรวจสัอบหาความจริงในหัวข้อน่าสันใจเก่�ยวกับภาษาแลัะ

วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ โด้ยการนำาประเด้็นที่่�พบจากการเร่ยนหรือฝัึกปฏิิบัติงานในต่างประเที่ศ หรือ

หนว่ยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ยมาอภิปราย  แลัะเลัอืกประเด็้นท่ี่�น่าสันใจท่ี่�ได้รั้บมาจากการเดิ้นที่าง

ไปตา่งประเที่ศ หรือจากการฝักึงานในบรษัิที่ข้ามชาตท่ิี่�เปดิ้ด้ำาเนินการในประเที่ศไที่ยมาศก่ษาแลัะเรย่น

ร้้ร่วมกันผู้่านที่างการนำาเสันอ อภิปราย ในร้ปของการสััมมนา

 Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in var-

ious aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences 

or from working in Thailand-based foreign organizations through seminars.

RSU	142	 ศึาสัตร์แลุ่ะศึิลุ่ป์แห�งการดำาเนินช่วิต	 3(3-0-6)

 (Sciences and Arts of Living)

 การใช้ช่วิตอย่างสัร้างสัรรค์ เพื�อเข้าใจความหมายแลัะคุณค่าของช่วิต ปัจจัยที่่�ม่อิที่ธิพลั

ตอ่การใช้ชว่ติอย่างสัรา้งสัรรค์ เรย่นร้ก้ารใช้เหตผุู้ลัท่ี่�สัรา้งสัรรค์แลัะการคิด้เชงิบวก ร้ปแบบการด้ำาเนนิ

ช่วิตอย่างม่ความสัุขแลัะการสัร้างจิตสัำาน่กต่อการพัฒนาสัังคม
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 Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting 

creative lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness 

toward social development. 

RSU	143	 ปทั่่มธาน่ศึึกษา																																																																											3(3-0-6)

 (Pathum Thani Study)

  ประเด้็นท่ี่�น่าสันใจเก่�ยวกับจังหวัด้ปทุี่มธาน่แบบสัหวิที่ยาการ ในมิติประวัติศาสัตร์

ภ้มิศาสัตร์ ระบบนิเวศ อัตลัักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรม ภ้มิปัญญาที่้องถิ�น 

 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: his-

tory, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.

RSU	144	 คนต้นแบบ				 3(3-0-6)

 (Idol Studies)

 ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ช่วิต ความคิด้ความเชื�อ ผู้่าน

บคุคลัที่่�น่าสันใจ เพื�อวิเคราะห์หลักัการ แนวคิด้ วธ่ิการด้ำาเนินชวิ่ต ความสัมัพันธ์กบับริบที่สังัคม การนำา

มาปรับใช้เพื�อพัฒนาคุณภาพช่วิตของตนแลัะสัังคม

 History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected 

role models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with 

social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person 

and society.

         

RSU	145	 สั่�อัสัะทั่้อันช่วิต			 	3(3-0-6)

	 (Life	reflection	through	media)

 ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ชิวิต ความคิด้ความเชื�อผู้่าน

สัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ อาที่ิ เพลัง ภาพยนตร์ ลัะคร สัารคด้่ วรรณกรรม งานศิลัปะแขนงต่างๆ

 Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through 

media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.
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RSU	146		 ร่้ทั่่นโลุ่ก			 	3(3-0-6)

 (World Society Awareness)

 สัถานะแลัะบที่บาที่ของประเที่ศไที่ยที่างด้้านเศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรมใน

บริบที่โลัก สัมัยคริสัต์ศตวรรษที่่� 21 ยุที่ธศาสัตร์ประเที่ศไที่ย ณ ปัจจุบัน แลัะแนวโน้มในอนาคต

 Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture 

in global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends. 

RSU	147		 ความเป็นไทั่ย			 		3(2-2-5)

 (Thainess)

 เรย่นร้้ความหมายของคำาวา่ “ไที่ย”  เอกลัักษณ์แลัะความเป็นไที่ย  คา่นิยมแบบไที่ย  ความ

เชื�อ ประเพณ่ แลัะพิธ่กรรม วรรณกรรม/วรรณคด้่ไที่ยที่่�สัะที่้อนความเป็นไที่ยได้้ชัด้เจน  รวมถ่งเข้าใจ

วัฒนธรรมไที่ยด้้านต่างๆ อาที่ิ  มารยาที่  การแต่งกาย  อาหาร  การลัะเลั่น ความเป็นไที่ยในสัายตา

ชาวโลัก

 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai con-

ventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting 

Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress 

code, foods, Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world 

outside.

                

RSU	148			 ไทั่ยในสั่�อั																																																																																	3(2-2-5)	

	 (Thai	Dimension	in	Media)

 ภาษากับความคิด้ รป้แบบการใช้ภาษาในสืั�อ การสัะท้ี่อนภาพความคิด้ผู่้านภาษา ความ

หมายแลัะ ประเภที่ของสัื�อ ลัักษณะของสัื�อประเภที่ต่างๆ  เร่ยนร้้องค์ประกอบของสัื�อ หน้าที่่�ของสัื�อต่อ

สังัคม ศก่ษาความสัมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัความคดิ้ ศก่ษาการใชภ้าษา คา่นยิม แลัะภาพสัะที่อ้นผู้า่น

สัื�อประเภที่ต่างๆ ฝัึกวิเคราะห์กรณ่ศ่กษา การสัื�อความคิด้ผู้่านภาษาจากสัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ

 Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts 

through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, com-

ponents of media, media rights and responsibilities towards society; relationship between 

media and thoughts, language usage, values as reflected through media forms;  analysis of 

idea expression through media as case studies.
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RSU	149	 ว่ฒนธรรมวิจำ่กษ์	 																																																																			3(2-2-5)

 (Cultural Appreciation)                                                  

 วิเคราะห์องค์ประกอบที่างวัฒนธรรมศิลัปะ การแสัด้ง ความเชื�อความศรัที่ธา ศ่กษา

ปรากฏิการณ์ร่วมสัมัย โครงสัร้างแลัะพลัังอำานาจของวัฒนธรรม ที่ั�งระดั้บสัังคม ระดั้บภ้มิภาคแลัะ

ระด้ับสัากลั เพื�อหาแนวที่างคงอย้่การสัืบสัานต่อยอด้วัฒนธรรมแบบนำาสัมัย สัร้างจิตสัำาน่ก ตระหนัก

ถ่งความสัำาคัญแลัะเคารพการอย้่ร่วมกันบนความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรมในสัังคม

 Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contempo-

rary phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international 

level to find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise 

awareness of       the importance and respect of coexistence in our society based on cultural 

diversity. 

RSU	240		 ศึิลุ่ปะการทั่ำางานต�างว่ฒนธรรม																																					 3(2-2-5)

 (Arts of Working with Foreigners)

 ขอ้มล้ัสัำาคญัในการที่ำางาน ที่ั�งในด้้านของคนไที่ยที่่�ที่ำางานในต่างแด้น หรือคนไที่ยที่่�ที่ำางาน

กับหน่วยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ย เข้าใจกฎระเบ่ยบ ข้อบังคับต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เร่ยนร้้แนวโน้ม

อปุสังคข์องตลัาด้แรงงาน ประเภที่ของหนว่ยงาน บรษิทัี่ท่ี่�ตอ้งการพนกังานตา่งชาต ิจนเขา้ใจเที่คนคิท่ี่�

จำาเป็นในการที่ำางานกับชาวต่างชาติ ตลัอด้จนเข้าใจวัฒนธรรมที่่�หลัากหลัาย วิถ่ช่วิตของชาวต่างชาติ 

มารยาที่สัังคม ข้อห้ามแลัะข้อควรปฎิบัติ

 Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and 

those working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related require-

ments; learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring 

foreign employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse 

cultures, lifestyle of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.

  

RSU	241	 วิถี่อัาเซี่ยน	1				 		3(2-2-5)

 (Introduction to Passage to ASEAN) 

 ความเป็นมาแลัะการก่อตั�งของเครือข่ายหรือสัมาคมP2A ความร้้เบื�องต้นเพื�อการเตร่ยม

ตวักอ่นการเดิ้นที่างในกลัุม่ประเที่ศอาเซึ่ย่น (พ่ท้ี่เอ) ในเรื�องของวัฒนธรรม สัภาพสัังคม ชวิ่ตความเป็น

อย้่ของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศของเครือข่ายพ่ที่้เอ สัิ�งที่่�ผู้้้เร่ยนคาด้หวังจากการเด้ินที่างไม่ว่าจะเป็น  ใน

สั่วนของค่าใช้จ่าย เสั้นที่างแลัะพาหนะ ระยะเวลัาในการเด้ินที่าง ที่่�พัก อาหารแลัะมื�ออาหาร กิจกรรม
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บริการแลัะการด้้แลัที่่�พ่งได้้รับระหว่างการเดิ้นที่าง ประโยชน์ที่่�จะได้้รับ เว็บไซึ่ต์พ่ที่้เอสัำาหรับศ่กษา

ข้อม้ลัเพิ�มเติม  แนวที่างการเตร่ยมตัวก่อนการเด้ินที่างอย่างถ้กวิธ่ 

              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or 

Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN 

(P2A):  culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expecta-

tions: expenses, route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and 

meals, activities, service and care received during the journey, benefits of taking the trip; 

P2A Website for more information and self-preparation before traveling in the journey with 

P2A network; guidelines for proper preparation before taking the journey.

RSU	242		 วิถี่อัาเซี่ยน	2	 3(2-2-5)

 (Passage to ASEAN Experiences)

 เป็นร้ปแบบหน่�งของโปรแกรมแลัะกิจกรรมท่ี่�จัด้ไว้เพื�อให้บริการผู้่านที่างสัมาคมP2Aผู้้้

เร่ยนต้องลังที่ะเบ่ยนแลัะเข้าม่สั่วนร่วมในการเด้ินที่างขั�นตำ�าอย่างน้อย 10 วันเพื�อเด้ินที่างไปยัง 3 

ประเที่ศเพื�อนบ้านในกลัุ่มอาเซึ่่ยน โด้ยการรับรองของมหาวิที่ยาลััยสัมาชิกในเครือข่ายกลัุ่มประเที่ศ

อาเซึ่่ยน  ผู้้้เร่ยนจะได้้ร่วมกิจกรรมแลัะเร่ยนร้้เก่�ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาษา วัฒนธรรม ค่า

นิยม ช่วิตความเป็นอย่้ พฤติกรรม แลัะความเชื�อของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศ โด้ยม่วัตถุประสังค์ เพื�อ

การสัร้างความเข้าใจแลัะความสััมพันธ์อันด้่ระหว่างสัังคมอาเซึ่่ยน  เมื�อกลัับจากการเดิ้นที่างผู้้้เร่ยน

ต้องที่ำาการนำาเสันอประสับการณ์ผู้่านการนำาเสันอแลัะอภิปรายหน้าชั�นเร่ยนเป็นการประเมินความร้้ 

ประสับการณ์ แลัะผู้ลัสััมฤที่ธิ�ที่่�ได้้จากการเด้ินที่าง

 A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member 

University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three 

ASEAN member states which are sponsored and accommodated by P2A member universi-

ties; students also participate in activities and learn about factors influencing on language, 

culture, value, life-style, behavior and people’s belief in order to make good perception among 

ASEAN community; after      the journey, each individual student is requested to present and 

share his/her experience in order to have his/her knowledge, experience, and achievement 

evaluated.
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RSU	243		 ความสัร้างสัรรค์ในงานศึิลุ่ป์	 3(2-2-5)			

  (Creativity in the Arts)

 พื�นฐานงานศลิัปะท่ี่�สัำาคญัในด้า้นมนษุยศาสัตร ์ที่ศันศลิัป ์สัถาปตัยกรรม เพลัง แลัะศลิัปะ

การแสัด้ง  สัำารวจค่านิยมแลัะความสันใจในการพัฒนางานศิลัป์ แลัะวัฒนธรรมจากที่ั�วโลัก ศ่กษาร้

งานศิลัปะแลัะสัื�อท่ี่�หลัากหลัายร้ปแบบผู่้านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสัด้งผู้ลังานศิลัป์ การ

เข่ยนบที่วิจารณ์ แลัะการจัด้โครงการที่่�สัร้างสัรรค์

 An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts,        

architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are 

reflected in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and 

media explored as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical 

writing, and creative projects.

	 5)	กลุ่่�มทั่่�	5		ผ่้ประกอับการนว่ตกรรม		(Innovative	Entrepreneurship)

RSU	150	 การจำ่ดการเชิงสัร้างสัรรค์																																																											3(2-2-5)

	 (Creative	Management)

 แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่การจัด้การ การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิง

สัังเคราะห์แลัะการคิด้เชิงสัร้างสัรรค์ ความหมายของการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์ การจัด้การร้ปแบบ    

ต่าง ๆ ผู้่านกรณ่ศ่กษา การวางแผู้นการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์แลัะการฝัึกปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามเป้า

หมายการเร่ยนร้้

 Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, 

and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management 

Style. Study  through case studies and practice to achieve the learning target. 

 

RSU	151	 ประสับการณ์์จำากการสัตาร์ทั่อั่พื่แลุ่ะการเป็นผ่้ประกอับการธ่รกิจำ	 3(1-4-4)

 (Startup and Entrepreneurship Experiences)          

 ความหมายของธุรกจิสัตารท์ี่อพั สัตาร์ที่อพัแบบด้ั�งเด้มิแลัะสัตาร์ที่อพัในยุคปจัจุบนั การ

วิเคราะห์โอกาสัที่างธุรกิจ การเลัือกใช้เที่คโนโลัย่ที่่�เหมาะสัม  การออกแบบสัตาร์ที่อัพแลัะหรือธุรกิจที่่�

ตนเองสันใจแลัะที่ำาได้้จริง กิจกรรมที่่�จำาเป็นสัำาหรับธุรกิจสัตาร์ที่อัพ กฎหมายแลัะระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง  

การจัด้หาทีุ่นหรือผู้้้สันับสันุน
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 Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern 

times. Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business 

design and self interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. 

Seeking for Financing or Sponsorship.

RSU	152			 การคิดนอักกรอับ	 	3(2-2-5)

 (Lateral Thinking)

 ถอด้รหัสัคิด้ หลักัการใหม่  แนวคิด้ใหม่  มติทิี่างจริยธรรมแนวใหม่ที่างสังัคม การให้ความ

ร้้แลัะการนำาเสันอความจริงในแนวใหม่  การสัร้างที่่มนักนวัตกรรมที่างสัังคมยุคใหม่  สัร้างความกลั้า

หาญในการตอบโจที่ยท์ี่างสังัคมอยา่งมห่ลักัการสัอด้คลัอ้งกบัแนวคดิ้แลัะมติทิี่างจรยิธรรมในแนวใหม่ 

สัามารถนำาเสันอความร้ใ้หมท่่ี่�นำาไปใชไ้ด้จ้รงิในชว่ติ การที่ำางาน  แลัะแบง่ปนัหลักัการแลัะแนวคดิ้ใหม่

ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลัน์ เพื�อเผู้ยแผู้่ความร้้สั้่สัังคม

 Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension 

of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with 

the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing 

of new workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new 

knowledge to society through social media. 

RSU	153				ผ่้ประกอับการไลุ่ฟ์์สัไตลุ่์																																																														3(2-2-5)

                (Lifestyle Entrepreneurship)

     กระบวนการคิด้เชิงออกแบบโด้ยม่มนุษย์เป็นศ้นย์กลัาง กระบวนการคิด้เชิงอนาคต การ

เป็นผู้้้ประกอบการ จิตวิที่ยาบุคลัิกภาพ กิจการเพื�อสัังคม

 Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneur-

ship. Personality Psychology. Social enterprise.

RSU	154	 แนวคิดการประกอับการในย่คเศึรษฐกิจำดิจำิทั่่ลุ่	 3(3-0-6)

 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)

 การเปล่ั�ยนแปลังที่างเที่คโนโลัย่ สังัคม เศรษฐกิจ แลัะการสัื�อสัาร  การประกอบการแนวคิด้

พื�นฐานที่างเศรษศาสัตร์ อุปสังค์ อุปที่าน กลัไกราคา  ตลัาด้ผู้ลัผู้ลัิต  ตลัาด้ปัจจัยการผู้ลัิต โครงสัร้าง

ตลัาด้ ปจัจยัการผู้ลิัต การผู้ลิัต ตน้ทุี่น รายรับ กำาไร  ภาษ ่ งบประมาณรัฐบาลั นโยบายการคลััง  สัถาบัน

การเงิน เงินเฟัอ้  อตัราด้อกเบ่�ย มล้ัค่าเงนิตามเวลัา นโยบายการเงิน  อตัราแลักเปลั่�ยน  การลังที่นุ  การ

ระด้มทีุ่น การค้าระหว่างประเที่ศ  รายได้้ประชาชาติ  แลัะปัญหาเศรษฐกิจ  ในยุคเศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั
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 Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, 

basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor 

market, market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, 

government budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of 

money, mnonetary policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national 

income, and economic problems in digital economy.

 

 6)			กลุ่่�มทั่่�	6								ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจำิทั่่ลุ่	(Digital	Media	Literacy)

RSU	160	 ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจำิทั่่ลุ่	 3(2-2-5)

	 (Digital	Media	Literacy)

 นยิามความรอบร้้เรื�องสัื�อด้จิทิี่ลัั  ความเป็นพลัเมืองยคุด้จิทัิี่ลั  เรย่นร้้การใชเ้ที่คโนโลัย่แลัะ

เครื�องมอืด้จิทิี่ลััในการสัื�อสัาร การเข้าถ่ง  การแลักเปล่ั�ยน การใช้สัื�อด้จิทิี่ลััอยา่งร้เ้ที่า่ที่นับนพื�นฐานของ

ความรับผู้ิด้ชอบที่างกฎหมายแลัะจริยธรรมที่างการสืั�อสัาร ความคิด้เชิงวิพากษ์ต่อกรณ่ศ่กษาท่ี่�เป็น

ประเด็้นขอ้โตแ้ยง้เก่�ยวกับความน่าเชื�อถอืของสัารสันเที่ศ การประเมินคณุคา่สัารสันเที่ศจากสืั�อด้จิทัิี่ลั

เพื�อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสัมในช่วิตประจำาวัน

 Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital 

technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media 

knowingly based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on 

controversial case studies regarding reliability of information. Valuation of information from 

digital media for proper application in daily life.

RSU	161	 การอัอักแบบแลุ่ะผลุ่ิตสั่�อัดิจำิทั่่ลุ่	 3(2-2-5)

	 (Design	and	Production	of	Media)

 การสัร้างแนวคิด้เพื�อการผู้ลัิตเนื�อหาผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั  การวิเคราะห์กลัุ่มเป้าหมาย การ

วางแผู้นสัร้างสัรรค์ผู้ลังานผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั การผู้ลัิตแลัะการเผู้ยแพร่สั้่สัาธารณชนอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ

  Concept development for digital content; target audience analysis; production 

process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
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 7)			กลุ่่�มทั่่�	7		หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์	(Essence	of	Science)	 

RSU	170	 หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์	 3(2-2-5)

 (Essence of Science)

 ศ่กษาภาพรวมวิวัฒนาการวิที่ยาศาสัตร์จากอด้่ตถ่งปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิด้การตั�ง

สัมมตฐิานเพื�อนำาไปสั้ก่ารค้นคว้า การที่ด้ลัองหาคำาตอบ โด้ยใชห้ลักัการที่างวิที่ยาศาสัตร ์คณิตศาสัตร์

แลัะเที่คโนโลัย่ท่ี่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิสั้จน์แนวความคิด้ตามสัมมติฐานท่ี่�วางไว้ แลัะเสันอแนวที่างพัฒนา

ต่อไปในอนาคต

 Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage      

the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying 

scientific principles, mathematics and related information technology in order to prove the 

concept based on the formulated hypothesis, and propose possible future development.

RSU	171	 วิถี่สั่ขภาพื่ด่ม่สั่ข	 3(2-2-5)

	 (Healthy	Life-styles)

 กระบวนทัี่ศน์ด้้านสุัขภาวะ การรอบร้้ด้้านสุัขภาวะการเปล่ั�ยนแปลังของสัังคมโลัก การ

ด้้แลัแลัะการสัรา้งเสัรมิสัขุภาวะที่ั�งที่างด้า้นรา่งกาย จติใจแลัะจติวญิญาณแบบองคร์วม การใชย้า ใน

ช่วิตประจำาวัน การปฐมพยาบาลัเบื�องต้นแลัะช่วยช่วิตขั�นพื�นฐาน

 Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-be-

ing enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic 

life support.

RSU	172	 ช่วิตทั่่�เป็นมิตรก่บสัิ�งแวดลุ่้อัม	 3(2-2-5)

	 (Environmental	-friendly	Life)

 การเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่ั�งระด้ับชุมชนแลัะระด้ับโลัก ในโลักที่่�สั่งผู้ลักระที่บ ต่อการ

ด้ำาเนินช่วิตมนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาแลัะการใช้ช่วิตที่่�เป็นมิตรกับสัิ�งแวด้ลั้อมแลัะสัังคมโลัก  การ

รับมือ การปรับตัวสัถานการณ์ของการเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่่�วิฤตในปัจจุบัน การน้อมนำาแนวคิด้

หลัักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพ่ยงเพื�อจดั้การที่รพัยากรธรรมชาตแิลัะสัิ�งแวด้ลัอ้มท่ี่�เหมาะสัม ตอ่การ

ด้ำาเนินช่วิต

 Changes of environment at both the community and global levels that influence 

people ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes 
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and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to 

appropriately handle national resources and environment in the living processes.

RSU	173	 โภชนาการสัร้างเสัริมสั่ขภาพื่	 3(2-2-5)

 (Nutrition and Health Promotion)

 คำาจำากัด้ความของอาหาร  สัารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภที่แลัะบที่บาที่ของสัาร

อาหารแต่ลัะชนิด้แลัะความสััมพันธ์กับการเกิด้โรคต่างๆ  ปริมาณความต้องการสัารอาหารแต่ลัะชนิด้

ที่่�รา่งกายควรได้ร้บัในประจำาวนั ด้ชันม่วลัรวมของรา่งกาย ความตอ้งการแลัะการใชพ้ลังังาน ในแตล่ัะ

วนั พลัังงานที่่�รา่งกายตอ้งการใชใ้นขณะพกั การประเมนิภาวะโภชนาการ การออกกำาลังักาย ภาวะที่พุ

โภชนาการ การควบคุมนำ�าหนกัตวั ภาวะผิู้ด้ปกตทิี่างเมตาโบลิัสัม โภชนาการในภาวะต่างๆ แลัะ  การใช้

อาหารร่วมในการบำาบัด้โรคต่าง ๆ  เที่คโนโลัย่อาหาร พืชจ่เอ็มโอ ความปลัอด้ภัยแลัะสัุขาภิบาลัอาหาร 

สัารพิษแลัะเชื�อโรคที่่�ปนเป้�อนมาในอาหาร

 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each 

nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA); Body Mass 

Index (BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of nutri-

tional status; exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support 

in several physiological conditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food 

sanitation, natural food toxins and food-borne diseases.

RSU174			 การอัอักแบบสัร่ระ		 3(2-2-5)

    (Physical Body Design)

 ร้ปแบบแลัะความหลัากหลัายของการฝัึกด้้วยแรงต้านเพื�อการเสัริมสัร้างแลัะกระชับ

กลั้ามเนื�อ การใช้อุปกรณ์แลัะไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื�อเป็นการเสัริมสัร้างแลัะลัด้กระชับสััด้สั่วน

ของรา่งกาย รวมถ่งการวางแผู้นแลัะสัรา้งโปรแกรมการฝักึด้ว้ยแรงตา้นท่ี่�เหมาะสัมใหก้บัที่กุเพศที่กุวยั 

Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using equipment and 

not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve planning 

and designing resistance training appropriate program for all ages.
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  8)	กลุ่่�มทั่่�	8		อัาร์เอัสัย่	มาย-สัไตลุ่์	(RSU	My-Style)

  

RSU	180	 ร่งสัิตมาย-สัไตลุ่์	 3(1-4-4)

	 (RSU	My-Style)

 การพัฒนาตนเอง การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสัังเคราะห์แลัะ

การคดิ้เชงิสัรา้งสัรรค ์การตั�งเป้าหมาย การวางแผู้นงาน การฝักึปฏิิบตังิานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายการ

เร่ยนร้้ จากกิจกรรมสัร้างสัรรค์ที่่�นักศ่กษาสันใจในมหาวิที่ยาลััยรังสัิต

 Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Defini-

tion of Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and 

practice to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest 

within Rangsit University. 

RSU	181	 น่นทั่นาการ	 3(2-2-5)

 (Recreation)

 ร้ปแบบแนวคิด้ แลัะประโยชน์ของแต่ลัะกิจกรรม เพื�อนำาไปใช้ให้เหมาะสัม สัามารถ

ออกแบบกจิกรรมเสัรมิสัรา้งประสับการณด์้า้นตา่งๆ ประยกุตใ์ชใ้ห้เกดิ้ประสิัที่ธผิู้ลัสัง้สุัด้สัอด้คลัอ้งกบั

แต่ลัะสัภาวการณ์

 Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities In order to reach maximum quality that fits best in each situation.

RSU	182	 การพื่่ฒนาความสัามารถีพื่ิเศึษ	 3(2-2-5)

 (Talents Development) 

  การพัฒนาความสัามารถพิเศษ ในด้้านการเป็นนักพ้ด้ พิธ่กร ผู้้้ประกาศข่าว นักแสัด้ง นัก

ร้อง นักด้นตร่ ช่างภาพ ศิลัปิน นักเต้น   เพื�อฝัึกที่ักษะ ด้่งศักยภาพ พรสัวรรค์ สั้่การเป็นมืออาช่พ 

 Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, 

Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and 

practice the professional approach.
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RSU	183	 การปฏิิบ่ติงานช�างด้วยตนเอัง		 3(2-2-5)

	 (D.I.Y.)

  กลัไกการที่ำางานของสัิ�งของเครื�องใช้ในช่วิตประจำาวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา คิด้ค้นสิั�ง

ประด้ิษฐ์ใหม่ โด้ยการลังมือที่ำาให้ร้้จริง ให้งานสัร้าง ซึ่่อม แก้ไขเป็นเรื�องง่ายสัามารถที่ำาได้้ด้้วยตนเอง

 Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities in order to reach maximum quality that fits best in each situation

RSU	184		 คนต�างร่�นในสั่งคมสั่งว่ย	 3(2-2-5)	

 (Cross Generations in Aging Society) 

 การเตร่ยมตัวสัำาหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสั้่วัยสั้งอายุ แลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ของ

ประเที่ศไที่ย แลัะสังัคมโลัก เขา้ใจแนวคดิ้สัง้วยัเชงิรุก (Active Aging) ซึ่่�งเปน็กรอบแนวนโยบายท่ี่�สัรา้ง

โด้ยองค์การอนามัยโลัก ท่ี่�มุ่งเน้นในด้้านสัุขภาพกายแลัะจิตท่ี่�ด้่ การม่ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจแลัะ

ครอบครัว แลัะการม่สั่วนร่วมในสัังคม เพื�อให้ผู้้้สั้งอายุ แลัะคนต่างรุ่นได้้อย้่ร่วมกันอย่างม่ความสัุขใน

สัังคมสั้งวัยแลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ในอนาคต

 Preparation for a different generation to enter the old age and the completed 
Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Frame-
work which proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and 
mental health,  security of economics and family, and  social participation for elderly and 
other generations to live happily together in Aging and aged society.

หมวดวิชาเฉพื่าะ		 218				หน�วยกิต

	 1)	วิชาพื่่�นฐานวิทั่ยาศึาสัตร์		 7				หน�วยกิต

CHM	129	 เคม่เบ่�อังต้น	 4(3-3-8)	

 (Introduction to Chemistry) 

 ปริมาณสัารสััมพันธ์ โครงสัร้างอะตอม พันธะเคม่ สัารลัะลัาย สัมดุ้ลัเคม่ สัมดุ้ลักรด้-ด้่าง

เคม่ไฟัฟั้า เที่อร์โมได้นามิกสั์เคม่  การจำาแนก การเร่ยกชื�อสัารประกอบอินที่ร่ย์ สัมบัติที่ั�วไปของสัาร

อินที่ร่ย์ ปฏิิกริยาเคม่ของสัารอินที่ร่ย์

 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, solution, chemistry equilibrium, 
acid-base equilibrium, electrochemistry, chemical thermodynamics, classification of organic 
compounds, nomenclature of organic compounds, chemical reaction. 
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PHY	136	 ฟ์ิสัิกสั์วิทั่ยาศึาสัตร์ช่วภาพื่	 3(2-3-6)

 (Life Science Physics) 

 หน่วยแลัะการวัด้ที่างช่วภาพ  จลัศาสัตร์การเลัื�อนตำาแหน่งแลัะการหมุน  พลัศาสัตร์การ

เลัื�อนตำาแหน่งแลัะการหมุน  งาน พลัังงาน แลัะกำาลัังของร่างกาย  ความยืด้หยุ่นของโครงกระด้้กแลัะ

กลั้ามเนื�อ กลัศาสัตร์ของไหลั  ความร้อน  ที่ฤษฎ่จลัน์ของก๊าซึ่แลัะอุณหพลัศาสัตร์  คลัื�น เสั่ยงแลัะการ

ได้้ยิน ที่ัศนศาสัตร์ แลัะที่ัศนอุปกรณ์ ไฟัฟั้า  แม่เหลั็กแลัะอิเลั็กที่รอนิกสั์เบื�องต้น  ฟัิสัิกสั์ของรังสั่ แลัะ

เวชศาสัตร์นิวเคลั่ยร์

 Unit, bio-measurement; kinematics of translation and rotation; dynamics of trans-

lation and rotation; work, energy, power of body; equilibrium and elasticity of skeleton and 

muscles; fluid mechanics; heat,  kinetic theory of gas, thermodynamic; waves, sound, hearing; 

optic; electricity and magnetism, basic electronics; physics of rays, nuclear medicine.

 2)		วิชาพื่่�นฐานวิชาช่พื่		 66			หน�วยกิต

BCH	212	 ช่วเคม่ทั่างการแพื่ทั่ย์	 4(3-3-8)

	 (Medical	Biochemistry)

 วิชาบ่งค่บร�วม	:	MDS	211	ระบบประสัาทั่ 

 โครงสัร้างแลัะหนา้ที่่�ของสัารชว่โมเลักุลั จลัศาสัตรข์องเอนไซึ่ม์ โครงสัรา้งแลัะการจัด้เร่ยง

ของเมมเบรน  ไบโอเอนเนอจต่คิสั ์ การสัรา้งแลัะการสัลัายของสัารชว่โมเลักลุัในรา่งกายรวมไปถ่งการ

ควบคุมโรคต่าง ๆ  ที่่�เกิด้จากความผู้ิด้ปกติของกระบวนการเมตาบอลัิสัม  ช่วสัังเคราะห์ด้่เอ็นเอ       

อาร์เอ็นเอ แลัะโปรต่น  การควบคุมการแสัด้งออกของจ่น พันธุวิศวกรรม ความสััมพันธ์ระหว่าง  เมตา

บอลัิสัมของสัาร ช่วโมเลักุลัต่าง ๆ  ของร่างกาย บที่บาที่แลัะหน้าที่่�ของสัารอาหาร วิตามินแลัะเกลัือแร่ 

กลัไกการที่ำางานของสัารอาหารต่าง ๆ  ในร่างกาย  หลัักการแลัะการใช้สัเปคโตรโฟัโตมิเตอร์ การแยก

ชนิด้ของฮ่โมโกลับินโด้ยอิเลั็กโตรฟัอริซึ่ิสั การที่ด้สัอบการที่นต่อกลั้โคสั การตรวจสัอบหน้าท่ี่�ของตับ

แลัะไต  แผู้นผู้ังของเอนไซึ่ม์ตัด้จำาเพาะ

 Structures and functions of biomolecules; the kinetics of enzymes; structure and 

arrangement of membrane; bioenergetics; biosynthesis and degradation of biomolecules in 

human bodies including regulation; diseases from abnormal of metabolism; biosynthesis of 

DNA, RNA and protein; regulation of gene expression; genetic engineering; interrelationship 

of metabolism of biomolecules; hormone action; role and function of nutrients vitamins and 

minerals; mechanism of nutrients in human bodies; principle of spectrophotometer; elec-
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trophoresis of haemoglobin; glucose tolerance test; diagnosis of liver and kidney function; 

restriction enzyme map.

BCH	213	 พื่่นธ่ศึาสัตร์ทั่างการแพื่ทั่ย์	 1(1–0–2)

	 (Medical	Genetics)	 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์ 

 หลัักพันธุศาสัตร์ การถ่ายที่อด้ลัักษณะที่างพันธุกรรม การกลัายพันธ์ุในระดั้บจ่นแลัะ

โครโมโซึ่ม การที่ำาแผู้นที่่�จ่นบนโครโมโซึ่ม กลัไกการเกิด้ภาวะผู้ิด้ปกติแลัะผู้ิด้ร้ปแต่กำาเนิด้ โรคท่ี่�เกิด้

จากความผู้ิด้ปกติของการถ่ายที่อด้ที่างพันธุกรรม ความผู้ิด้ปกติของจ่นท่ี่�เก่�ยวข้องกับกระบวนการ

ที่างช่วเคม่ การเกิด้เนื�องอกแลัะมะเร็ง พันธุศาสัตร์ประชากร การนำาความร้้ที่างพันธุศาสัตร์มารักษา

โรคพันธุกรรม ความสัำาคัญของการให้คำาปร่กษาที่างพันธุศาสัตร์ 

 Principles of genetics, genetic inheritance, gene and chromosome mutation, 

gene mapping on chromosome, pathogenesis of congenital malformation and deformation, 

diseases of abnormal genetic inheritance, biochemical genetics, causes of neoplasm and 

cancer, population genetics, application of genetics to treat genetic diseases, importance 

of genetic counseling.

IMP	111		 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างวิชาช่พื่แพื่ทั่ย์	 3(3-0-6)

	 (Introduction	to	Medical	Profession)

 ประวตัศิาสัตรก์ารแพที่ย ์ มารยาที่จรรยาบรรณที่างวชิาชพ่  สัทิี่ธแิลัะความปลัอด้ภยัของ

ผู้้้ป�วย  สััมผู้ัสัช่วิตผู้้้ป�วย ญาติ แลัะช่วิตการเป็นแพที่ย์ในโรงพยาบาลั พื�นฐานการสัื�อสัาร  การสัื�อสัาร

กบับคุลัากรที่างการแพที่ย์  การสัื�อสัารกับผู้้ป้�วยแลัะญาติ  ความสัมัพันธ์ท่ี่�เหมาะสัมระหว่างแพที่ย์กบั

ผู้้้ป�วย  ความหมายแลัะความสัำาคัญของการใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั

 History of medicine; medical professionalism and ethics; patients’ right and 

safety; exposure to patients’ and their relatives’ together with physicians’ life; communication 

basis; interprofessional communication; communication with patients and their relatives; good 

doctor-patient relationship; definition and significance of rational drug use.
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MDS	210	 ช่ววิทั่ยาขอังเซีลุ่ลุ่์	 1(1-0-2)

 (Cell Biology)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 211 ระบับัปุ่ระสู่าทั 

 โครงสัร้างแลัะหน้าที่่�ของเซึ่ลัลั์  องค์ประกอบของเซึ่ลัลั์แลัะเนื�อเยื�อพื�นฐาน  การย่ด้เกาะ

ระหว่างเซึ่ลัลัแ์ลัะสัารบนผู้วิเซึ่ลัลั ์ การเคลัื�อนไหวของเซึ่ลัลั ์ การลัำาเลัย่งขนสัง่ภายในเซึ่ลัลั ์ การสัง่ถา่ย

สััญญาณ  การรักษาสัมดุ้ลัของเซึ่ลัลั์  วัฏิจักรเซึ่ลัลั์  เซึ่ลัลั์ต้นกำาเนิด้ การเจริญของตัวอ่อนใน 3 สััปด้าห์

แรก  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลิันกิ การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหัวใจความเปน็มนุษย์ การ

ป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Structure and function of the cell; cell and basic tissue components; cell-cell and 

cell-matrix adhesion; cell motility; intracellular sorting; signal transduction; cellular homeosta-

sis; cell cycle; stem cells; embryonic development in the first three weeks; clinical correlation; 

holistic care with humanized healthcare; prevention of diseases and health promotion.

MDS	211	 ระบบประสัาทั่	 4(3–3–8)

 (Nervous System)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์  

 MDS 210 ชีวิวิิทัยีาของเซีลล์

  MDS 212 ระบับัผู้ิวิหนัง เน่�อเยี่�อเก่ี�ยีวิพื่ัน และระบับัก่ล�ามเน่�อโคัรงก่ระด่ก่

 บ้รณาการความร้้ที่างมหกายวิภาคศาสัตร์ จุลักายวิภาคศาสัตร์ วิที่ยาเอ็มบริโอ

สัร่รวิที่ยา แลัะช่วเคม่ของระบบประสัาที่ การแบ่งสั่วนของระบบประสัาที่  การที่ำางานระด้ับเซึ่ลัลั์แลัะ

เนื�อเยื�อประสัาที่ ตวัรบัความร้ส้ัก่ อวัยวะรบัความร้ส้ัก่พิเศษ วถ่ิประสัาที่แลัะการเชื�อมโยงของใยประสัาที่ 

หนา้ที่่�แลัะกลัไกการควบคุมการที่ำางานของระบบประสัาที่รับความร้้สัก่  ระบบประสัาที่สัั�งการ  ความจำา  

คลัื�นไฟัฟ้ัาสัมองแลัะความสัมัพันธก์บัการนอนหลับั รเ่ฟัลัก็ซึ่ ์ระบบประสัาที่อัตโนมตั ิการที่รงสัภาพปกติ

ของร่างกาย การแสัด้งออกที่างพฤติกรรมแลัะอารมณ์ อทิี่ธิพลัของระบบประสัาที่ต่อระบบอวัยวะอื�น ๆ

การไหลัเว่ยนเลัือด้ในระบบประสัาที่ นำ�าหล่ัอสัมองไขสัันหลััง การเปล่ั�ยนแปลังตามวัย การซ่ึ่อมแซึ่ม

แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพ เงาภาพรังสั่ปกติของระบบประสัาที่  ปฏิิบัติการที่างกายวิภาคศาสัตร์ สัร่รวิที่ยา

ของระบบประสัาที่แลัะการแปลัผู้ลั การนำาความร้พื้�นฐานมาใชท้ี่างคลันิกิ การปอ้งกนัโรคแลัะการสัรา้ง

เสัริมสัุขภาพ 

 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of the nervous system; organization and compartmentalization; structure 

and function of neuron, neuroglia and nervous tissue; receptors, special sense organs, con-
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nection of nerve fibers or neuronal tracts from the peripheral nervous system to the central 

nervous system and its projecting to effectors; regulatory mechanisms in sensation; recog-

nition; principle of electroencephalography and relationship with sleep physiology; neuronal 

reflex; autonomic nervous control; regulation of homeostasis; expressions of behavior and 

emotion; effects to other organ systems; circulation in nervous system; cerebrospinal fluid; 

repair, regeneration and changes associated with stage of life; defense mechanisms and 

normal flora; normal imaging; related laboratory procedure and interpretation; clinical corre-

lation; ordinary for holistic care; prevention of diseases and health promotion.

MDS	212	 ระบบผิวหน่ง	เน่�อัเย่�อัเก่�ยวพื่่นแลุ่ะระบบกลุ่้ามเน่�อัโครงกระด่ก						 5(3-6-9)		

	 (Integumentary	System,	Connective	Tissue	and	Musculoskeletal	System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 211 ระบับัปุ่ระสู่าทั 

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา 

แลัะชว่เคมข่องระบบผู้วิหนงั ระบบกระด้ก้ กลัา้มเนื�อ แลัะเนื�อเยื�อเก่�ยวพนั  โครงสัรา้ง หนา้ที่่�แลัะกลัไก

การควบคุมการที่ำางานของเซึ่ลัลั์ เนื�อเยื�อเก่�ยวพัน กระด้้ก กระด้้กอ่อน เนื�อเยื�อกลั้ามเนื�อ แลัะอวัยวะ

ในระบบผิู้วหนัง สัร่รวิที่ยาของกลั้ามเนื�อ  พัฒนาการของกลั้ามเนื�อ กระด้้ก ผู้ิวหนัง ศ่รษะ คอ แลัะ

ต่อมนำ�าลัาย  มหกายวิภาคศาสัตร์แลัะการที่ำางานของกลั้ามเนื�อศ่รษะ คอ ลัำาตัว รยางค์แขน รยางค์

ขา กระด้้ก ข้อต่อ  การที่รงสัภาพปกติของร่างกาย  การเปลั่�ยนแปลังตามวัย  การซึ่่อมแซึ่ม แลัะการ

ฟั้�นฟั้สัภาพ  เงาภาพรังสั่ปกติของระบบกระด้้ก ปฏิิบัติการแลัะการแปลัผู้ลัที่างกายวิภาคศาสัตร์แลัะ

สัร่รวิที่ยาของระบบผู้ิวหนัง ระบบกระด้้ก กลั้ามเนื�อ แลัะเนื�อเยื�อเก่�ยวพัน  การนำาความร้้พื�นฐานมา

ใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวม ด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การป้องกันโรคแลัะการสัร้าง

เสัริมสัุขภาพ 

 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of integumentary system, musculoskeletal system and connective tissue; 

structure, function and regulatory mechanism of cell, connective tissue, bone, cartilage, 

muscular tissue and organs in integumentary system; physiology of muscles; development of 

musculoskeletal, integument, head, neck and salivary glands; gross and functional anatomy 

of muscles of head, neck, trunk, upper and lower extremities, skeleton and joints; regulation 

of homeostasis; effects to other organ systems; repair, regeneration and changes associated 



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ College of Medicine

with stage of life; normal imaging; related laboratory procedure and interpretation; clinical 

correlation; holistic care with humanized healthcare; prevention of diseases and health pro-

motion.

MDS	213	 ระบบไหลุ่เว่ยนโลุ่หิต		 3(2–3–6)

 (Cardiovascular System) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่  

 BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา

แลัะช่วเคม่ของระบบไหลัเว่ยนโลัหิต  การเจริญพัฒนา โครงสัร้าง หน้าที่่� แลัะกลัไกการควบคุมของ

ระบบไหลัเว่ยนโลัหิต  เงาภาพรังสัป่กติของระบบไหลัเว่ยนโลัหิต  สัรร่วิที่ยาตั�งแต่ระดั้บเซึ่ลัล์ัจนถ่งระดั้บ

อวัยวะ  ปรากฏิการณ์ที่างไฟัฟั้าแลัะที่างกายภาพของวงจรหัวใจ  จลันศาสัตร์การไหลัเว่ยนของโลัหิต  

การควบคมุการที่ำางานของระบบไหลัเว่ยนโลัหติด้ว้ยปจัจยัภายนอกแลัะภายในหัวใจ  พยาธิสัรร่วิที่ยา 

ปฏิบิตักิารที่างกายวิภาคศาสัตร ์สัรร่วิที่ยา แลัะชว่เคมข่องระบบไหลัเว่ยนโลัหิตแลัะการแปลัผู้ลั  คลัื�น

ไฟัฟั้าหัวใจ  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ  

 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of cardiovascular system; development, structures, functions and mechanism 

of regulation of cardiovascular system; normal radiograph of cardiovascular system; physiologic 

study from cellular level to organ level; electrical and mechanical events of the cardiac cycle 

and hemodynamics; internal and external controls of the heart functions; pathophysiology; 

laboratory procedures and interpretation in anatomy and physiology of cardiovascular system; 

electrocardiography; the implementation of basic knowledge for clinical practices, prevention 

of diseases and health promotion.

MDS	214		 ระบบหายใจำ		 2(2-0-4)

 (Respiratory System) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน :  PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่ 

 BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์ 

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 219 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารก่ายีวิิภาคัศาสู่ต้ร์และสู่รีรวิิทัยีาระบับัหายีใจำ 

  ไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ ระบับัต้่อมไร�ทั่อ และระบับัสู่่บัพื่ันธุ์่์

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา 
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แลัะชว่เคมข่องระบบหายใจ โครงสัรา้ง หนา้ท่ี่�แลัะกลัไกการควบคมุการที่ำางานของระบบที่างเด้นิหายใจ

สั่วนบนแลัะลั่าง ปอด้แลัะเยื�อหุ้มปอด้  กลัศาสัตร์การหายใจ  ความต้านที่านการหายใจ การที่ด้สัอบ

สัมรรถภาพปอด้ การขนสั่งแลัะการแลักเปลั่�ยนแก๊สั การควบคุมการหายใจ พยาธิสัร่รวิที่ยาของระบบ

หายใจ สัร่รวิที่ยาของการออกกำาลัังกาย ผู้ลักระที่บจากพฤติกรรมแลัะอารมณ์ การไหลัเว่ยนโลัหิตใน

ระบบหายใจ การเปล่ั�ยนแปลังตามวัย การซ่ึ่อมแซึ่ม แลัะการฟ้ั�นฟ้ัสัภาพ  กลัไกป้องกัน จุลัช่พตาม

ธรรมชาติ  เงาภาพรังสั่ปกติของระบบหายใจ การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การป้องกันโรค

แลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ  

 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of respiratory system; structure, function and regulatory mechanisms of 

upper and lower respiratory airways, lungs and pleura, mechanics of breathing, resistance 

of breathing, pulmonary function test, gas exchange and gas transport, control of respira-

tion, pathophysiology of respiratory system; physiology of exercise; expressions of behavior, 

emotion ; circulation in respiratory system; repair, regeneration and changes associated with 

stage of life; defense mechanisms and normal flora; normal imaging; clinical correlation; 

prevention of diseases and health promotion.

MDS	215		 ไตแลุ่ะระบบปัสัสัาวะ		 2(2–0–4)

 (Renal and Urinary System) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่ 

 BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 219 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารก่ายีวิิภาคัศาสู่ต้ร์และสู่รีรวิิทัยีาระบับัหายีใจำ  

 ไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ ระบับัต้่อมไร�ทั่อ และระบับัสู่่บัพื่ันธุ์่์

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา

แลัะช่วเคม่ของไตแลัะระบบปัสัสัาวะ โครงสัร้าง หน้าท่ี่� แลัะกลัไกการควบคุมการที่ำางานของไตแลัะ

ระบบปัสัสัาวะ การที่รงสัภาพปกติของร่างกาย กลัไกการควบคุมอัตราการกรองแลัะอัตราการไหลั

ของเลัือด้เข้าสั้่ไต กระบวนการขนสั่งสัารท่ี่�ที่่อหลัอด้ไต การที่ำาให้ปัสัสัาวะเข้มข้น หรือเจือจาง กลัไก

การควบคุมสัมดุ้ลันำ�า อิเลั็กที่รอไลัต์  แลัะสัมดุ้ลักรด้แลัะด้่าง ความผู้ิด้ปกติของสัมดุ้ลันำ�า อิเล็ักที่รอ

ไลัต์แลัะสัมดุ้ลักรด้แลัะด้า่ง กลัไกการถ่ายปสััสัาวะ การแสัด้งออกที่างพฤตกิรรมแลัะอารมณ์  การไหลั

เว่ยนเลัอืด้ในไตแลัะระบบปัสัสัาวะ การเปลั่�ยนแปลังตามวัย การซึ่อ่มแซึ่ม แลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพ เงาภาพ

รงัสัป่กตขิองไตแลัะระบบปสััสัาวะ การนำาความร้้พื�นฐานมาใชท้ี่างคลันิิก การป้องกนัโรคแลัะการสัรา้ง

เสัริมสัุขภาพ
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 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of urinary system, structure, function and regulatory mechanisms of urinary 

system; regulation of homeostasis; regulatory mechanisms of glomerular filtration rate and renal 

blood flow; tubular transport of substances; concentrating-diluting mechanisms; regulatory 

mechanisms of body fluid- and electrolytes and acid-base, fluid-electrolytes and acid-base 

disorders; micturition; expressions of behavior, emotion; circulation in urinary system; repair, 

regeneration and changes associated with stage of life; defense mechanisms and normal 

flora; normal imaging; clinical correlation; holistic care; prevention of diseases and health 

promotion.

MDS	216		 ระบบทั่างเดินอัาหาร	 3(2–3–6)

 (Gastrointestinal System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : CHM 129 เคัมีเบั่�องต้�น

 PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา 

แลัะชว่เคมข่องระบบที่างเดิ้นอาหาร  โครงสัร้าง หน้าท่ี่�แลัะกลัไกควบคุมการที่ำางานของที่างเดิ้นอาหาร

ต่อมนำ�าลัาย ตับ ระบบที่างเดิ้นของนำ�าด้่แลัะตับอ่อน การเคลัื�อนไหวของที่างเดิ้นอาหาร การหลัั�งสัิ�ง 

คัด้หลัั�งในที่างเด้ินอาหาร การย่อยแลัะด้้ด้ซึ่่มอาหาร  การไหลัเว่ยนเลัือด้ในระบบที่างเด้ินอาหาร การ

เปลั่�ยนแปลังตามวัย การซึ่่อมแซึ่ม แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพ กลัไกปกป้องในระบบที่างเด้ินอาหาร จุลัช่พ

ตามธรรมชาติ การแสัด้งออกที่างพฤติกรรมแลัะอารมณ์  เงาภาพรังสั่ปกติของที่างเด้ินอาหาร ปฏิิบัติ

การที่างกายวิภาคศาสัตร์แลัะสัร่รวิที่ยาของระบบที่างเด้ินอาหารแลัะการแปลัผู้ลั การนำาความร้้พื�น

ฐานมาใช้ที่างคลัินิก การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ 

 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of gastrointestinal system; structure,  function and regulatory mechanisms 

of the alimentary canal, salivary glands, liver, biliary system and exocrine pancreas; gastro-

intestinal motility; gastrointestinal secretion; digestion and absorption; circulation in diges-

tive system; repair, regeneration and changes associated with stage of life; gastrointestinal 

defense mechanisms and normal flora; expressions of behavior, emotion; normal imaging; 

related laboratory procedure and interpretation; clinical correlation; holistic care; prevention 

of diseases and health promotion.
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MDS	217	 ระบบต�อัมไร้ทั่�อั		 2(2–0–4)

 (Endocrine System) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : CHM 129 เคัมีเบั่�องต้�น  

 PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่

 BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์

 วิชาบังคับร่วม : MDS 219 ปฏิิบัติการกายวิภาคศาสัตร์แลัะสัร่รวิที่ยาระบบหายใจ          

   ไตแลัะระบบปัสัสัาวะ ระบบต่อมไร้ที่่อ แลัะระบบสัืบพันธุ์

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา

แลัะช่วเคม่ของระบบต่อมไร้ที่่อ  กลัไกการออกฤที่ธิ�แลัะผู้ลัของฮอร์โมนต่อการที่ำางานของอวัยวะ

เปา้หมาย เงาภาพรงัสัป่กตขิองระบบตอ่มไรท้ี่อ่  การควบคมุการที่ำางานของระบบตอ่มไรท้ี่อ่ การควบคมุ

อุณหภ้มิร่างกาย  พยาธิสัร่รวิที่ยา  การเปลั่�ยนแปลังตามวัย การซึ่่อมแซึ่ม แลัะการฟั้�นฟั้สัภาพ  การนำา

ความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การป้องกันโรค แลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology 

and biochemistry of endocrine system; mechanisms and hormonal effects on organs; nor-

mal imaging of endocrine system; working controls of the endocrine system; temperature 

regulation; pathophysiology; repair, regeneration and changes associated with stage of life; 

clinical correlation; prevention of diseases and health promotion.

MDS	218	 ระบบสั่บพื่่นธ่์	 2(2-0-4)

 (Reproductive System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : PHY 136 ฟิิสู่ิก่สู่์วิิทัยีาศาสู่ต้ร์ชีวิภาพื่ 

 BCH 212 ชีวิเคัมีทัางก่ารแพื่ทัยี์

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 219 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารก่ายีวิิภาคัศาสู่ต้ร์และสู่รีรวิิทัยีาระบับัหายีใจำ   

 ไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ ระบับัต้่อมไร�ทั่อ และระบับัสู่่บัพื่ันธุ์่์

 บร้ณาการความร้้ที่างมหกายวภิาคศาสัตร ์จลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บริโอ สัรร่วทิี่ยา

แลัะช่วเคม่ของระบบสัืบพันธุ์หญิงแลัะชาย เต้านม  เพศสััมพันธ์  การปฏิิสันธิ  การฝัังตัวของตัวอ่อนที่่�

เยื�อบุมด้ล้ัก การตั�งครรภ ์ การคลัอด้แลัะภาวะหลัังคลัอด้  การสัร้างแลัะการหลัั�งนำ�านม การเปล่ั�ยนแปลัง

ของร่างกายแลัะจิตใจในระหว่างวงจรประจำาเดื้อน  การเปล่ั�ยนแปลังตามวัยของแต่ลัะเพศ  การควบคุม

การที่ำางานของระบบสืับพันธ์ุแลัะฮอร์โมนเพศ เงาภาพรังส่ัปกติของระบบสืับพันธ์ุ พยาธิสัรร่วิที่ยา  การ

ซึ่่อมแซึ่มแลัะการฟ้ั�นฟ้ัสัภาพ  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลิันิก การป้องกันโรคแลัะการสัร้าง

เสัริมสัุขภาพ  
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Integration of knowledge in gross anatomy, histology, embryology, physiology and biochem-

istry of female and male reproductive system;  breast; intercourse; fertilization; implantation; 

pregnancy; parturition and conditions after birth; milk production and secretion;  changes in 

body and mind during the menstrual cycle;  normal imaging of reproductive system; working 

controls of the reproductive system and sex hormones; pathophysiology; repair and regen-

eration; changes associated with stage of life; clinical correlation; prevention of diseases 

and health promotion.

MDS	219	 ปฏิิบ่ติการกายวิภาคศึาสัตร์แลุ่ะสัร่รวิทั่ยาระบบหายใจำ	 1(0-3-2)

	 ไตแลุ่ะระบบปัสัสัาวะ	ระบบต�อัมไร้ทั่�อั	แลุ่ะระบบสั่บพื่่นธ่์

	 (Anatomy	and	Physiology	Laboratory	of	Respiratory	System,		

	 Renal	and	Urinary	System,	Endocrine	System,	and	Reproductive	System)

 วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟัิสัิกสั์วิที่ยาศาสัตร์ช่วภาพ  

 BCH 212 ช่วเคม่ที่างการแพที่ย์

 วิชาบังคับร่วม : MDS 214 ระบบหายใจ  

 MDS 215 ไตแลัะระบบปัสัสัาวะ

 MDS 217 ระบบต่อมไร้ที่่อ 

 MDS 218 ระบบสัืบพันธุ์

 ปฏิิบัติการที่างมหกายวิภาคศาสัตร์แลัะจุลักายวิภาคศาสัตร์ของระบบหายใจ ไตแลัะ

ระบบปัสัสัาวะ ระบบต่อมไร้ที่่อ แลัะระบบสัืบพันธุ์  การที่ด้สัอบสัมรรถภาพปอด้  กลัไกการตอบสันอง

ของไตในการรักษาสัมดุ้ลันำ�าในภาวะต่าง ๆ 

 Gross anatomy and histology laboratory of respiratory system, renal and urinary 

system, endocrine system, and reproductive system; pulmonary function test; mechanical 

response of the kidney to maintain water balance in different conditions.

MDS	311	 ความผิดปกติทั่างระบบเลุ่่อัดแลุ่ะนำ�าเหลุ่่อังเรติค่ลุ่าร์												 4(3–3–8)	

 (Disorders of Hematopoietic and Lymphoreticular System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : PAT311 พื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาทัั�วิไปุ่

 บ้รณาการความร้ท้ี่างจลุักายวภิาคศาสัตร ์วทิี่ยาเอม็บรโิอ สัรร่วทิี่ยา ชว่เคม ่ของความร้พื้�น

ฐานที่างโลัหติวทิี่ยา กระบวนการแขง็ตวัของเลัอืด้แลัะการลัะลัายลัิ�มเลัอืด้ในภาวะปกต ิธนาคารเลัอืด้

แลัะการให้เลัือด้ บ้รณาการความร้้ที่างพยาธิสัร่รวิที่ยา พยาธิวิที่ยาคลัินิก จุลัช่ววิที่ยา วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน
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แลัะเภสัชัวทิี่ยาของภาวะผู้ดิ้ปกตทิี่างโลัหติวิที่ยา ระบาด้วทิี่ยาแลัะผู้ลักระที่บของโรคตอ่จติใจของผู้้ป้�วย 

ครอบครัวแลัะสัังคม ความสััมพันธ์ของอาการแลัะอาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของโรค ปัจจัยเสั่�ยงที่่�ม่

ผู้ลัต่อการเกิด้โรค การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้อธิบายสัาเหตุการเกิด้โรคแลัะอาการที่างคลัินิกของโรค

 การเก็บสิั�งสั่งตรวจ ปฏิิบัติการที่างโลัหิตวิที่ยาแลัะธนาคารเลัือด้รวมที่ั�งการแปลัผู้ลั การด้้แลัผู้้้ป�วย

แบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ 

 Integration of biomedical science related to basic knowledge in normal hematol-

ogy, hemostasis and fibrinolytic system; blood banking and basic knowledge in transfusion 

medicine;  integration of pathophysiology, clinical pathology, microbiology, immunology 

and pharmacology in diseases and disorders of hematologic system; epidemiology and the 

influence of the disease to person, family and society; relationship of symptoms and pathol-

ogy; risk factors of the disease; application of basic sciences for pathogenesis and clinical 

correlation of the common diseases in hematopoietic and lymphoreticular system; principle 

of specimen collection; related laboratory procedure and interpretation; holistic care with 

humanized healthcare; prevention of diseases and health promotion.

MDS	312	 ความผิดปกติทั่างระบบไหลุ่เว่ยนโลุ่หิต	 2(2–0–4)

 (Disorders of Circulatory System)  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 213 ระบับัไหลเวิียีนโลหิต้

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PAT 311 พื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาทัั�วิไปุ่

 บร้ณาการความร้้ชว่เคม ่วทิี่ยาภม้คุ้ิมกัน จลุัชว่วิที่ยา พยาธิกำาเนดิ้ พยาธสิัร่รวิที่ยา พยาธิ

วทิี่ยา พยาธิวทิี่ยาคลิันกิ แลัะเภสัชัวิที่ยาของภาวะผิู้ด้ปกติที่างระบบไหลัเวย่นโลัหิต  ความผิู้ด้ปกติแต่

กำาเนิด้แลัะพันธุกรรม  โรคติด้เชื�อ การอักเสับ ความผู้ิด้ปกติที่างวิที่ยาภ้มิคุ้มกัน  การบาด้เจ็บ  เนื�องอก  

ความผู้ิด้ปกติที่างเมตาบอลัิสัม ผู้ลักระที่บจากความผู้ิด้ปกติของจิตใจต่อระบบไหลัเว่ยนโลัหิต  ความ

สััมพันธ์ของอาการแลัะอาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของโรค  ผู้ลักระที่บของโรคต่อจิตใจแลัะสัังคม 

ปจัจัยเสั่�ยงท่ี่�มผู่้ลัต่อการเกดิ้โรค  เงาภาพรงัสัผิู่้ด้ปกตทิี่างระบบไหลัเว่ยนโลัหิตท่ี่�พบบ่อย  การนำาความ

ร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคแลัะ

การสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, pathogenesis, patho-

physiology, pathology, clinical pathology, pharmacology of circulatory system; hereditary, 

congenital and structural disorders;  infectious, inflammatory, and immunologic disorders;  

traumatic and mechanical disorders;  neoplastic disorders;  metabolic, regulatory disorders; 
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emotional and behavioral factors on circulatory system; relationship of signs, symptoms and 

pathology; influence on person, family and society;  occupational and other environmental risk 

factors; common related imaging; clinical correlation; holistic care with humanized healthcare; 

prevention of diseases and health promotion.

MDS	313	 ความผิดปกติทั่างไตแลุ่ะระบบปัสัสัาวะ	 2(2-0-4)

 (Disorders of Renal and Urinary System)  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 215 ไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PAT 311 พื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาทัั�วิไปุ่

 บ้รณาการความร้้ช่วเคม่ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิ

สัร่รวิที่ยา พยาธิวิที่ยา พยาธิวิที่ยาคลัินิก แลัะเภสััชวิที่ยาของภาวะผู้ิด้ปกติที่างไตแลัะระบบปัสัสัาวะ  

ความผู้ิด้ปกติแต่กำาเนิด้  โรคติด้เชื�อ การอักเสับ ความผู้ิด้ปกติที่างวิที่ยาภ้มิคุ้มกัน  การบาด้เจ็บ  เนื�อ

งอก  ความผิู้ด้ปกติที่างเมตาบอลัิสัม ความผู้ิด้ปกติของสัมดุ้ลักรด้ด้่าง สัารนำ�าแลัะเกลืัอแร่ ผู้ลักระ

ที่บจากความผู้ิด้ปกติของหลัอด้เลัือด้ ระบบไหลัเว่ยน จิตใจแลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ ต่อไตแลัะระบบ

ปสััสัาวะ ความสัมัพนัธข์องอาการแลัะอาการแสัด้งกบัพยาธสิัภาพของโรค  ผู้ลักระที่บของโรคตอ่จติใจ

แลัะสัังคม ปัจจัยเสั่�ยงที่่�ม่ผู้ลัต่อการเกิด้โรค เงาภาพรังสั่ ผู้ิด้ปกติที่างไตแลัะระบบปัสัสัาวะที่่�พบบ่อย 

หลัักการเกบ็สิั�งสัง่ตรวจที่างหอ้งปฏิิบัตกิารแลัะการแปลัผู้ลัรายงาน ววัิฒนาการการที่ด้แที่นหนา้ที่่�ของ

ไต การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ การ

ป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, parasitology, patho-

genesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology of urinary system; 

hereditary, congenital and structural disorders; infectious, inflammatory, and immunologic 

disorders;  traumatic and mechanical disorders; neoplastic disorders and tumor-like condi-

tions;  metabolic, regulatory disorders, acid-base imbalance, fluid and electrolytes imbalance, 

vascular and circulatory disorders;  emotional and behavioral factors; relationship of signs, 

symptoms and pathology; influence on person, family and society; occupational and other 

environmental risk factors; common related imaging; principle of specimen collection and 

interpretation; renal replacement modalities; clinical correlation; holistic care with humanized 

healthcare; prevention of diseases and health promotion.
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MDS	314	 ความผิดปกติทั่างระบบประสัาทั่	 2(2-0-4)

 (Disorders of Nervous System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 211 ระบับัปุ่ระสู่าทั  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 320 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารพื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาต้ามระบับั 

 บ้รณาการความร้้ช่วเคม่ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิ

สัร่รวิที่ยา พยาธิวิที่ยา พยาธิวิที่ยาคลัินิก แลัะเภสััชวิที่ยาของภาวะผู้ิด้ปกติที่างระบบประสัาที่ ความ

สััมพันธ์ของอาการแลัะอาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของโรคที่่�พบบ่อย ความผู้ิด้ปกติแต่กำาเนิด้ โรคติด้

เชื�อ โรคที่่�ไม่ได้้เกิด้จากการติด้เชื�อ  เนื�องอก ความผู้ิด้ปกติที่างเมตาบอลัิสัม ผู้ลักระที่บจากความผู้ิด้

ปกตทิี่างหลัอด้เลัอืด้ ระบบไหลัเว่ยน แลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ  ตอ่ระบบประสัาที่ การเสืั�อมสัภาพกอ่นวยั

 ความผู้ิด้ปกติที่างจิต ความสััมพันธ์ของอาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของโรค ระบาด้วิที่ยาแลัะผู้ลักระ

ที่บของโรคตอ่จติใจแลัะสังัคม ปจัจยัเสั่�ยงท่ี่�มผู่้ลัตอ่การเกดิ้โรค  เงาภาพรงัส่ัผู้ดิ้ปกตทิี่างระบบประสัาที่

ที่่�พบบ่อย หลัักการเก็บสัิ�งสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ แลัะการแปลัผู้ลัรายงาน การนำาความร้้พื�นฐาน

มาใช้ที่างคลัินิก การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การป้องกันโรคแลัะการสัร้าง

เสัริมสัุขภาพ

 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, parasitology, pathogen-

esis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, and pharmacology of nervous system; 

hereditary, infectious and non-infectious disorders; neoplastic disorders and tumor-like 

conditions; metabolic and regulatory disorders; vascular and circulatory disorders; degen-

erative disorders; psychological disorders; epidemiology; emotional and behavioral factors;  

relationship of symptoms and pathology; influence on person, family and society; occupa-

tional and other environmental risk factors; common related imaging; principle of specimen 

collection; clinical correlation; holistic care with humanized healthcare; health prevention of 

diseases and promotion.

MDS	315	 ความผิดปกติทั่างระบบผิวหน่ง	เน่�อัเย่�อัเก่�ยวพื่่น		 2(2-0-4)

	 แลุ่ะระบบกลุ่้ามเน่�อัโครงกระด่ก

	 (Disorders	of	Integumentary	System,	Connective	Tissue	and	Musculoskeletal		

 System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 212 ระบับัผิู้วิหนัง เน่�อเยี่�อเกี่�ยีวิพัื่นและระบับัก่ล�ามเน่�อโคัรงก่ระดก่่

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 320 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารพื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาต้ามระบับั 

บ้รณาการความร้้ช่วเคม่ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิสัร่รวิที่ยา พยาธิ
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วิที่ยา พยาธิวิที่ยาคลัินิก แลัะเภสััชวิที่ยาของภาวะผู้ิด้ปกติที่างระบบผู้ิวหนัง เนื�อเยื�อเก่�ยวพัน กลั้าม

เนื�อโครงกระด้้ก  พันธุกรรม ความผู้ิด้ปกติแต่กำาเนิด้ โรคติด้เชื�อ การอักเสับ ความผู้ิด้ปกติที่างวิที่ยา

ภ้มิคุ้มกัน การบาด้เจ็บ เนื�องอก ความผู้ิด้ปกติที่างเมตาบอลัิสัม การเสัื�อมสัภาพก่อนวัย  ผู้ลักระที่บ

จากความผู้ิด้ปกติที่างหลัอด้เลัือด้ ระบบไหลัเว่ยน  จิตใจแลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ ต่อระบบผิู้วหนัง 

เนื�อเยื�อเก่�ยวพัน กลั้ามเนื�อโครงกระด้้ก ความสััมพันธ์ของอาการแลัะอาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของ

โรค ระบาด้วิที่ยาแลัะผู้ลักระที่บของโรคต่อจิตใจแลัะสัังคม  ปัจจัยเสั่�ยงที่่�ม่ผู้ลัต่อการเกิด้โรค  เงาภาพ

รังสั่ผู้ิด้ปกติที่างระบบโครงร่างที่่�พบบ่อย  หลัักการเก็บสัิ�งสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ แลัะการแปลัผู้ลั

  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การ

ป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, parasitology, pathogen-

esis, pathophysiology, pathology, clinical pathology and pharmacology of integumentary 

system, connective tissue and musculoskeletal system; hereditary, congenital and structural 

disorders; infectious, inflammatory, and immunologic disorders; traumatic and mechanical 

disorders; neoplastic disorders and tumor-like conditions; metabolic and regulatory disor-

ders; vascular and circulatory disorders; emotional and behavioral factors; relationship of 

symptoms and pathology; influence on person, family and society; occupational and other 

environmental risk factors; common related imaging; principle of specimen collection; related 

laboratory procedure and interpretation;  clinical correlation; holistic care with humanized 

healthcare;  prevention of diseases and health promotion.

MDS	316		 ความผิดปกติทั่างระบบหายใจำ																																 2(2-0-4)

 (Disorders in Respiratory System)  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 214 ระบับัหายีใจำ

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 320 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารพื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาต้ามระบับั 

 บ้รณาการความร้้ช่วเคม่ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิ

สัร่รวทิี่ยา พยาธวิทิี่ยา  พยาธวิทิี่ยาคลันิกิ แลัะเภสัชัวทิี่ยาของภาวะผู้ดิ้ปกตทิี่างระบบหายใจ  ความผู้ดิ้

ปกติแต่กำาเนิด้ โรคติด้เชื�อ การอักเสับ ความผู้ิด้ปกติที่างวิที่ยาภ้มิคุ้มกัน  การบาด้เจ็บ เนื�องอก ความ

ผู้ิด้ปกติที่าง เมตาบอลัิสัม การเสัื�อมสัภาพก่อนวัย ผู้ลักระที่บจากความผู้ิด้ปกติที่างหลัอด้เลัือด้ ระบบ

ไหลัเว่ยน จิตใจแลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ  ต่อระบบหายใจ ความสััมพันธ์ของอาการแลัะอาการแสัด้งกับ

พยาธิสัภาพของโรค ระบาด้วิที่ยาแลัะผู้ลักระที่บของโรคต่อจิตใจแลัะสัังคม ปัจจัยเสั่�ยงที่่�ม่ผู้ลัต่อการ

เกิด้โรค  เงาภาพรังสั่ผู้ิด้ปกติที่างระบบหายใจที่่�พบบ่อย  หลัักการเก็บสัิ�งสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ  
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ปฏิิบัติการที่างพยาธิวิที่ยาคลัินิก แลัะการแปลัผู้ลั  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้

ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, parasitology, pathogen-

esis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology of respiratory system; 

hereditary, congenital and structural disorders;  infectious, inflammatory, and immunologic 

disorders; traumatic and mechanical disorders;  neoplastic disorders and tumor-like condi-

tions; metabolic and regulatory disorders; vascular and circulatory disorders; emotional and 

behavioral factors; relationship of symptoms, signs and pathology; influence on person, family 

and society; occupational and other environmental risk factors; common related imaging; 

principle of specimen collection; related laboratory procedure and interpretation; clinical 

correlation; holistic care with humanized healthcare; prevention of diseases and health pro-

motion.

MDS	317	 ความผิดปกติทั่างระบบทั่างเดินอัาหาร	 2(2–0-4)

 (Disorders of Gastrointestinal System)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 216 ระบับัทัางเดินอาหาร

 PAT 311 พื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาทัั�วิไปุ่

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 320 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารพื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาต้ามระบับั 

 บ้รณาการความร้้ช่วเคม่ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิ

สัร่รวิที่ยา พยาธิวิที่ยา พยาธิวิที่ยาคลัินิก แลัะเภสััชวิที่ยาของภาวะผู้ิด้ปกติที่างระบบที่างเด้ินอาหาร

ความผู้ดิ้ปกตแิตก่ำาเนดิ้ โรคตดิ้เชื�อ การอกัเสับ  ความผู้ดิ้ปกตทิี่างวทิี่ยาภ้มคิุม้กนั การบาด้เจบ็ เนื�องอก 

ความผู้ิด้ปกติที่างเมตาบอลัิสัม  การเสัื�อมสัภาพก่อนวัย  ผู้ลักระที่บจากความผู้ิด้ปกติที่างหลัอด้เลัือด้

 ระบบไหลัเว่ยน  จิตใจแลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ  ต่อระบบที่างเด้ินอาหาร  ความสััมพันธ์ของอาการแลัะ

อาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของโรค  ระบาด้วิที่ยาแลัะผู้ลักระที่บของโรคต่อจิตใจแลัะสัังคม  ปัจจัย

เสั่�ยงที่่�ม่ผู้ลัต่อการเกิด้โรค  เงาภาพรังสั่ผู้ิด้ปกติที่างระบบที่างเด้ินอาหารที่่�พบบ่อย  การนำาความร้้พื�น

ฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์  การป้องกันโรคแลัะการ

สัร้างเสัริมสัุขภาพ
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 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, parasitology, pathogen-

esis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, pharmacology of digestive system; 

hereditary, congenital and structural disorders; infectious, inflammatory, and immunologic 

disorders;  traumatic and mechanical disorders; neoplastic disorders and tumor-like condi-

tions; metabolic and regulatory disorders; vascular and circulatory disorders; emotional and 

behavioral factors; relationship of symptoms and pathology; influence on person, family and 

society; occupational and other environmental risk factors; common related imaging; clini-

cal correlation; holistic care with humanized healthcare; prevention of diseases and health 

promotion.

MDS	319	 ความผิดปกติทั่างระบบสั่บพื่่นธ่์		 2(2-0-4)

 (Disorders of Reproductive System)  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 218 ระบับัสู่่บัพื่ันธุ์่์

 PAT 311 พื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาทัั�วิไปุ่

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 320 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารพื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาต้ามระบับั 

 บ้รณาการความร้้ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิสัร่รวิที่ยา

พยาธิวิที่ยา พยาธิวิที่ยาคลิันิก แลัะเภสััชวิที่ยาของภาวะผิู้ด้ปกติที่างระบบสืับพันธ์ุทัี่�งชายแลัะหญิง

ความผู้ิด้ปกติแต่กำาเนิด้  โรคติด้เชื�อ การอักเสับ ความผู้ิด้ปกติที่างวิที่ยาภ้มิคุ้มกัน  การบาด้เจ็บ เนื�อ

งอก ความผู้ดิ้ปกตทิี่างเมตาบอลัสิัม ผู้ลักระที่บจากความผู้ดิ้ปกตทิี่างหลัอด้เลัอืด้ ระบบไหลัเว่ยน จติใจ

แลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ ต่อระบบสัืบพันธุ์ ความผู้ิด้ปกติของการตั�งครรภ์ การคลัอด้  ภาวะหลัังคลัอด้  

การสัร้างแลัะการหลัั�งนำ�านม  ความสััมพันธ์ของอาการแลัะอาการแสัด้งกับพยาธิสัภาพของโรค  ผู้ลัก

ระที่บของโรคต่อจิตใจแลัะสัังคม ปัจจัยเสั่�ยงท่ี่�ม่ผู้ลัต่อการเกิด้โรค หลัักการเก็บสัิ�งส่ังตรวจที่างห้อง

ปฏิิบัติการ แลัะการแปลัผู้ลั  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์  การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, patho-

physiology, pathology, clinical pathology, pharmacology of reproductive system; congenital 

and structural disorders; infectious, inflammatory, and immunologic disorders; traumatic 

and mechanical disorders;  neoplastic disorders and tumor-like conditions; metabolic and 

regulatory disorders; vascular and circulatory disorders;  emotional and behavioral factors; 

abnormal pregnancy and labor; postpartum stage; parturition and lactation; relationship of 
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signs, symptoms and pathology; influence on person, family and society; occupational and 

other environmental risk factors; common related imaging; principle of specimen collection 

and interpretation; clinical correlation; holistic care with humanized healthcare; prevention 

of diseases and health promotion.

MDS	320	 ปฏิิบ่ติการพื่ยาธิวิทั่ยาตามระบบ	 1(0-3-2)

 (Systemic Pathology Laboratory)

 วิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 312 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัไหลเวิียีนโลหิต้

 MDS 313 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ 

 PAT 311 พื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาทัั�วิไปุ่

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 314 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัปุ่ระสู่าทั

 MDS 315 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัผู้ิวิหนัง เน่�อเยี่�อเก่ี�ยีวิพื่ัน 

 และระบับัก่ล�ามเน่�อโคัรงก่ระด่ก่

  MDS 316 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัหายีใจำ

  MDS 317 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัทัางเดินอาหาร

  MDS 319 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัสู่่บัพื่ันธุ์่์

 บ้รณาการความร้้ จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน พยาธิวิที่ยากายวิภาค พยาธิ

วิที่ยาคลัินิกของภาวะผู้ิด้ปกติที่างระบบไหลัเว่ยนโลัหิต ที่างไตแลัะระบบปัสัสัาวะ ระบบประสัาที่ 

ผู้วิหนงั ระบบกระด้ก้แลัะกลัา้มเนื�อ  ระบบที่างเด้นิหายใจ  ระบบที่างเด้นิอาหาร ระบบสับืพนัธ์ุชายแลัะ

หญิง  หลัักการเก็บสัิ�งสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการแลัะการแปลัผู้ลัรายงาน ปฏิิบัติการที่างพยาธิวิที่ยา

กายวภิาค ปฏิบัิตกิารที่างพยาธิวทิี่ยาคลิันกิแลัะการแปลัผู้ลั การนำาความร้้พื�นฐานมาใชท้ี่างคลันิิกเพื�อ

การวินิจฉัย วางแผู้นการรักษาแลัะติด้ตามผู้ลั

 Integration of microbiology, parasitology, immunology, anatomical pathology, 

clinical pathology of circulatory system, renal and urinary system, nervous system, skin and 

musculoskeletal system, respiratory system, gastrointestinal system, reproductive system; 

principle of specimen collection and laboratory report interpretation; anatomical pathology, 

clinical pathology and related laboratory procedure and interpretation; clinical correlation 

for diagnosis, management and follow up.
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MDS	328	 ความผิดปกติทั่างระบบต�อัมไร้ทั่�อั	 2(2-0-4)	

    (Disorders of Endocrine System)  

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 217 ระบับัต้่อมไร�ทั่อ

 บ้รณาการความร้้ช่วเคม่ วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน จุลัช่ววิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิ

สัรร่วทิี่ยา พยาธวิทิี่ยา พยาธวิทิี่ยาคลันิกิ แลัะเภสััชวทิี่ยา ของภาวะผู้ดิ้ปกตทิี่างระบบตอ่มไรท่้ี่อ ความ

ผู้ดิ้ปกติท่ี่�ถา่ยที่อด้ที่างพันธกุรรม ความผิู้ด้ปกติแตก่ำาเนิด้ ความผิู้ด้ปกติที่างด้า้นโครงสัร้างของร่างกาย  

โรคติด้เชื�อ   การอักเสับ ความผู้ิด้ปกติที่างวิที่ยาภ้มิคุ้มกัน  การบาด้เจ็บ เนื�องอก ความผู้ิด้ปกติที่างเม

ตาบอลัสิัม ความผิู้ด้ปกตจิากการควบคุมการที่ำางาน ผู้ลักระที่บจากความผิู้ด้ปกตทิี่างหลัอด้เลืัอด้แลัะ

ระบบไหลัเว่ยน ความเครย่ด้ที่างอารมณแ์ลัะพฤตกิรรม  ความสััมพนัธข์องอาการแลัะอาการแสัด้งกบั

พยาธิสัภาพของโรค ผู้ลักระที่บของโรคระบบตอ่มไรท่้ี่อตอ่ผู้้ป้�วย ครอบครวั แลัะสังัคม ปจัจัยเส่ั�ยงท่ี่�เกิด้

จากอาชพ่แลัะสิั�งแวด้ลัอ้มซึ่่�งมผู่้ลัต่อการเกดิ้โรค เงาภาพรงัสัผิู่้ด้ปกตทิี่างระบบต่อมไร้ที่อ่ที่่�พบบ่อยหลักั

การเก็บสัิ�งสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการแลัะการแปลัผู้ลัรายงาน การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก 

การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 Integration of biochemistry, immunology, microbiology, parasitology, pathogene-

sis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, and pharmacology of endocrine system; 

hereditary, congenital, and structural disorders;  infectious, inflammatory, immunologic and 

traumatic disorders;  neoplastic disorders and tumor-like conditions; metabolic and regulatory 

disorders; vascular and circulatory disorders; emotional and behavioral factors; relationship 

of symptoms, signs and pathology; influence on person, family and society; occupational and 

other environmental risk factors; common related imaging; principle of specimen collection; 

clinical correlation; holistic care with humanized healthcare; prevention of diseases and 

health promotion.

MIC	315		 หลุ่่กวิทั่ยาภ่มิค่้มก่น	 1(1–0–2)

 (Principles of Immunology)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MIC 316 จำ่ลชีวิวิิทัยีาทัางก่ารแพื่ทัยี์  

 MIC 317 ปุ่รสู่ิต้วิิทัยีาทัางก่ารแพื่ทัยี์  

 องค์ประกอบแลัะกลัไกของระบบภ้มิคุม้กันของร่างกายในการตอบสันองต่อโมเลักลุัแปลัก

ปลัอม จลุัชพ่แลัะปรสัติ  กลัไกการเกดิ้ความผู้ดิ้ปกตทิี่างระบบภ้มคิุม้กนั  ภาวะภ้มไิวเกนิ  ภ้มติา้นที่าน

ต่อตัวเอง  การสัลััด้สัิ�งปลั้กถ่าย แลัะภาวะภ้มิคุ้มกันบกพร่อง ปฏิิกิริยาต่าง ๆ ที่างวิที่ยาภ้มิคุ้มกันเพื�อ

ใชวิ้นจิฉัยโรค  การสัร้างเสัริมหรือปรับลัด้การที่ำางานของระบบภ้มิคุม้กัน   ผู้ลักระที่บจากความผิู้ด้ปกติ
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ที่างหลัอด้เลัือด้  ระบบไหลัเว่ยน จิตใจแลัะโรคที่างระบบอื�น ๆ ต่อระบบภ้มิคุ้มกันของร่างกาย ระบาด้

วทิี่ยา แลัะผู้ลักระที่บของโรคตอ่จติใจแลัะสังัคม ปจัจยัเสั่�ยงที่่�มผู่้ลัต่อการเกดิ้โรค การนำาความร้พื้�นฐาน

มาใชท้ี่างคลันิกิ การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองคร์วมด้ว้ยหวัใจความเปน็มนษุย ์การสัรา้งเสัรมิสัขุภาพแลัะการ

ป้องกันโรค

 Components and mechanisms of human immune system involved in immuno-

logical response to foreign molecules, microbes and parasites; immunological disorders, 

hypersensitivity, autoimmune disorders, graft rejection, immunodeficiency; immunological 

methods for laboratory investigation; immunomodulation; effect of vascular and circulatory 

disorders, mentality and diseases of other systems on body immunologic system; influence 

on person, family and society; risk factors; clinical correlation; holistic care with humanized 

healthcare; health promotion and prevention of diseases.

MIC	316		 จำ่ลุ่ช่ววิทั่ยาทั่างการแพื่ทั่ย์			 	4(3–3–8)

														 (Medical	Microbiology)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MIC 315 หลัก่วิิทัยีาภ่มิคั่�มก่ัน

 MIC 317 ปุ่รสู่ิต้วิิทัยีาทัางก่ารแพื่ทัยี์

 เชื�อแบคที่่เร่ย รา แลัะไวรัสั ที่่�ม่ความสัำาคัญที่างการแพที่ย์ นิเวศวิที่ยา แหลั่งแลัะพาหะ

แพร่เชื�อ ร้ปร่างลัักษณะแลัะคุณสัมบัติที่่�เก่�ยวข้องกับการก่อโรค การวินิจฉัยโรคที่างห้องปฏิิบัติการ 

แนวที่างการสืับค้นเชื�อก่อโรคที่างห้องปฏิบัิตกิาร การวินิจฉัยเชื�อก่อโรคในโรคติด้เชื�อ การที่ด้สัอบความ

ไวของเชื�อต่อยาต้านจุลัชพ่ ระบาด้วิที่ยา ผู้ลักระที่บต่อจติใจแลัะสังัคม การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่าง

คลิันิก การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสัร้างเสัริมสุัขภาพ แลัะการป้องกันโรค

 Medically important bacteria, viruses and fungi; ecology; reservoir of infectious 

diseases; morphology, characteristics, properties and pathogenesis of infectious micro-

organisms; laboratory techniques for investigation and diagnosis of infectious diseases; 

antimicrobial susceptibility testing methods; epidemiology; influence on person, family and 

society;  control  of medically important microorganisms; clinical correlation; holistic care 

with humanized healthcare; health promotion and prevention of diseases.
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MIC	317		 ปรสัิตวิทั่ยาทั่างการแพื่ทั่ย์			 	1(1–0–2)

														 (Medical	Parasitology)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MIC 315 หลัก่วิิทัยีาภ่มิคั่�มก่ัน

 MIC 316 จำ่ลชีวิวิิทัยีาทัางก่ารแพื่ทัยี์

 เชื�อปรสิัตที่่�ม่ความสัำาคัญที่างการแพที่ย์ นิเวศวิที่ยา แหล่ังแลัะพาหะแพร่เชื�อ ร้ปร่าง

ลักัษณะแลัะคุณสัมบัตทิี่่�เก่�ยวข้องกับการก่อโรค การวินิจฉัยโรคที่างห้องปฏิิบัตกิาร แนวที่างการสืับค้น

เชื�อกอ่โรคที่างห้องปฏิิบัตกิาร การวินจิฉยัเชื�อกอ่โรคในโรคติด้เชื�อ ระบาด้วิที่ยา  ผู้ลักระที่บต่อจติใจแลัะ

สัังคม  การนำาความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

การสัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการป้องกันโรค

 Medically important parasites; ecology; reservoir of infectious diseases; morphol-

ogy, characteristics, properties and pathogenesis of infectious microorganisms; laboratory 

techniques for investigation and diagnosis of infectious diseases; epidemiology; influence on 

person, family and society; control of medically important microorganisms; clinical correlation; 

holistic care with humanized healthcare; health promotion and prevention of diseases.

PAT	311	 พื่ยาธิวิทั่ยาทั่่�วไป	 3(2–3-6)

 (General Pathology)

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 312 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัไหลเวิียีนโลหิต้

 MDS 313 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ

 ภยนัตรายแลัะการตายของเซึ่ลัล์ั การปรบัตวัของเซึ่ลัลั ์ การตอบสันองของรา่งกายความผิู้ด้

ปกตขิองระบบไหลัเว่ยน การเกิด้เนื�องอกแลัะผู้ลัของเนื�องอก โรคที่างพันธกุรรมแลัะภาวะทุี่พโภชนาการ  

ความผิู้ด้ปกติจากการพัฒนาการ พยาธิสัภาพของโรคติด้เชื�อ  โรคระบบภ้มิคุม้กัน  ปฏิิบัตกิารที่างพยาธิ

กายวิภาคแลัะการแปลัผู้ลั  การประยุกต์ความร้้เพื�อการตั�งสัมมุติฐานสัาเหตุของปัญหาผู้้้ป�วย  การนำา

ความร้้พื�นฐานมาใช้ที่างคลัินิก  การป้องกันโรคแลัะการสัร้างเสัริมสัุขภาพ 

 Cell injuries and death, cellular adaptation, body response to injuries, hemod-

ynamic disorders, carcinogenesis and its effects on host, genetic and nutritional disorders, 

developmental pathology, pathology of infectious diseases and immunopathology; anatomical 

pathology laboratory and interpretation; application the knowledge to explain etiology and 

patients’ problems; clinical correlation; health promotion and prevention of diseases.
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PMC	313	 หลุ่่กเภสั่ชวิทั่ยา	 3(3–0–6)

      (Principles of Pharmacology)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 210 ชีวิวิิทัยีาของเซีลล์

 เภสััชจลันศาสัตร์  เภสััชพลัศาสัตร์  เภสััชพันธุศาสัตร์  การบริหารยา  ผู้ลัที่างเภสััชวิที่ยา

กลัไกการออกฤที่ธิ�ของยา ขอ้บง่ใช ้ ขอ้หา้มใช ้ ขอ้ควรระวัง อาการไม่พ่งประสังคข์องยา การแพ้ยา แลัะ

พษิของยา  อนัตรกิรยิาระหว่างยา  หลักัการใช้ยาป้องกันแลัะรักษาโรค  การคำานง่ถ่งความปลัอด้ภัยของ

ผู้้ป้�วยในการใช้ยา นโยบายด้า้นยาแห่งชาติ  ผู้ลักระที่บของยาต่อบคุคลัแลัะส่ัวนรวม  สัารออตาคอยส์ั

 ยาในระบบประสัาที่อัตโนมัติ หลัักการใช้ยารักษาโรคติด้เชื�อ  ยารักษาโรคมะเร็ง  ยาที่่�ม่ผู้ลัต่อระบบ

ภม้คิุม้กนั  หลัักการใชส้ัมนุไพรในการแพที่ยท์ี่างเลัอืก พษิวทิี่ยา การนำาความร้พื้�นฐานด้า้นเภสัชัวทิี่ยา

มาใช้ที่างคลัินิก  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 Pharmacokinetics; pharmacodynamics; pharmacogenetics; drug administra-

tion; pharmacologic effects; mechanisms of drug action; indications; contraindications; 

precautions; adverse drug reactions; drug allergy and toxicity; drug interactions; principles 

of prescription and treatment; patient safety prescription; national drug policy; impact of 

medication on individuals and society; autacoids; autonomic pharmacology; general princi-

ples of antimicrobial drugs; antineoplastic drugs; immunopharmacology; principle of herbal 

used in alternative medicine; toxicology; basic knowledge of pharmacology used in clinical 

correlation; holistic care with humanized healthcare.

 3)	วิชาช่พื่	 145					หน�วยกิต

ANS		521	 วิสั่ญี่ญี่่วิทั่ยา																																																															 2(1-2-3)

 (Anesthesiology)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1 

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1 

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1 

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2 

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1 

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2
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 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติ  ยาที่างวิสััญญ่  ยาชา  พื�น

ฐานการให้ยาระงับความร้้สั่ก การเตร่ยมผู้้้ป�วย การให้ยาก่อนระงับความร้้สั่ก การระงับความร้้สั่กที่ั�ว

ร่างกายแลัะเฉพาะสั่วน การป้องกัน  การเฝั้าระวัง การวินิจฉัยแลัะการด้้แลัรักษาภาวะแที่รกซึ่้อนจาก

การระงบัความร้้สัก่ การให้สัารนำ�าแลัะสัว่นประกอบของเลืัอด้ การด้แ้ลัหลังัการระงับความร้ส้ัก่ การลัด้

ความเจ็บปวด้  การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วยก่อนแลัะหลัังการให้การ

ระงบัความร้ส้ัก่  ที่กัษะการที่ำาหตัถการที่างวสิัญัญ่  การด้แ้ลัระบบหายใจ  การใหอ้อกซึ่เิจนเพื�อการรกัษา

  สัทิี่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้ป้�วย การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุัม

ถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยภายใต้ความด้้แลัแลัะรับผู้ิด้ชอบของอาจารย์ ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  

 Thinking process and critical analysis in medical practice; anesthetic drugs; local 

anesthetics; basic of anesthesia; pre-anesthetic assessment and premedication; regional and 

general anesthesia; prevention, monitoring, diagnosis and treatment of complications; fluid, 

blood and blood component therapy; postoperative care; pain management; communication 

skills among health personnel and patients; airway management; oxygen therapy; patients’ 

right and safety; holistic approach with humanized healthcare for patients and families under 

supervision;  responsibility with good attitude. 

CEL	611		 เลุ่่อักวิชาช่พื่	1																			 4(0-12-6)

 (Clinical Elective I)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5  

 เวชปฏิิบัติในแผู้นกอายุรกรรม ศัลัยกรรม ส้ัตินร่เวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลัยศาสัตร์

             ออร์โธปิด้ิกส์ั หรือเวชปฏิิบัติทัี่�วไปในโรงพยาบาลัที่ั�วไป หรือโรงพยาบาลัศ้นย์ หรือโรง

พยาบาลัมหาวิที่ยาลััยที่่�กำาหนด้ให้นักศ่กษาเลัือก

 Medical practice in medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics,  

orthopedics or general practice at selected general or university hospital.

CEL	612	 เลุ่่อักวิชาช่พื่	2																			 4(0-12-6)

 (Clinical Elective II)

 วิชาบังคับก่อน : สัอบผู้่านการประเมินการเร่ยนร้้ทีุ่กรายวิชาของชั�นปีที่่� 5  

 เวชปฏิิบัติในโรงพยาบาลัทัี่�วไป หรือโรงพยาบาลัศ้นย์ หรือโรงพยาบาลัมหาวิที่ยาลััยท่ี่�

กำาหนด้ให้นักศ่กษาเลัือก แลัะความภาคภ้มิใจในสัถาบันการศ่กษา 

 Medical practice at selected general or university hospital and Institutional Pride.
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CMD	211	 เวชศึาสัตร์ช่มชน	1																																																			 1(0-2-1)

	 (Community	Medicine	I) 

 สัภาพการด้ำาเนินช่วิตของประชาชนในชุมชนชนบที่  วัฒนธรรมชุมชน ขนบธรรมเน่ยม

ประเพณ ่ เศรษฐกิจ สัิ�งแวด้ล้ัอมแลัะพฤติกรรมสุัขภาพ ความจำาเปน็พื�นฐาน  การวินจิฉยัอนามัยชมุชน

เบื�องต้น การพัฒนาคุณภาพช่วิตของประชาชน การสัาธารณสุัขม้ลัฐาน การบริการด้้านการแพที่ย์

แลัะการสัาธารณสัุขในระด้ับชุมชน ระบบสัุขภาพของประเที่ศ การสัื�อสัารกับประชาชน การสัื�อสัารกับ

บุคลัากรการแพที่ย์แลัะการที่ำางานเป็นที่่ม  

 Life styles and cultures in rural and urban areas; relationship between tradition, 

environment, economy and health; basic needs; basic community health; improvement in 

quality of life; basic public health; primary health care, medical and health services in com-

munity; national health systems; communication with people; communication with medical 

personnel and team work.

CMD	621		 เวชศึาสัตร์ช่มชน	2																																															 4(0-12-6)

	 (Community	Medicine	II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5  

 เวชปฏิิบัติในโรงพยาบาลัชุมชนท่ี่�กำาหนด้ให้นักศ่กษาเลัือก  แนวคิด้ที่างเวชศาสัตร์

ครอบครัว    ความสััมพันธ์ของสัุขภาพแลัะการเจ็บป�วยกับสัภาพครอบครัว  การปรับตัวของครอบครัว

ต่อการเจ็บป�วย

 Medical practice at selected community hospital; concept of family medicine;  

impact of chronic illness on family; familial adaptation to illness.

EMM	621		 เวชศึาสัตร์ฉ่กเฉิน																											 4(0-12-6)

	 (Emergency	Medicine)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5

 เวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาที่างเวชศาสัตร์ฉุกเฉินแลัะอุบัติเหตุภายใต้การควบคุมด้้แลัของ

อาจารย์  ความร้้พื�นฐาน  อาการแลัะอาการแสัด้ง  ระบาด้วิที่ยา  พยาธิกำาเนิด้  พยาธิสัร่รวิที่ยา  การ

ซึ่กัประวตั ิ การตรวจรา่งกาย  การวินจิฉัยแยกโรค  การวินจิฉัยโรค  การตรวจ การสัง่ตรวจแลัะการแปลั

ผู้ลัที่างห้องปฏิิบัติการแลัะที่างรังสั่  การด้้แลัรักษาภาวะฉุกเฉินเบื�องต้น  ที่ักษะการก้้ช่พแลัะหัตถการ

กรณ่ผู้้้ป�วยฉุกเฉินตามเกณฑ์์มาตรฐานผู้้้ประกอบวิชาช่พเวชกรรมของแพที่ยสัภา พ.ศ. 2555  อย่าง

คำาน่งถ่งสิัที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้ป้�วย  การป้องกัน  การวินจิฉัยแลัะการด้แ้ลัรักษาภาวะแที่รกซ้ึ่อน
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ที่่�เกิด้ข่�นจากการที่ำาหัตถการ  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย  การนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วย  การสัื�อสัารกับผู้้้

ป�วยแลัะ/หรือญาติกรณ่วิกฤต  การด้้แลัรักษาผู้้้ป�วยแบบสัหวิชาช่พ  การปร่กษาแลัะการสั่งผู้้้ป�วยต่อ

ไปยังผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อน แลัะการสั่งผู้้้ป�วยกลัับ  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวม

ด้ว้ยหวัใจความเปน็มนุษย์ครอบคลัมุถ่งครอบครวัผู้้ป้�วยแลัะชมุชนภายใต้ความด้แ้ลัของอาจารย ์ ความ

รับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  

 Medical practice for solving problems of emergency and traumatic patients under 

supervision; review of basic knowledge; symptoms and signs; epidemiology; pathogenesis, 

pathophysiology; history taking; physical examination; differential diagnosis; diagnosis; inves-

tigation and interpretation of laboratory findings;  preliminary emergency care; resuscitation 

and emergency procedure according to the requirement of Thai Medical Council; patients’ 

right and safety; prevention, monitoring, diagnosis, care and management of procedural 

complications; medical record; case presentation; communication skill in critical situation; 

multidisciplinary care; referral management in severe and complicated cases; discharge 

summary according to ICD10; holistic approach with humanized healthcare for patients and 

families under supervision; responsibility with good attitude.

EMP	611	 สัาระสัำาค่ญี่ขอังเวชปฏิิบ่ติ																																					 2(2-0-4)

	 (Essentials	in	Medical	Practice)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 521 อายี่รศาสู่ต้ร์ 3

 MED 522 อายี่รศาสู่ต้ร์ 4

 SUR 521 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 3

 SUR 522 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 4

 OBG 521 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 3

 OBG 522 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 4 

 PED 521 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 3

 PED 522 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 4

 การช่วยช่วิตชั�นสั้ง  การปฏิิบัติงานในห้องฉุกเฉิน  หัวใจเต้นผู้ิด้จังหวะ  ภาวะฉุกเฉินที่าง

อายุรกรรม ศัลัยกรรม สั้ตินร่เวชกรรม  กุมารเวชกรรม กระด้้กแลัะข้อ จักษุ โสัต ศอ นาสัิก แลัะจิตเวช

การประกันคุณภาพโรงพยาบาลัที่่�จำาเป็น  จริยธรรมแลัะกฎหมายที่่�เก่�ยวกับการปฏิิบัติงานที่างการ

แพที่ย์ เวชจริยศาสัตร์ ความเสัมอภาค แลัะเศรษฐศาสัตร์สัาธารณสัุขกับการใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั  

หลัักการบรหิารงานด้า้นสัขุภาพที่่�สัำาคญัในโรงพยาบาลัชมุชน  การสันบัสันนุการใชย้าอยา่งสัมเหตผุู้ลั             
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การบริหารความเสั่�ยง  การวินิจฉัยแลัะหัตถการตามระบบ ICD10 แลัะ ICD9CM  การรับรองสัาเหตุ

การตาย

 Advanced life support; emergency services in emergency room; cardiac ar-

rhythmia; emergency problems in medicine, surgery, obstetrics and gynecology; pediatrics, 

orthopedics, ophthalmology, otolaryngology, psychiatry ; essentials in hospital accreditation; 

medical laws and ethics in physician’s practice; medical ethics, equity and economic aspects 

in rational drug use; essential principles of administration at community hospitals; manage-

ment to improve rational drug use; risk management; diagnosis and procedures according 

to ICD 10 and ICD 9 CM; causes of death documentation.

21	 โสัต	ศึอั	นาสัิกวิทั่ยา																																																				 2(1-2-3)

 (Otolaryngology)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1 

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1 

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2   

 โรคที่างระบบโสัต ศอ นาสัิก  ศ่รษะแลัะลัำาคอ  ความร้้พื�นฐาน  อาการแลัะอาการแสัด้ง

ระบาด้วิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิสัร่รวิที่ยา กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวช

ปฏิบิตัเิพื�อแก้ปญัหาผู้้ป้�วยที่างระบบโสัต ศอ นาสักิ ศร่ษะแลัะลัำาคอ  การซึ่กัประวตั ิ การตรวจรา่งกาย 

แนวที่างการสัง่ตรวจที่างหอ้งปฏิิบตักิาร  การวนิจิฉยัแยกโรค  การด้แ้ลัรกัษา  อาการที่างระบบ โสัต ศอ 

นาสักิ ศร่ษะแลัะลัำาคอที่่�เกิด้จากโรคในระบบอื�น ๆ   การวางแผู้นแลัะการรักษาเบื�องต้นใน  ภาวะฉุกเฉิน

การส่ังผู้้้ป�วยต่อไปยังผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะการส่ังกลัับ การบันท่ี่กรายงาน

ผู้้้ป�วย ที่ักษะหัตถการที่างระบบโสัต ศอ นาสัิก ศ่รษะแลัะลัำาคอ  สัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย  

การป้องกัน  การวินิจฉัย การด้้แลัรักษาภาวะแที่รกซึ่้อนที่่�เกิด้จากหัตถการ การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์  

บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย การจัด้การกับข้อผู้ิด้พลัาด้ที่างการแพที่ย์  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์

รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์

ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพตาม

หลัักเวชจริยศาสัตร์

 Diseases in otolaryngology system; basic knowledge; signs and symptoms; 

epidemiology; pathogenesis, pathophysiology; thinking process and critical analysis for 

solving problems of patients with problems in otolaryngology system; history taking; phys-
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ical examination; differential diagnosis; investigation; management; plan and basic emer-

gency care; referral management in severe and complicated cases; medical record; basic 

medical procedures; patients’ right and safety; prevention, monitoring, diagnosis, care and 

management of procedural complications; communication skills among health personnel 

and patients; open disclosure and management of medical errors; holistic approach with 

humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good 

attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

FAM	521	 เวชศึาสัตร์ครอับคร่ว	 2(1-2-3)

	 (Family	Medicine)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน :  MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1 

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1 

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1 

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2 

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1 

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2

 แนวคิด้ที่างเวชศาสัตร์ครอบครัว  กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่าง

เวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วยโด้ยผู้้้ป�วยเป็นศ้นย์กลัางภายใต้การควบคุมด้้แลัของอาจารย์ การซึ่ัก

ประวัติการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ  การสั่งตรวจ แลัะการแปลั

ผู้ลัที่างห้องปฏิิบัติการแลัะที่างรังสั่   การรักษา  การตรวจสัุขภาพบุคคลัที่ั�วไป  การเข่ยนพงศาวลั่เพื�อ

การด้้แลัผู้้้ป�วยที่ั�งครอบครัว  การให้คำาแนะนำาที่างพันธุศาสัตร์  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย การนำาเสันอ

รายงานผู้้ป้�วย  การเขย่นใบรับรองแพที่ย์  การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ บคุลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย

การให้คำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาติ  การด้แ้ลัแบบสัหวิชาชพ่  การส่ังผู้้ป้�วยต่อไปยังผู้้เ้ช่�ยวชาญในกรณ่ท่ี่�

โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะการรับผู้้้ป�วยกลัับ  การด้้แลัผู้้้ป�วยเรื�อรังอย่างต่อเนื�อง   ผู้ลักระที่บการเจ็บ

ป�วยต่อครอบครัว  การปรับตัวของครอบครัวต่อการเจ็บป�วย   ความสััมพันธ์ของสัุขภาพแลัะการเจ็บ

ป�วยกับสัภาพครอบครวั   การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหวัใจความเปน็มนษุยค์รอบคลัมุถ่งครอบครวั

ผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุม

โรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์
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 Concept of family medicine; thinking process and critical analysis for solving 

problems of patients under supervision; history taking; physical examination; differential 

diagnosis; diagnosis; investigation and interpretation of laboratory and radiological findings; 

general health examination; genealogical diagram; genetic counseling; medical record; case 

presentation; medical certification; communication skills among health personnel and patients; 

multidisciplinary care; referral management in severe and complicated cases; continuity 

care; impact of chronic illness on family; familial adaptation to illness; holistic approach with 

humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good 

attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

FOR	521	 นิติเวชศึาสัตร์																																																							 2(2-0-4)

	 (Forensic	Medicine)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1 

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1 

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1 

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2 

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1 

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2

 ความร้้เบื�องต้นที่างนิตเิวชศาสัตร์ สัาเหตุการตายที่างนิตเิวช การชันส้ัตรพลิักศพ การระบุ

บุคคลั  การเก็บวัตถุพยาน  การตรวจผู้้้ป�วยคด้่  การเข่ยนความเห็นที่างการแพที่ย์  การเป็นพยานศาลั  

กฎหมายแลัะข้อบังคับที่่�เก่�ยวข้องกับการประกอบวิชาช่พเวชกรรม 

 Basic knowledge of forensic medicine; cause of death; medico–legal works 

and scene investigation; practical identification; examination of evidences; certification and 

witness into the patient and deceased; medical acts and ethics; health–related and medical 

profession laws.

IMD	331	 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างคลุ่ินิก																																					 5(4-3-10)

	 (Introduction	to	Clinical	Medicine)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MDS 312 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัไหลเวิียีนโลหิต้
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 MDS 313 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางไต้และระบับัปุ่ัสู่สู่าวิะ  

 MDS 328 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัต้่อมไร�ทั่อ

 MIC 315 หลัก่วิิทัยีาภ่มิคั่�มก่ัน

 MIC 316 จำ่ลชีวิวิิทัยีาทัางก่ารแพื่ทัยี์ 

 MIC 317 ปุ่รสู่ิต้วิิทัยีาทัางก่ารแพื่ทัยี์

 PMC 313 หลัก่เภสู่ัชวิิทัยีา  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MDS 311 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัเล่อดและนำ�าเหล่องเรต้ิคั่ลาร์  

 MDS 314 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัปุ่ระสู่าทั

 MDS 315 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัผู้ิวิหนังเน่�อเยี่�อเก่ี�ยีวิพื่ัน

 และระบับัก่ล�ามเน่�อโคัรงก่ระด่ก่

 MDS 316 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัหายีใจำ

 MDS 317 คัวิามผู้ิดปุ่ก่ต้ิทัางระบับัทัางเดินอาหาร  

 MDS 320 ปุ่ฏิิบััต้ิก่ารพื่ยีาธุ์ิวิิทัยีาต้ามระบับั  

 การสััมภาษณ์ผู้้้ป�วย กระบวนการรวบรวมข้อม้ลัที่างคลัินิก กระบวนการคิด้ วิเคราะห์

อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติ วงจรการแก้ปัญหาผู้้้ป�วย  การประยุกต์แลัะผู้สัมผู้สัานความร้้

วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิกพื�นฐานในการด้้แลัรักษาผู้้้ป�วย  หลัักของการตั�งสัมมุติฐานสัาเหตุของ

ปัญหาผู้้้ป�วย  บ้รณาการพยาธิสัร่รวิที่ยากับอาการแลัะอาการแสัด้งของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  หลััก

การวินิจฉัยแยกโรคแลัะการวินิจฉัยโรค การตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ การสัืบค้นข้อม้ลั  การใช้เหตุผู้ลั

แลัะการตัด้สันิใจที่างเวชปฏิิบัต ิ หลักัการด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหัวใจความเป็นมนษุยค์รอบคลุัม

ถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชน  การใช้ยาแลัะเที่คโนโลัย่ที่างการแพที่ย์อย่างสัมเหตุสัมผู้ลั  การเข่ยน

รายงานผู้้ป้�วย  มารยาที่ จรรยาบรรณที่างวชิาชพ่สัทิี่ธแิลัะความปลัอด้ภยัของผู้้ป้�วย ความร้เ้บื�องตน้ของ

อายุรศาสัตร์ สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา ศัลัยศาสัตร์กุมารเวชศาสัตร์ โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา จักษุวิที่ยา

แลัะรังสั่วิที่ยา การพัฒนาด้้านอารมณ์ จิตใจ การเร่ยนร้้แลัะความจำา การรับร้้ แรงจ้งใจแลัะอารมณ์ 

บุคลัิกภาพแลัะเชาวน์ปัญญาในแต่ลัะช่วงของช่วิต ผู้ลักระที่บความสััมพันธ์ของร่างกายแลัะจิตใจ วิธ่

การที่่�ใช้ในการปรับตัว สัุขภาพจิต การประเมินสัภาพจิตใจ พฤติกรรมแลัะการนอนหลัับ อาการแลัะ

อาการแสัด้งที่างจติเวช โรคที่างจติเวชที่่�มส่ัาเหตจุากโรคที่างกาย การเปลั่�ยนแปลังสัภาวะของรา่งกาย

ต่อการบาด้เจ็บ ที่ักษะการซึ่ักประวัติแลัะการตรวจร่างกายที่ั�งสัภาพปกติแลัะพยาธิสัภาพ ที่ักษะการ

ตรวจร่างกายเด็้ก การจำาแนกโรคจิต โรคประสัาที่ แลัะโรคที่างอารมณ์ การนำาความร้้ที่างจิตเวชไป

ใช้กับการรักษาโรคที่างกาย  พื�นฐานการให้คำาปร่กษาแก่ผู้้้ป�วยแลัะ/หรือญาติ การเข่ยนใบสัั�งยา จิต

เภสััชวิที่ยาพื�นฐาน หัตถการพื�นฐาน การด้้แลับาด้แผู้ลั การเย็บแผู้ลัแลัะการตัด้ไหมจากแผู้ลัการที่ำา

แผู้ลัทัี่กษะการล้ัางมือใสั่เสัื�อกาวน์สัวมถุงมือ กระบวนการที่ำาลัายเชื�อแลัะปลัอด้เชื�อการด้้แลัผู้้้ป�วย
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กอ่นแลัะหลัังผู้า่ตดั้ พระราชบญัญตัสิัขุภาพจติพ.ศ.2551  ความรบัผู้ดิ้ชอบด้ว้ยเจตคตท่ิี่�ด้ ่การปอ้งกนั 

ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 History taking, data gathering;  thinking process and critical analysis in medical 

practice;  problem solving cycle; application and integration of basic medical science in 

medical care;  hypothesis generation;  integration of pathophysiology with symptoms and 

signs of various organ systems; diagnosis differential and diagnosis; investigations; searching 

of medical information; clinical reasoning and decision making in medical practice; principle 

of holistic approach with humanized healthcare for patients and families; medical record; 

rational drug and technology use; medical professionalism and ethics; patients’ right and 

safety; basic in medicine, obstetrics and gynecology, surgery, pediatrics, otolaryngology, 

ophthalmology and radiology; development of affection, learning and memory; perception; 

reinforcement and affection; mental, personality, intellectual function; relationship between 

body and mind; adaptation methods; mental health; evaluation of mental status; behavior and 

sleeping; signs and symptoms in psychiatry; psychosomatic diseases; body responses to 

injuries; skill used in history taking and physical examination, normal and abnormal; principle 

of systematic physical examination in pediatrics; classification of psychotic, neurotic and dis-

eases of affection; integration of psychiatric knowledge in medical practice; basic counseling 

to patients and relatives; principle of prescription writing; basic psychiatric pharmacology; 

basic surgical procedure; wound care; suture and desuture; wound dressing; operative 

hand washing; wearing gowns and gloves; disinfection and universal precaution; pre-and 

post operative care; Mental Health Act 2008; responsibility with good attitude; prevention, 

control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

MED	421	 อัาย่รศึาสัตร์	1																																																	 5(5-0-10)

	 (Medicine	I)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2     

 กลัุม่อาการแลัะโรคที่างอายรุศาสัตร์ท่ี่�สัำาคัญแลัะพบบ่อย   พยาธกิำาเนดิ้   พยาธสิัรร่วิที่ยา

การวินจิฉัยแยกโรค  การวินจิฉัยโรค การตรวจที่างหอ้งปฏิบิตักิาร การด้ำาเนนิโรค  หลักัการรักษา  ภาวะ

แที่รกซ้ึ่อน การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุัมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะ

ชมุชนภายใต้ความด้แ้ลัของอาจารย์ สัทิี่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย  การป้องกัน  ควบคุมโรค  สัรา้ง

เสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์ 
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 Common diseases and problems in medicine; pathogenesis; pathophysiolo-

gy; differential diagnosis; diagnosis; investigation; clinical course; principle of treatment; 

complications; holistic approach with humanized healthcare for patients and families under 

supervision; patients’ right and safety; responsibility with good attitude; prevention, control, 

health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

MED	422	 อัาย่รศึาสัตร์	2																																										 5(0-15-8)

	 (Medicine	II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1     

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วย การ

ซึ่ักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจที่างห้องปฏิิบัติการพื�นฐาน การสั่งตรวจเพิ�มเติมที่างห้องปฏิิบัติ

การการวินจิฉัยแยกโรค การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหวัใจความเปน็มนุษย์ครอบคลัมุถ่งครอบครัว

ผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์ การบันท่ี่กรายงานผู้้้ป�วย การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์

 บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย การสัื�อสัารกับผู้้้ป�วยในรายยุ่งยาก ซึ่ับซึ่้อน  การศ่กษาค้นคว้าด้้วย

ตนเอง  ที่กัษะหัตถการ  สัทิี่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้ป้�วย  ความรับผิู้ด้ชอบด้ว้ยเจตคติท่ี่�ด่้  การป้องกัน 

ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

of patients under supervision; history taking; physical examination; basic laboratory and 

additional investigation; differential diagnosis; diagnosis; holistic approach with humanized 

healthcare for patients and families under supervision; medical record; communication skills 

among health personnel and patients; communication with vulnerable patients; counseling; 

self learning; technical and medical procedures; patients’ right and safety; responsibility with 

good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical 

ethics.

MED	521	 อัาย่รศึาสัตร์	3																																													 5(5-0-10)

	 (Medicine	III)

 วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสัตร์ 1

 MED 422 อายุรศาสัตร์ 2

 SUR 421 ศัลัยศาสัตร์ 1
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 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MED 522 อายี่รศาสู่ต้ร์ 4     

 กลัุ่มอาการแลัะโรคที่างอายุรศาสัตร์ที่่�รุนแรง ซึ่ับซ้ึ่อน โรคที่างอายุรศาสัตร์เฉพาะที่างท่ี่�

สัำาคญัแลัะพบบ่อย เวชศาสัตร์ผู้้ส้ัง้อายุ พยาธิกำาเนิด้  พยาธิสัรร่วิที่ยา  การวินจิฉัยแยกโรค การวินจิฉัย

โรค  การตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ  การด้ำาเนินโรค  แนวที่างการรักษา  ภาวะแที่รกซึ่้อน  หลัักการด้้แลั

รักษาผู้้้ป�วยฉุกเฉินแลัะวิกฤตที่างอายุรศาสัตร์ ความรับผิู้ด้ชอบด้้วยเจตคติท่ี่�ด่้ การป้องกัน  ควบคุมโรค

สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Complicated diseases and issues in medicine; common and important medical 

diseases; geriatric medicine; pathogenesis, pathophysiology; investigation; differential diag-

nosis; diagnosis; clinical course; principle of management; complications; principle of care 

in emergency and critical medicine; responsibility with good attitude; prevention, control, 

health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

MED	522	 อัาย่รศึาสัตร์	4																																								 5(0-15-8)

	 (Medicine	IV)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MED 521 อายี่รศาสู่ต้ร์ 3     

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วยท่ี่�ม่

ปญัหารนุแรงซึ่บัซึ่อ้น ผู้้ป้�วยฉกุเฉนิ วกิฤต ผู้้ป้�วยอายรุศาสัตรเ์ฉพาะที่าง การซัึ่กประวัต ิการตรวจร่างกาย 

การตรวจที่างหอ้งปฏิบัิตกิารพื�นฐาน  การส่ังตรวจเพิ�มเตมิที่างหอ้งปฏิบัิตกิาร การวินจิฉัยแยกโรค  การ
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ด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้

ความด้แ้ลัของอาจารย์  การบันที่ก่รายงานผู้้ป้�วย  การนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วย  การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ 

บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย การศ่กษาค้นคว้าด้้วยตนเอง  การใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั  ที่ักษะการ

ที่ำาหัตถการต่าง ๆ ที่่�ยากข่�น  ความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน   

ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving complex 

serious problems, critically ill patients, emergency and subspecialty medicine; history taking, 

physical examination, basic laboratory and additional investigation; differential diagnosis; 

holistic approach with humanized healthcare for patients, families and communities under 

supervision; medical record; case presentation; communication skills among health personnel 

and patients; self studies; rational drug use; more difficult skills and procedures; patients’ 

right and safety; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and 

rehabilitation according to medical ethics.

MED	621	 อัาย่รศึาสัตร์	5																																													 2(2-0-4)

	 (Medicine	V)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MED 622 อายี่รศาสู่ต้ร์ 6     

 การประมวลัความร้้ที่างเวชปฏิิบัติ  การด้้แลัรักษาผู้้้ป�วยที่างอายุรศาสัตร์  การวางแผู้น

การจำาหน่ายผู้้้ป�วย  การฟั้�นฟั้สัภาพ  การสัร้างเสัริมสัุขภาพ  การป้องกันโรค  การแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าตามหลัักเวชจริยศาสัตร์    

 Integration of knowledge in medical practice; medical care and management of 

patients; discharge planning; rehabilitation; health promotion; diseases prevention; urgent 

problem solving according to medical ethics.

MED	622	 อัาย่รศึาสัตร์	6																																										 6(0-18-9)

	 (Medicine	VI)		

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : MED 621 อายี่รศาสู่ต้ร์ 5     

 เวชปฏิิบัติกับผู้้้ป�วยอายุรศาสัตร์ภายใต้การกำากับควบคุมด้้แลัของอาจารย์  การสั่งตรวจ

ที่างห้องปฏิิบัติการ  ที่ักษะหัตถการท่ี่�จำาเป็นแลัะสัำาคัญ  การคำาน่งถ่งสัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้
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ป�วย การด้้แลัรักษา  การตรวจห้องปฏิิบัติการ  การประเมินความสัามารถของตนเองในการด้้แลัรักษา

ผู้้ป้�วย  การส่ังผู้้้ป�วยตอ่ไปยังผู้้เ้ช่�ยวชาญในกรณ่ท่ี่�โรครนุแรงหรอืซัึ่บซึ่อ้นแลัะการส่ังผู้้ป้�วยกลับั  การนำา

ความร้ไ้ปประยกุตใ์นการด้แ้ลัรกัษาผู้้ป้�วย  การนำาขอ้มล้ัเชงิประจกัษม์าใชใ้นการด้แ้ลัผู้้ป้�วย การสัื�อสัาร

ระหว่างแพที่ย ์บคุลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้ป้�วย การให้คำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาติ การด้้แลัผู้้ป้�วยระยะ

สัุด้ที่้าย การป้องกันโรค  การสัร้างเสัริมสัุขภาพ  การรักษาแลัะฟั้�นฟั้สัุขภาพ  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย  

การสัรปุเวชระเบย่นตามระบบ ICD 10 การด้แ้ลัรักษาแบบสัหวิชาชพ่  การด้แ้ลัผู้้้ป�วยแบบองคร์วมด้ว้ย

หวัใจความเปน็มนษุยค์รอบคลัมุถ่งครอบครวัผู้้ป้�วยแลัะชมุชนภายใตค้วามด้แ้ลัของอาจารย ์ ความรบั

ผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  

 Medical practice in medicine under supervision; investigation; essential technical 

and medical procedure; patients’ right and safety; laboratory; self assessment for medical 

competency; referral management in severe and complicated cases; integration of  knowledge 

for patient care; evidence-based medicine; communication skills among health personnel and 

patients; end of life care; preventive measures; health promotion and rehabilitation;  medical 

record; discharge planning; summary discharge according to ICD10; multidisciplinary care; 

holistic approach with humanized healthcare for patients and families under supervision; 

responsibility with good attitude.

MET	321	 เวชจำริยศึาสัตร์	1	 1(1-0-2)

	 (Medical		Ethics	I)

 พื�นฐานเวชจริยศาสัตร์  ความสััมพันธ์ระหว่างแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย  สัิที่ธิของผู้้้ป�วยใน การ

ตัด้สัินใจ  การคำาน่งถ่งความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย การรักษาความลัับของผู้้้ป�วย การเปิด้เผู้ยข้อเที่็จจริง

ต่อผู้้้ป�วย  การยินยอมให้รักษา  สัิที่ธิของผู้้้ป�วยในการยุติการรักษา  สัิที่ธิผู้้้ป�วย ความที่ัด้เที่่ยมแลัะเป็น

ธรรมในสัังคม ปฏิิญญาของผู้้้ประกอบวิชาช่พเวชกรรม  จรรยาแพที่ย์ต่อพันธุศาสัตร์ การสัาธารณสัุข  

การสัร้างเสัรมิสัขุภาพ  การที่ำาแลัะตพ่มิพง์านวจิยัความสัมัพนัธก์บัธรุกจิที่าง เภสัชักรรมแลัะเวชอปุกรณ์  

ผู้ลักระที่บของยาต่อบุคคลัแลัะสั่วนรวม

 Principles of medical ethics; doctor-patient relationship; patient autonomy; pa-

tient safety; confidentiality; truth telling/disclosure; informed consent; end of life decisions; 

patients’ right; equity and social justice; codes of conduct and etiquette; professionalism; 

ethical dilemmas facing medical students; ethical aspects of genetics; public health; health 

promotion; principles of research publications and ethics; relationship with pharmaceutical 

industries; impact of medication on individuals and society.
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MET	421	 เวชจำริยศึาสัตร์	2	 1(1-0-2)

	 (Medical		Ethics	II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน :  สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 ความประมาที่ที่างการแพที่ย์ การประพฤติมชิอบในวิชาชพ่ การไม่ปกปดิ้ความผิู้ด้พลัาด้ให้

องค์กรเอกชนมส่่ัวนร่วมในการด้แ้ลัสุัขภาพ  จริยธรรมในอนามยัเจริญพนัธ์ุ  จริยธรรมในการด้แ้ลัรักษา

ผู้้้ติด้เชื�อ เอชไอว่  จริยธรรมในการปลั้กถ่ายอวัยวะ  จริยธรรมในการด้้แลัรักษาผู้้้ป�วยจิตเวช  จริยธรรม

ในการด้้แลัรักษาผู้้้ป�วยวัยต่าง ๆ การบริหารที่รัพยากรในระบบการด้้แลัสัุขภาพ  จริยธรรมในการด้้แลั

รักษาผู้้้ป�วยที่่�ต้องการใช้แพที่ย์ที่างเลัือก  จริยธรรมอื�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง

 Medical negligence; professional misconduct; disclosure  of medical error; issues 

related to the  privatization of health  care; ethical issues related to reproductive health; eth-

ical  aspects of treating patients with HIV / AIDS; ethics of  transplantation / organ  donation; 

ethical  aspects of  treating  mentally ill patients; ethical issues in treating patients at various 

age groups; resource allocation in the health care system; ethical issues in patient care with 

alternative medicine; other related ethical issues.

MST	321		 เวชสัถีิติ	แลุ่ะระบาดวิทั่ยา	1	 1(1-0-2)	

	 (Medical	Statistics	and	Epidemiology	I)

 ชว่สัถติทิี่างการแพที่ย ์ สัถติเิชงิพรรณนา  ประชากรตวัอยา่ง  การสัุม่ตวัอยา่ง  การรวบรวม

ขอ้มล้ั  การนำาเสันอขอ้มล้ั  การสัรปุขอ้มล้ั ความนา่จะเปน็ การที่บที่วนสัมฏุิฐาน  สัถติดิ้า้นสัขุภาพแลัะ

อนามัย แนวที่างการศ่กษาวิจัยที่างวิที่ยาการระบาด้ วิที่ยาการระบาด้ของโรคท่ี่�เป็นปัญหาที่างการ

แพที่ย์แลัะการสัาธารณสัุข  ด้ัชน่ช่�วัด้ที่างการแพที่ย์แลัะสัาธารณสัุข  

 Biomedical statistics; qualitative and quantitative data; study population; sam-

pling; presentation; outcome assessment; probability; cause and effect association; health 

statistics; disease frequency, rates, risk; research design; epidemiologic study of medical 

problems and public health; medical and health indices.

MST	411		 เวชสัถีิติ	แลุ่ะระบาดวิทั่ยา	2	 1(1-0-2)	

	 (Medical	Statistics	and	Epidemiology	II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MST 321 เวิชสู่ถิิต้ิ และระบัาดวิิทัยีา 1

 ระเบย่บวิจยัพื�นฐาน จริยธรรมการวิจยั เวชสัถิต ิการสืับค้นการรวบรวมข้อมล้ั  การวิเคราะห์

ข้อม้ลั  การประเมินคุณภาพวารสัารการแพที่ย์  ระบาด้วิที่ยาพื�นฐาน  การวัด้การประเมินสัมมติฐาน
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แลัะปัจจยัเก่�ยวข้อง ความแม่นยำาแลัะความเชื�อถอืได้ข้องการที่ด้สัอบ  ที่างเลืัอกการรักษา  การที่บที่วน

อยา่งเปน็ระบบ  ขอ้มล้ัเชิงประจกัษ ์ คำาถามงานวจิยัเศรษฐศาสัตรค์ลันิกิสัาธารณสัขุ  การประเมินหลักั

ฐานที่างการแพที่ย์ แลัะแหลั่งเร่ยนร้้ในการใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั

 Research methodology; research ethics; biostatistics;  database searching; 

data collection; data analysis; critical appraisal of journal articles; basic epidemiology; 

measurement; hypothesis generation and confounders; accuracy and reliability of the tests; 

alternative measures; systematic review; evidence-based medicine; research questions; 

clinical economics; critical appraisal and resources in rational drug use.

MST	412		 เวชสัถีิติ	แลุ่ะระบาดวิทั่ยา	3	 1(0-2-1)	

	 (Medical	Statistics	and	Epidemiology	III)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MST 411 เวิชสู่ถิิต้ิ และระบัาดวิิทัยีา 2

 ขั�นตอนการวิจัย  การที่บที่วนวรรณกรรม  การเข่ยนโครงการวิจัย  การขออนุมัติการวิจัย  

การรวบรวมข้อม้ลั  การวิเคราะห์ข้อม้ลั  

 Research steps; literature review; research proposal; research approval; data 

collection; data analysis.

MST	413		 เวชสัถีิติ	แลุ่ะระบาดวิทั่ยา	4	 1(0-2-1)	

	 (Medical	Statistics	and	Epidemiology	IV)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MST 412 เวิชสู่ถิิต้ิ และระบัาดวิิทัยีา 3   

 การรวบรวมข้อม้ลั  การวิเคราะห์ข้อม้ลั  การสัรุปผู้ลัการวิจัย  การเข่ยนงานวิจัย  การนำา

เสันอผู้ลังานวิจัย

 Data collection; data analysis; research conclusion; research publication and 

presentation.

OBG	421	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา	1	 3(3-0-6)

 (Obstetrics and Gynecology I)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3 

 วิิชาบัังคัับัร่วิม :  OBG 422  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2 

 วยัเริ�มเจรญิพนัธ์ุ การมร่ะด้ ้การหมด้ระด้ ้โรคที่างนรเ่วชวทิี่ยาท่ี่�พบบอ่ย  ความผู้ดิ้ปกตแิต่

กำาเนดิ้ โรคติด้เชื�อ  การมบุ่ตรยาก  เนื�องอกธรรมด้าแลัะมะเร็งของอวัยวะสืับพนัธ์ุสัตร ่ ภาวะแที่รกซ้ึ่อน
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ในระหวา่งการตั�งครรภไ์ตรมาสัแรก  ครรภไ์ขป่ลัาอกุ แลัะมะเรง็เนื�อรก  สัาเหต ุอบุตักิารณ ์พยาธิสัภาพ 

พยาธิสัร่รวิที่ยา ลัักษณะอาการแลัะอาการแสัด้งของโรค การด้ำาเนินโรค การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก

โรค  การตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ การรักษา  ภาวะแที่รกซึ่้อน  การป้องกันแลัะการพยากรณ์โรค  วิธ่

การวางแผู้นครอบครัว  การสัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Reproductive period, menstruation, menopause; common gynecologic diseases; 

congenital abnormalities; infections; infertility; benign and malignancy of the reproductive 

organs; complications during the first trimester of pregnancy; molar pregnancy and placental 

site tumor; etiology, incidence, pathology, pathophysiology, symptoms and signs, clinical 

course, diagnosis, differential diagnosis; investigation, treatment; complications; prevention; 

prognosis; methods of family planning; health promotion and rehabilitation according to 

medical ethics.

OBG	422	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา	2	 2(0-6-3)

 (Obstetrics and Gynecology II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3 

 วิิชาบัังคัับัร่วิม :  OBG 421  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1 

 กระบวนการคดิ้ วเิคราะหอ์ย่างมวิ่จารณญาณที่างเวชปฏิิบตัเิพื�อแกป้ญัหาที่างนร่เวชวิที่ยา

ของผู้้ป้�วยแลัะภาวะแที่รกซ้ึ่อนในระหว่างการตั�งครรภ์ไตรมาสัแรกภายใต้การควบคุมด้แ้ลัของอาจารย์

แพที่ย์  การซึ่ักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน การวินิจฉัยแยกโรคแลัะการวินิจฉัยโรค การตรวจ

แลัะสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย  การด้้แลัรักษา  การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ 

บคุลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้ป้�วย  การให้คำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาต ิ การขอคำายินยอม  ที่กัษะหตัถการ

ตา่ง ๆ  อยา่งคำานง่ถ่งความปลัอด้ภยัของผู้้ป้�วย  การปอ้งกนัแลัะบำาบดั้ภาวะแที่รกซึ่อ้นท่ี่�เกดิ้ข่�นจากการ

ที่ำาหตัถการ  การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองคร์วมด้ว้ยหวัใจความเปน็มนษุยค์รอบคลัมุถ่งครอบครวัผู้้ป้�วยแลัะ

ชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้าง

เสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems in 

gynecology and complications during first trimester of pregnancy under supervision; history 

taking, physical examination, pelvic examination, differential diagnosis and diagnosis, labo-

ratory and other investigations; medical record; management; communication skills among 

health personnel and patients; counseling; informed consent; gynecologic procedure skills; 

prevention and treatment of complications arising from the procedure; holistic approach with 
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humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good 

attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

OBG	521	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา	3	 2(2-0-4)

 (Obstetrics and Gynecology III)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน :  MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : OBG 522  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 4 

 การตั�งครรภ์ การฝัากครรภ์  การเจบ็ครรภ์  การคลัอด้ ระยะหลังัคลัอด้  การบริหารร่างกาย

ในสัตร่ตั�งครรภ์ การใช้ยาระหว่างตั�งครรภ์ การก่อให้เกิด้การเจ็บครรภ์ การยุติการตั�งครรภ์ ความผิู้ด้

ปกติแลัะภาวะแที่รกซ้ึ่อนในระยะตั�งครรภ์ ระยะเจ็บครรภ์ ระยะคลัอด้แลัะระยะหลัังคลัอด้ สัาเหตุ  

อุบัติการณ์ พยาธิสัภาพ พยาธิสัร่รวิที่ยา ลัักษณะอาการแลัะอาการแสัด้งของโรค การด้ำาเนินโรค การ

วินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค  การตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ การรักษา ภาวะแที่รกซึ่้อน การป้องกันแลัะ

การพยากรณ์โรค การเลั่�ยงลั้กด้้วยนมมารด้า  สัุขภาพมารด้าแลัะที่ารก  การตายแลัะทีุ่พพลัภาพของ

มารด้าแลัะที่ารก หลักัการของสัต้ศิาสัตรห์ตัถการที่่�จำาเปน็  ความรับผู้ดิ้ชอบด้ว้ยเจตคตทิี่่�ด้ ่การป้องกนั 

ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Pregnancy; antenatal care; labor pain; puerperium; exercises during pregnancy, 

drugs used during pregnancy, labor induction, termination of pregnancy; abnormalities and 

complications during pregnancy, intrapartum and postpartum period; etiology, incidences, 

pathology, pathophysiology, signs and symptoms, clinical course, diagnosis, differential 

diagnosis, laboratory investigation, treatment, complications, prevention and prognosis of 

diseases; breastfeeding; maternal and perinatal health; maternal and perinatal morbidity /

mortality; principles of essential obstetric procedures; responsibility with good attitude; pre-

vention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ College of Medicine

OBG	522	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา	4			 3(0-9-5)

 (Obstetrics and Gynecology IV)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : OBG 521  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 3 

 กระบวนการคิด้ วเิคราะหอ์ย่างมวิ่จารณญาณที่างเวชปฏิิบัตเิพื�อแก้ปญัหาที่างส้ัติศาสัตร์

ภายใต้การควบคุมด้แ้ลัของอาจารย์แพที่ย์  การด้แ้ลัสัตร่ระหวา่งตั�งครรภ์ การคลัอด้แลัะหลัังคลัอด้การ

ประเมินสัุขภาพ  การสัร้างเสัริมการม่สัุขภาพด้่ที่ั�งมารด้าแลัะที่ารกในครรภ์  การฝัึกมารด้าให้เลั่�ยงลั้ก

ด้้วยนมมารด้า การป้องกันความผู้ิด้ปกติแลัะภาวะแที่รกซึ่้อนในระยะตั�งครรภ์ ระยะเจ็บครรภ์ ระยะ

คลัอด้แลัะระยะหลัังคลัอด้ การด้้แลัภาวะฉุกเฉินที่างสั้ติศาสัตร์ การบันท่ี่กรายงานผู้้้ป�วย การด้้แลั

รักษา การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย  การให้คำาแนะนำาผู้้้ป�วยแลัะญาติ

ปัญหาที่างจริยธรรมที่างการแพที่ย์ ที่ักษะสั้ติศาสัตร์หัตถการต่าง ๆ อย่างคำาน่งถ่งความปลัอด้ภัย

ของผู้้้ป�วย  วิสััญญ่วิที่ยาที่่�จำาเป็นที่างสั้ติศาสัตร์  การป้องกันแลัะบำาบัด้ภาวะแที่รกซึ่้อนที่่�เกิด้ข่�นจาก

การที่ำาหัตถการ  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วย

แลัะชมุชนภายใตค้วามด้แ้ลัของอาจารย ์ความรบัผู้ดิ้ชอบด้ว้ยเจตคตท่ิี่�ด้ ่การปอ้งกนั ควบคมุโรค สัรา้ง

เสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

in obstetrics under supervision; a framework of education program included women’s care 

during antepartum, intrapartum and postpartum; health assessment and health promotion; 

breastfeeding; prevention of complications during antepartum, intrapartum and postpartum; 

emergency obstetric care; medical record; communication skills among health personnel 

and patients; counseling; skills in obstetric procedure; anesthesia in obstetrics; prevention 

and treatment of complications arising from the procedure; holistic approach with humanized 

healthcare for patients and families under supervision; ethical issues in obstetric-gynecolo-
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gy; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation 

according to medical ethics.

OBG	621	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา		5																																										 2(2-0-4)

 (Obstetrics and Gynecology V)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : OBG 622  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 6

 OBG 623  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 7

 การประมวลัความร้้ที่างเวชปฏิิบัติ  การด้้แลั รักษาผู้้้ป�วยที่างสั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา

หลัักการวิเคราะห์ที่างข้อม้ลัเชิงประจักษ์ การวางแผู้นการจำาหน่ายผู้้้ป�วย การฟั้�นฟ้ัสัภาพ การสัร้าง

เสัริมสัุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลัักเวชจริยศาสัตร์ การสั่งผู้้้ป�วยต่อไป

ยังผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะการสั่งผู้้้ป�วยกลัับ สัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้

ป�วย ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่ การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพ

ตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Integration of knowledge in medical practice; medical care and management of 

obstetric and gynecologic patients; evidence-based medicine; discharge planning; rehabili-

tation; health promotion; prevention; urgent problem solving based on medical ethics; referral 

management in severe and complicated cases; patients’ right and safety; responsibility with 

good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical 

ethics.

OBG	622	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา	6																																					 3(0-9-5)

 (Obstetrics and Gynecology VI)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : OBG 621  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 5

 OBG 623  สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 7

 เวชปฏิิบัติที่างสั้ติศาสัตร์ภายใต้การกำากับควบคุมด้้แลัของอาจารย์  การวางแผู้นการ

จำาหนา่ย การติด้ตามผู้้ป้�วยหลังัการรักษา ที่กัษะที่างสัติ้ศาสัตรห์ตัถการต่าง ๆ  ตามที่่�แพที่ยสัภากำาหนด้ 

สัทิี่ธิแลัะความปลัอด้ภยัของผู้้ป้�วย การปอ้งกนั การด้แ้ลัรกัษา  ภาวะแที่รกซึ่อ้นจากหตัถการ การบนัที่ก่

รายงานผู้้ป้�วย  การสัรปุเวชระเบย่นตามระบบ ICD 10 การประเมนิความสัามารถของตนเองในการด้แ้ลั
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รักษาผู้้้ป�วย  การสั่งผู้้้ป�วยต่อไปยังผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะ การสั่งผู้้้ป�วยกลัับ

การนำาข้อม้ลัเชิงประจักษ์ไปใช้ในการรักษาผู้้้ป�วย การสืั�อสัารระหว่างแพที่ย์ บุคลัากรที่างการแพที่ย์

แลัะผู้้้ป�วย การให้คำาแนะนำาผู้้้ป�วยแลัะญาติ การด้้แลัรักษาแบบสัหวิชาช่พ การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์

รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้แ้ลัของอาจารย์

ความรับผิู้ด้ชอบด้้วยเจตคติท่ี่�ด้่ การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพตาม

หลัักเวชจริยศาสัตร์ 

 Medical practice for solving problems of obstetric patients under supervision; 

discharge planning; medical care after discharge; technical and procedural skill; patients’ 

right and safety; prevention, monitoring, diagnosis and treatment of complication; medical 

record; summary of discharge according to ICD10; self assessment for medical competency; 

discharge planning; referral management in severe and complicated cases; evidence-based 

medicine; communication skill; multidisciplinary management in medical practice; holistic 

approach with humanized healthcare under supervision; problem solving according to med-

ical ethics; responsibility with good attitude and medical ethics; preventive measures; health 

promotion and rehabilitation according to medical ethics.

OBG	623	 สั่ติศึาสัตร์แลุ่ะนร่เวชวิทั่ยา	7	 3(0-9-5)

 (Obstetrics and Gynecology VII)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : OBG 621 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 5

 OBG 622 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 6

 เวชปฏิิบตัทิี่างนรเ่วชวทิี่ยาภายใตก้ารกำากบัควบคมุด้แ้ลัของอาจารยแ์พที่ย ์  การวางแผู้น

การจำาหนา่ย การติด้ตามผู้้ป้�วยหลังัการรักษา  การให้บริการการวางแผู้นครอบครัว  ที่กัษะหัตถการที่าง

นร่เวชวิที่ยาตามที่่�แพที่ยสัภากำาหนด้  สัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย การป้องกัน การด้้แลัรักษา

ภาวะแที่รกซ้ึ่อนจากหัตถการ การบันท่ี่กรายงานผู้้้ป�วย การสัรุปเวชระเบ่ยนตามระบบ ICD 10 การ

ประเมนิความสัามารถของตนเองในการด้แ้ลัรกัษาผู้้้ป�วย การส่ังผู้้้ป�วยต่อไปยงัผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ท่ี่�โรค

รนุแรงหรอืซัึ่บซึ่อ้นแลัะการสัง่ผู้้ป้�วยกลับั การนำาขอ้มล้ัเชงิประจกัษไ์ปใชใ้นการรกัษาผู้้ป้�วยการสัื�อสัาร

ระหว่างแพที่ย์ บคุลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้ป้�วย การให้คำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาติ การป้องกันโรค การ

สัรา้งเสัรมิสัขุภาพ การรกัษาแลัะฟั้�นฟ้ัสัขุภาพ การที่ำางานแบบสัหวชิาชพ่ การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองคร์วม

ด้ว้ยหวัใจความเปน็มนุษย์ครอบคลัมุถ่งครอบครวัผู้้ป้�วยแลัะชมุชนภายใต้ความด้แ้ลัของอาจารย ์ ความ
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รับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวช

จริยศาสัตร์

 Medical practice for solving problems of gynecologic patients under super-

vision; discharge planning; medical care after discharge; family planning; technical and 

gynecologic procedural skill; patients’ right and safety; prevention, monitoring, diagnosis 

and treatment of complication; medical record; summary of discharge according to ICD10; 

self assessment for medical competency; referral management in severe and complicated 

cases; evidence-based medicine; communication skill; multidisciplinary management in 

medical practice; holistic approach with humanized healthcare under supervision; problem 

solving according to medical ethics; responsibility with good attitude and medical ethics; 

preventive measures; health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

OPT	521	 จำ่กษ่วิทั่ยา																																									 	2(1-3-4)

 (Ophthalmology)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน :  MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2   

 โรคที่างจักษุวิที่ยา   ความร้้พื�นฐาน   อาการแลัะอาการแสัด้ง  ระบาด้วิที่ยา  พยาธิกำาเนิด้ 

พยาธิสัรร่วิที่ยา  กระบวนการคดิ้ วเิคราะหอ์ยา่งมวิ่จารณญาณที่างเวชปฏิิบตัเิพื�อแกป้ญัหาผู้้้ป�วยที่าง

จักษุวิที่ยา การซึ่ักประวัติ การตรวจร่างกาย  แนวที่างการสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ การวินิจฉัยแยก

โรค การด้้แลัรักษา  อาการที่างตาที่่�เกิด้จากโรคในระบบอื�น ๆ การวางแผู้นแลัะการรักษาเบื�องต้นใน

ภาวะฉุกเฉิน การสั่งผู้้้ป�วยต่อไปยังผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ท่ี่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะการสั่งกลัับ การ

บันที่่กรายงานผู้้้ป�วย แนวที่างการป้องกันโรคให้แก่ผู้้้ป�วยที่างจักษุวิที่ยาที่่�พบบ่อย ที่ักษะหัตถการท่ี่�

กำาหนด้โด้ยแพที่ยสัภา สัทิี่ธแิลัะความปลัอด้ภยัของผู้้ป้�วย  การปอ้งกนั การวนิจิฉยั การด้แ้ลัรกัษาภาวะ

แที่รกซึ่้อนที่่�เกิด้จากหัตถการต่าง ๆ  การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์   บุคลัากรที่างการแพที่ย์แลัะผู้้้ป�วย การ

ด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองคร์วมด้ว้ยหวัใจของความเปน็มนษุย ์ครอบคลัมุถ่งครอบครวัผู้้ป้�วยแลัะชมุชนภายใต้

ความด้้แลัแลัะรับผู้ิด้ชอบของอาจารย์ ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่ การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้าง

เสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์
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 Diseases in ophthalmology; basic knowledge; signs and symptoms; epidemiology; 

pathogenesis, pathophysiology; thinking process and critical analysis in medical practice 

for problem solving in ophthalmology, history taking, physical examination, investigation, 

differential diagnosis, management; eye problems in systemic diseases; plan and initial 

management in ophthalmic emergencies; referral management in severe and complicated 

cases; medical record; preventive measures in common ophthalmic problems; essential 

skill in ophthalmic procedures required by Thai Medical Council; patients’ right and safety; 

prevention and treatment of complications arising from the procedure; communication skills 

among health personnel and patients; holistic approach with humanized healthcare for pa-

tients and families under supervision; responsibility with good attitude; prevention, control, 

health promotion and rehabilitation according to medical ethics.  

ORP	521	 ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์อัอัร์โธปิดิกสั์		 4(1-9-7)

 (Orthopedics)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : RHB 531 วิิชาเวิชศาสู่ต้ร์ฟิ้�นฟิ่   

 กระบวนการคิด้ วเิคราะห์อยา่งมว่จิารณญาณที่างเวชปฏิิบัตเิพื�อแกป้ญัหาที่างระบบกล้ัาม

เนื�อ เสั้นเอ็น กระด้้กแลัะข้อ กระด้้กสัันหลััง แลัะระบบประสัาที่สั่วนปลัายภายใต้การควบคุมด้้แลัของ

อาจารย์  ความร้้พื�นฐาน  อาการแลัะอาการแสัด้ง  ระบาด้วิที่ยา พยาธิกำาเนิด้ พยาธิสัร่รวิที่ยา การซึ่ัก

ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การสั่งตรวจแลัะ การแปลัผู้ลั

ที่างห้องปฏิิบัติการแลัะที่างรังสั่ การด้้แลัผู้้้ป�วยก่อนการผู้่าตัด้ ระหว่างแลัะหลัังผู้่าตัด้ การติด้ตามผู้้้

ป�วยหลัังการรักษา ที่กัษะหตัถการท่ี่�จำาเปน็แลัะสัำาคัญที่างศัลัยกรรมกระด้ก้ตามเกณฑ์์แพที่ยสัภาอย่าง

คำาน่งถ่งสิัที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้ป้�วย  การป้องกัน  การวินจิฉัยแลัะการด้แ้ลัรักษาภาวะแที่รกซ้ึ่อน
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ที่่�เกิด้ข่�นจากการที่ำาหัตถการ  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย  การนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วย การให้คำาแนะนำาผู้้้

ป�วยแลัะญาต ิ การด้แ้ลัรักษาผู้้ป้�วยแบบสัหวิชาชพ่  การสืั�อสัารกับบุคลัากรการแพที่ย์  การด้แ้ลัผู้้้ป�วย

แบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์   

ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่   การป้องกัน  ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตาม

หลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

of patients in orthopedics, including musculoskeletal and bony joint system along with spine 

and peripheral nervous system under supervision; basic knowledge on symptomatology, 

epidemiology, pathogenesis, pathophysiology; history taking; physical examination; differ-

ential diagnosis; diagnosis; laboratory investigations, and radiographic diagnosis; pre- and 

postoperative care; medical care after discharge; essential skill and procedures according 

to Thai Medical Council; patients’ right and safety; prevention and treatment of complications 

arising from the procedure; medical record; presentation; counseling; multidisciplinary ap-

proach; holistic approach with humanized healthcare for patient and families under supervi-

sion; communication with medical personnel; responsibility with good attitude; prevention, 

control, promote and rehabilitation according to medical ethics.

PED	421	 ก่มารเวชศึาสัตร์	1	 1(1-0-2)

 (Pediatrics I)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PED 422  ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2

 การเจริญเตบิโต  พฒันาการเด้ก็แลัะการด้แ้ลัสุัขภาพเด้ก็ตั�งแต่ 1 เด้อืนถ่งอาย ุ18 ป ี การ

ประเมินภาวะโภชนาการ   โรคทีุ่พโภชนาการ  ปัญหาสัารนำ�าแลัะอิเลั็กที่รอไลัต์ ความผู้ิด้ปกติที่างด้้าน

พฒันาการแลัะอารมณ์  โรคติด้เชื�อ โรคระบบที่างเดิ้นอาหาร  ระบบที่างเดิ้นหายใจ ระบบประสัาที่ระบบ

หัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ ไตแลัะระบบปัสัสัาวะ  ระบบโลัหิตวิที่ยา  โรคผู้ิวหนัง  สัาเหตุแลัะปัจจัยก่อโรค  

อาการแลัะอาการแสัด้ง พยาธกิำาเนดิ้ พยาธสิัรร่วทิี่ยา การวนิจิฉยัแยกโรค  การวนิจิฉยัโรค  การด้ำาเนนิ

โรค  การรักษาโรค การป้องกันโรค  การสัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Growth and development from 1 month to 18 years after birth; nutritional assess-

ment;  malnutrition; disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance; abnormal devel-

opment and emotion; infectious, gastrointestinal, respiratory, neurological, cardiovascular, 

urogenital, hematologic, dermatologic diseases; etiology of diseases; signs and symptoms; 
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pathology, pathogenesis, pathophysiology; differential diagnosis, diagnosis; clinical course; 

treatment; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

PED	422	 ก่มารเวชศึาสัตร์	2																																										 4(0-12-6)

 (Pediatrics II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PED 421  ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วยอายุ 1 

เด้อืนถ่งอายุ 18 ป ีภายใต้การด้แ้ลัของอาจารย์  การซัึ่กประวัต ิ ตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยแยกโรคแลัะ

การวินจิฉัยโรค  การตรวจแลัะสัง่ตรวจที่างหอ้งปฏิิบัตกิาร  การด้แ้ลัผู้้้ป�วยแบบองคร์วมด้ว้ยหวัใจความ

เปน็มนษุย์ครอบคลัมุถ่งครอบครัวผู้้ป้�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้แ้ลัของอาจารย์ การบันท่ี่กรายงานผู้้้

ป�วย  การสืั�อสัารระหวา่งแพที่ย ์ บคุลัากรที่างการแพที่ย์ ผู้้ป้�วยแลัะผู้้ป้กครอง การสัื�อสัารกบัผู้้ป้�วยแลัะ

ญาตใินรายยุ่งยากซัึ่บซึ่อ้น  การให้คำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาติ  ที่กัษะหตัถการที่างกุมารเวชศาสัตร์อยา่ง

คำาน่งถ่งความปลัอด้ภยัแลัะสัทิี่ธขิองผู้้ป้�วย  การปอ้งกนั การวนิจิฉยัแลัะการด้แ้ลัรกัษาภาวะแที่รกซึ่อ้น

ที่่�อาจเกิด้ข่�นจากการที่ำาหัตถการต่าง ๆ  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุมโรค  สัร้าง

เสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

of pediatric patients from 1 month to 18 years after birth under supervision; history taking; 

physical examination; differential diagnosis; diagnosis; investigation; holistic approach with 

humanized healthcare for patient and families under supervision; medical record; communi-

cation skills among health personnel and patients; communication with vulnerable patients; 

counseling; skill in pediatric procedures under patients’ rights and safety; prevention, mon-

itoring diagnosis, care and management of procedural complications; responsibility with 

good attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical 

ethics. 

PED	521	 ก่มารเวชศึาสัตร์	3	 1(1-0-2)

 (Pediatrics III) 

 วิิชาบัังคัับัก่่อน :  MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1
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 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2   

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PED 522  ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 4 

 การเจรญิเตบิโตแลัะพฒันาการเด้ก็ตั�งแตท่ี่ารกแรกเกดิ้ถ่งอาย ุ1 เด้อืน  หลักัการซึ่กัประวตัิ

มารด้า การตรวจรา่งกายที่ารกแรกเกดิ้ การเลั่�ยงล้ักด้ว้ยนมมารด้า การด้แ้ลัที่ารกแรกเกดิ้นำ�าหนักน้อย

 โรคแลัะภาวะวิกฤตที่่�พบบ่อยในที่ารกแรกเกิด้  ความพิการแต่กำาเนิด้แลัะโรคที่างพันธุกรรมที่่�สัำาคัญ  

การคัด้กรองโรคในที่ารกแรกเกิด้ การเจริญเติบโตแลัะพัฒนาการวัยรุ่น   ความผู้ิด้ปกติที่างพฤติกรรม

แลัะอารมณ์ ภาวะฉุกเฉินในเด็้ก โรคระบบต่อมไร้ที่่อ  โรคภ้มิแพ้ โรคระบบภ้มิคุ้มกัน   อุบัติเหตุแลัะ

การได้รั้บสัารพิษ  โรคที่่�พบบ่อยในเด้ก็เพิ�มเตมิ  สัาเหตุแลัะปจัจัยก่อโรค อาการแลัะอาการแสัด้ง พยาธิ

กำาเนดิ้  พยาธสิัรร่วทิี่ยา  การวนิจิฉยัแยกโรค  การวนิิจฉยัโรค  การด้ำาเนินโรค  การรกัษาโรค การปอ้งกนั

โรค การสัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Growth and development in the neonates; prenatal history; neonatal physical 

examination; breast feeding; care of low birthweight; common neonatal problems; congenital 

anomalies; genetic diseases; neonatal screening; growth and development in adolescence 

period; behavioral and emotional problems; pediatric emergency; endocrine disease; aller-

gic diseases; immunologic diseases; accidents and poisoning; etiology of diseases; signs 

and symptoms; pathology; pathogenesis; pathophysiology; differential diagnosis; diagnosis; 

clinical course; treatment; prevention, control, health promotion and rehabilitation according 

to medical ethics.

PED	522	 ก่มารเวชศึาสัตร์	4	 4(0-12-6)

 (Pediatrics IV)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1
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 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PED 521  ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 3

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วยเด็้กท่ี่�

พบบ่อย   การซึ่ักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยแยกโรค  การรักษาโรค  การสัร้างเสัริมสัุขภาพ

 การฟั้�นฟั้สัภาพแลัะป้องกันโรคเด้็กที่่�พบบ่อยในที่ารกแรกเกิด้แลัะเด้็กที่ั�วไป  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์

รวมด้ว้ยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุัมถ่งครอบครัวผู้้ป้�วยแลัะชมุชนภายใต้ความด้แ้ลัของอาจารย์  

การบันท่ี่กรายงานผู้้ป้�วย   การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ บคุลัากรที่างการแพที่ย์ ผู้้ป้�วย แลัะผู้้ป้กครอง การ

ใหค้ำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาต ิ ที่กัษะหตัถการที่างกมุารเวชศาสัตรเ์พิ�มเตมิโด้ยคำาน่งถ่งความปลัอด้ภยั

แลัะสัิที่ธิของผู้้้ป�วย  การป้องกัน  การวินิจฉัยแลัะการด้้แลัรักษาภาวะแที่รกซึ่้อนที่่�อาจเกิด้ข่�นจากการ

ที่ำาหตัถการตา่ง ๆ   ความรบัผู้ดิ้ชอบด้ว้ยเจตคตทิี่่�ด้ ่ การปอ้งกนั ควบคมุโรค สัรา้งเสัรมิสัขุภาพแลัะการ

ฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

of neonatal and pediatric patients under supervision; history taking; physical examination; 

differential diagnosis; diagnosis; investigation; holistic approach with humanized healthcare for 

patients and families under supervision; medical record; communication skills among health 

personnel and patients; counseling; additional skill in pediatric procedures under patients’ 

rights and safety; prevention, monitoring, diagnosis, care and management of procedural 

complications; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and 

rehabilitation according to medical ethics.

PED	621				ก่มารเวชศึาสัตร์	5	 2(2-0-4)

 (Pediatrics V)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PED 632 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 6

 การประมวลัความร้้ที่างเวชปฏิิบัติ การด้้แลั  รักษาผู้้้ป�วยที่างกุมารเวชศาสัตร์  การฟั้�นฟั้

สัภาพ การสัรา้งเสัรมิสัขุภาพ  การปอ้งกนัโรค  การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ตามหลักัเวชจรยิศาสัตรก์าร

วางแผู้นการจำาหน่ายผู้้ป้�วย  การส่ังผู้้ป้�วยตอ่ไปยังผู้้เ้ช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครุนแรงหรอืซัึ่บซ้ึ่อนแลัะการ

สั่งผู้้้ป�วยกลัับ  หลัักการวิเคราะห์ที่างข้อม้ลัเชิงประจักษ์   สัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย  ความรับ

ผู้ิด้ชอบ  ด้้วยเจตคติที่่�ด้่ตามหลัักเวชจริยศาสัตร์
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Integration of knowledge in medical practice for care and management of pediatric patients; 

rehabilitation; health promotion; diseases prevention; urgent problem solving based on 

medical ethics; discharge planning; referral management in severe and complicated cas-

es; evidence-based medicine; patients’ right and safety; responsibility with good attitude 

according to medical ethics.

PED	632	 ก่มารเวชศึาสัตร์	6	 6(0-18-9)

 (Pediatrics VI)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : PED 621 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 5

 เวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วยเด้็กตั�งแต่แรกเกิด้ถ่ง 18 ปี ภายใต้การกำากับควบคุมด้้แลั

ของอาจารย์  ที่ักษะหัตถการที่่�จำาเป็นแลัะสัำาคัญตามเกณฑ์์มาตรฐานผู้้้ประกอบวิชาช่พเวชกรรมของ 

แพที่ยสัภา พ.ศ.2555   การควบคุมอุณหภ้มิสัิ�งแวด้ลั้อม ภาวะหายใจลัำาบาก ภาวะหยุด้หายใจ ความ

ด้นัโลัหิตตำ�า ภาวะนำ�าตาลัตำ�าในเลัอืด้  การตดิ้เชื�อในที่ารกแรกเกดิ้  ภาวะตวัเหลัอืงแลัะที่กัษะการบำาบัด้

ด้้วยแสัง การด้้แลัรักษา การตรวจแลัะสั่งตรวจที่างห้องปฏิิบัติการ การประเมินความสัามารถของ

ตนเองในการด้้แลัรักษาผู้้้ป�วย การให้ยา สัารนำ�าแลัะสัารอาหารที่างหลัอด้เลัือด้ด้ำา การให้นมด้้วยวิธ่

ต่าง ๆ ที่ักษะการให้ออกซึ่ิเจนอย่างปลัอด้ภัย การช่วยก้้ช่พที่ารกแรกเกิด้  การวางแผู้นการจำาหน่ายผู้้้

ป�วย การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ บุคลัากรที่างการแพที่ย์ ผู้้้ป�วย แลัะผู้้้ปกครอง  การสั่งผู้้้ป�วยต่อไปยังผู้้้

เช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครนุแรงหรอืซึ่บัซึ่อ้นแลัะการสัง่ผู้้ป้�วยกลัับ  การนำาความร้ไ้ปประยกุตใ์น การด้แ้ลั

รักษาผู้้้ป�วย การนำาข้อม้ลัเชิงประจักษ์มาใช้ในการด้้แลัผู้้้ป�วย  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย การนำาเสันอ

รายงานผู้้้ป�วย การสัรุปเวชระเบ่ยนตามระบบ ICD 10 การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์ การศ่กษาค้นคว้า

ด้้วยตนเอง สัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่ การป้องกัน ควบคุม

โรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Medical practice for solving problems of pediatric patients from birth to 18 years of 

age under supervision; thermal regulation; respiratory distress; apnea; hypotension; hypogly-

cemia; neonatal sepsis; hyperbilirubinemia and phototherapy; essential skills and procedures 

required by Thai Medical Council; management; investigation; self assessment for medical 

competency; discharge planning; intravenous administration of medication, fluid and paren-

teral nutrition; infants feeding; oxygen administration; neonatal resuscitation;  communication 
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skills among health personnel and patients; referral management in severe and complicated 

cases; application of  knowledge into medical practice; evidence-based medicine; medical 

record; case presentation; discharge summary according to ICD10; holistic approach with 

humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good 

attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

PSC	421	 จำิตเวชศึาสัตร์	1			 2(2-0-4)

 (Psychiatry I)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 ความร้้พื�นฐานเก่�ยวกับปัญหาแลัะสัาเหตุของการป�วยที่างจิตเวช  จิตเวชเด้็กแลัะวัยรุ่น    

จิตเวชผู้้้ใหญ่  จิตเวชผู้้้สั้งอายุ  บุคลัิกภาพแปรปรวน  หลัักการซึ่ักประวัติ  ตรวจร่างกาย  ตรวจสัภาพ

จิต การสั่งตรวจที่างจิตวิที่ยา  การวินิจฉัยโรค  อาการที่างจิตที่่�เกิด้จากโรคที่างกาย  การใช้ยาแลัะสัาร

เสัพตดิ้  โรคจติแลัะโรคประสัาที่  พฤตกิรรมเบ่�ยงเบนที่างเพศ  พฤตกิรรมผู้ดิ้ปกตขิองการกนิ  การรกัษา

โด้ยการใช้ยา  จิตบำาบัด้  การจำาแนกสัาเหตุอาการแลัะอาการแสัด้งที่างจิตเวชจากโรคที่างกาย  การ

ป้องกันโรคที่างจิตเวช  การป้องกันการฆ่าตัวตาย  

 Basic knowledge in the etiology of psychiatric disorders; child and adolescent 

psychiatry; adult and geriatric psychiatry; personality disorders; principle of history taking; 

physical examination; mental status assessment and psychological investigation; diagno-

sis; mental problems due to physical illness; drugs and substance abuse; psychosis and 

neurosis; gender identity and sexual disorders; eating disorder; psychopharmacotherapy; 

psychotherapy; differential diagnosis of psychiatric presentations from physical illness; pre-

vention of psychiatric illness; suicide prevention. 

PSC	521	 จำิตเวชศึาสัตร์	2																																																									 2(0-6-3)

 (Psychiatry II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1
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 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2  

 PSC 421 จำิต้เวิชศาสู่ต้ร์ 1 

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วยที่าง 

จิตเวช  ผู้้้ติด้สัารเสัพติด้  แลัะผู้้้ป�วยโรคกายที่่�ม่ปัญหาที่างจิตใจ  ภายใต้การควบคุมด้้แลัของอาจารย์

การซึ่ักประวัติ  การตรวจร่างกาย  ตรวจสัภาพจิต  การวินิจฉัยแยกโรค  การวินิจฉัยแลัะการรักษา   การ

บนัท่ี่กรายงานผู้้ป้�วย การนำาเสันอรายงานผู้้ป้�วย ที่กัษะการคลัายเครย่ด้  ที่กัษะกลัุม่จิตบำาบดั้แบบประ

คบัประคอง การให้คำาปรก่ษาแนะนำาแก่ผู้้ป้�วยแลัะ/หรือญาติ การด้แ้ลัรักษาผู้้ป้�วยแบบสัหวิชาชพ่  การ

ด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้

ความด้้แลัของอาจารย์ ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems in 

psychiatric patients under supervision; drug addiction; psychological problems in physical 

illness; history taking; physical examination; mental status assessment; differential diagnosis; 

diagnosis; treatment; medical record; case presentation; practice relaxation technique; group 

supportive psychotherapy; counseling technique for the patient and families; multidisciplinary 

care; holistic approach with humanized healthcare for patient and families under supervision; 

responsibility with good attitude. 

PVM	331	 เวชศึาสัตร์ป้อังก่นแลุ่ะสั่งคม	1																															 3(2-2-5)

	 (Preventive	and	Social	Medicine	I)

 ความหมายของสัุขภาพ  การสัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการป้องกันโรค  องค์ประกอบ  การ

เกิด้โรค  แลัะปัจจัยต่าง ๆ ที่่�ม่ผู้ลักระที่บต่อการเจ็บป�วย  ประชากรศาสัตร์ การวางแผู้นครอบครัว การ

ด้้แลัแบบองค์รวม การปรับเปล่ั�ยนพฤติกรรม การสัร้างเสัริมสัุขภาพในกลัุ่มมารด้า ที่ารก เด็้กวัยรุ่น

ผู้้ใ้หญ่แลัะผู้้ส้ัง้อายุ  เวชศาสัตร์สัิ�งแวด้ล้ัอม อาชว่อนามัย  โรคจากการประกอบอาชพ่ แลัะการจัด้สัภาพ

การที่ำางานเพื�อความปลัอด้ภัย  ระบบสัุขภาพของไที่ย  การวางแผู้นงานสัาธารณสัุข  แพที่ย์ที่างเลัือก  

กฎหมายแลัะข้อบังคับสัำาคัญที่างสัุขภาพ  ข้อม้ลัข่าวสัารสัาธารณสัุขระเบ่ยนรายงาน  โรคที่่�ต้องแจ้ง

ความ  เวชศาสัตร์การก่ฬา เวชศาสัตร์ใต้นำ�า  เวชศาสัตร์การบิน

 Concept of health; health promotion and preventive medicine; principle of diseases 

(host, agent, environment); demography; family planning; holistic care; behavioral change; 
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health promotion in mothers, infants, children, teenagers, adult and elderly; environmental 

health; occupational health; common occupational diseases and prevention; Thailand health 

system; health development plan; alternative medicine; laws and regulations on health; health 

information; medical record; disease reporting by law; sports medicine; underwater medicine; 

aviation medicine.

PVM	431	 เวชศึาสัตร์ป้อังก่นแลุ่ะสั่งคม	2	 2(2-0-4)

	 (Preventive	and	Social	Medicine	II)

 วิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 ระบาด้วิที่ยาของโรคแลัะปัญหาสัุขภาพที่่�ป้องกันได้้  การป้องกันโรคแบบปฐมภ้มิ ทีุ่ติย

ภ้มิ ตติยภ้มิ ในปัจเจกบุคคลั ครอบครัว ชุมชนแลัะระด้ับประเที่ศ บที่บาที่ของสัหสัาขาวิชาช่พในการ

สัร้างเสัริมสัุขภาพ   การให้วัคซึ่่นป้องกันโรคในผู้้้ใหญ่แลัะผู้้้สั้งอายุ   เวชศาสัตร์การเด้ินที่างแลัะที่่อง

เที่่�ยว  การสัร้างเสัริมสัุขภาพผู้้้ป�วย จากการประสับภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหม้่  การสัร้างเสัริมสัุขภาพผู้้้

ป�วยระยะสัุด้ที่้าย

 Epidemiology of preventable diseases and health problems; primary, secondary 

and tertiary prevention for individual, family, community and country: multidisciplinary role in 

health promotion; adult and elderly immunization; travel medicine; health promotion in natural 

disaster and mass accident; health promotion in end of life.

RAD	531	 ร่งสั่วิทั่ยา	 3(1-6-5)

 (Radiology)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2  

 หลัักการถ่ายแลัะสัร้างเงาภาพ  การเตร่ยมผู้้้ป�วยแลัะการสั่งตรวจเงาภาพ  การอ่านแลัะ
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วินิจฉัยเงาภาพวิธ่ต่าง ๆ  ในแต่ลัะระบบของร่างกาย  สัารกัมมันตรังสั่ที่่�นำามาใช้ในการตรวจแลัะรักษา

โรค  รักษาโรคด้้วยรังสั่  อันตรายแลัะภาวะแที่รกซึ่้อนจากรังสั่  การป้องกัน กระบวนการคิด้ วิเคราะห์

อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วย ที่ักษะการเตร่ยมผู้้้ป�วยแลัะการสั่งตรวจเงา

ภาพ ที่ักษะการอ่านแลัะวินิจฉัยเงาภาพจากการตรวจด้้วยวิธ่ต่าง ๆ การสัื�อสัารกับผู้้้ป�วยแลัะญาติ

กอ่นระหว่าง แลัะหลังัการให้การรักษาด้ว้ยรังสัแ่ลัะสัารกัมมนัตรงัส่ั  ที่กัษะการด้แ้ลัผู้้้ป�วยระยะสุัด้ท้ี่าย  

การปอ้งกันภาวะแที่รกซ้ึ่อนจากรงัสัแ่ลัะสัารกัมมนัตรงัสั ่  การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ ครอบคลัุมถ่งครอบครัวของผู้้้ป�วย ภายใต้การด้้แลัรับผู้ิด้ชอบของอาจารย์ สัิที่ธิแลัะความ

ปลัอด้ภัยของผู้้้ป�วย  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  

 Principles of imaging; preparation for patients in imaging; interpretation and 

diagnosis of medical imaging at various organ systems; radioactive substances in medical 

practice; danger and complications of radiotherapy; preventive measures; thinking process 

and critical analysis in medical practice for solving problems of patients; skills in  preparation 

for imaging, interpretation and diagnosis of medical imaging; communication skill before, 

during and after diagnostic and therapeutic radiation; end of life care; prevention of danger 

and complications of radiation and radioisotopes; holistic approach with humanized health-

care for patient and families under supervision; patients’ right and safety; responsibility with 

good attitude. 

RHB	531			 เวชศึาสัตร์ฟ์้�นฟ์่																																																									 2(0-6-3)

	 (Rehabilitation	Medicine)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : ORP 521 ศัลยีศาสู่ต้ร์ออร์โธุ์ปุ่ิดิก่สู่์

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาผู้้้ป�วย การ
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ประเมินสัมรรถภาพแลัะการบำาบัด้ฟั้�นฟั้ผู้้้ป�วยตามพยาธิสัภาพ  การเจ็บป�วย  การบาด้เจ็บ การเสัื�อม

สัภาพ  ที่กัษะการสัาธติการปฏิิบตัติวัแลัะวธ่ิใชก้ายอปุกรณแ์กผู่้้ป้�วยแลัะ/หรอืญาต ิ บที่บาที่แพที่ยท์ี่าง

เลัือกในการผู้สัมผู้สัานเพื�อการรักษา  ฟั้�นฟั้แลัะสัร้างเสัริมสัุขภาพ  การสัื�อสัารระหว่างแพที่ย์ บุคลัากร

ที่างการแพที่ย์ ผู้้้ป�วยแลัะ/หรือญาติ  การด้้แลัรักษาแบบสัหวิชาช่พ  การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุัมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยภายใต้ความด้้แลัแลัะรับผู้ิด้ชอบของอาจารย์  

ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตาม   หลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems of 

patients; functional assessment and rehabilitation according to the pathology, illness, injuries 

and degenerative changes; patient education skill; advice appropriate using of prostheses 

and orthoses; role of alternative medicine to combine in rehabilitation and health promotion; 

communication skills among health personnel and patients/families; holistic approach with 

humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good 

attitude, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

SUR	421	 ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	1																																																			 5(5-0-10)

 (Surgery I)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : SUR 422  ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2  

 โรคที่่�พบบ่อยแลัะสัำาคัญที่างสัาขาศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป  กุมารศัลัยศาสัตร์  ศัลัยศาสัตร์ย้โร

วิที่ยา ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง   ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์   ศัลัยศาสัตร์หัวใจแลัะที่รวงอก  ศัลัยศาสัตร์อุบัติเหตุ

สัาเหต ุปจัจยัเสั่�ยง  พยาธกิำาเนดิ้  พยาธสิัรร่วทิี่ยา อาการ  อาการแสัด้ง การซึ่กัประวตั ิ การตรวจรา่งกาย   

สัง่ตรวจที่างห้องปฏิบิตักิาร   การวินจิฉยัแยกโรค  การวินิจฉัย  การวางแผู้นการรักษา  ภาวะแที่รกซ้ึ่อน 

ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพตาม

หลัักเวชจริยศาสัตร์

 Common and important diseases in general surgery, pediatric surgery, urology, 

plastic surgery, neurosurgery, cardiothoracic surgery and trauma; causes and risk factors; 

pathogenesis and pathophysiology; symptoms and signs; history taking; physical examination; 

investigation; differential diagnosis; diagnosis; management plan; prevention, and treatment 

of complications; responsibility with good attitude; prevention, control, health promotion and 

rehabilitation according to medical ethics.
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SUR	422	 ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	2																												 5(0-15-8)

 (Surgery II)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 3

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : SUR 421  ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1  

 กระบวนการคิด้ วิเคราะห์อย่างม่วิจารณญาณที่างเวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาพื�นฐานที่่�

สัำาคญัที่างศลััยศาสัตรท์ี่ั�วไป ศลััยศาสัตรอ์บุตัเิหต ุ กมุารศลััยศาสัตร์  ศลััยศาสัตร์ย้โรวทิี่ยา ศลััยศาสัตร์

ตกแต่ง  ศลััยศาสัตร์ระบบประสัาที่  แลัะศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก ภายใต้การควบคุมด้แ้ลัของอาจารย์  การ

ซึ่ักประวัติ   การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยแยกโรค  การวินิจฉัยโรค  การตรวจ  การสั่งตรวจ  แลัะการ

แปลัผู้ลัที่างหอ้งปฏิิบตักิารแลัะที่างรงัสั ่ ที่กัษะหตัถการพื�นฐานที่างศลััยศาสัตรอ์ยา่งคำาน่งถ่งสัทิี่ธิแลัะ

ความปลัอด้ภยัของผู้้ป้�วย  การป้องกนั  การวินจิฉยัแลัะการด้แ้ลัรกัษาภาวะแที่รกซ้ึ่อนท่ี่�เกดิ้ข่�นจากการ

ที่ำาหัตถการ  การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย  การนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วย  การให้คำาแนะนำาผู้้้ป�วยแลัะญาติ  

การขอความยินยอม  การด้แ้ลัแบบสัหวชิาชพ่  การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์รวมด้ว้ยหัวใจความเป็นมนุษย์

ครอบคลุัมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์  ความรับผิู้ด้ชอบด้้วยเจตคติท่ี่�ด่้

การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

in general surgery, pediatric surgery, urology, plastic surgery, neurosurgery, cardiothorac-

ic surgery and trauma under supervision; history taking; physical examination; differential     

diagnosis; diagnosis; investigation and interpretation of laboratory and radiological findings; 

basic technical and medical procedures; patients’ right and safety; prevention, diagnosis 

and management of complications from the procedures; medical record;  case presenta-

tion; counseling; informed consent; multidisciplinary care; holistic approach with humanized 

healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good attitude; 

prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

SUR 521 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 3                                              2(2-0-4)

 (Surgery III)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1
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 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 2  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : SUR 522  ศัลยีศาสู่ต้ร์ 4 

 โรคแลัะภาวะท่ี่�พบบ่อยที่างสัาขาศัลัยศาสัตร์ทัี่�วไปท่ี่�ซึ่ับซึ่้อนแลัะศัลัยศาสัตร์อุบัติเหตุ

สัาเหตุ ปัจจัยเส่ั�ยง พยาธิกำาเนิด้ พยาธิสัร่รวิที่ยา  อาการ  อาการแสัด้ง  การซัึ่กประวัติ  การตรวจ

ร่างกาย การตรวจ  การสั่งตรวจ  แลัะการแปลัผู้ลัที่างห้องปฏิิบัติการแลัะที่างรังสั่  การสั่งตรวจพิเศษ

การวนิจิฉยัการวนิจิฉยัแยกโรค การวางแผู้นการรกัษา ภาวะแที่รกซึ่อ้น การวนิจิฉยัแลัะการด้แ้ลัรกัษา

ภาวะแที่รกซึ่อ้นที่่�เกดิ้ข่�นจากการที่ำาหัตถการ   การให้คำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาต ิ การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองค์

รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์

ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟ้ัสัภาพตาม

หลัักเวชจริยศาสัตร์

 Common diseases in complicated general surgery and trauma; causes and risk 

factors; pathogenesis and pathophysiology; symptoms and signs; history taking; physical 

examination; investigation and interpretation of laboratory and radiological findings; special 

investigations, differential diagnosis, diagnosis,  management; prevention, and management 

of complications from the procedures; holistic approach with humanized healthcare for patient 

and families under supervision; responsibility with good attitude; prevention, control, health 

promotion and rehabilitation according to medical ethics.

SUR	522	 ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	4	 3(0-9-5)

 (Surgery IV)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : MED 421 อายี่รศาสู่ต้ร์ 1

 MED 422 อายี่รศาสู่ต้ร์ 2

 SUR 421 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 1

 SUR 422 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 2

 OBG 421 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 1

 OBG 422 สู่่ต้ิศาสู่ต้ร์และนรีเวิชวิิทัยีา 2

 PED 421 ก่่มารเวิชศาสู่ต้ร์ 1

 PED 422 กุมารเวชศาสัตร์ 2  

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : SUR 521  ศัลยีศาสู่ต้ร์ 3 
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 กระบวนการคิด้ วเิคราะห์อย่างมวิ่จารณญาณที่างเวชปฏิิบัตเิพื�อแก้ปญัหาท่ี่�ซัึ่บซึ่อ้นที่าง

ศัลัยศาสัตร์ทัี่�วไปแลัะศัลัยศาสัตร์อุบัติเหตุภายใต้การควบคุมด้้แลัของอาจารย์  การซัึ่กประวัติ  การ

ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค  การวินิจฉัยโรค  การตรวจ  การสั่งตรวจแลัะการแปลัผู้ลัที่างห้อง

ปฏิบิตักิารแลัะที่างรังสั ่  ที่กัษะหัตถการที่างศัลัยศาสัตร์เพิ�มเตมิอยา่งคำาน่งถ่งสิัที่ธแิลัะความปลัอด้ภัย

ของผู้้้ป�วย การป้องกัน การวินิจฉัยแลัะการด้้แลัรักษาภาวะแที่รกซึ่้อนท่ี่�เกิด้ข่�นจากการที่ำาหัตถการ   

การบันที่่กรายงานผู้้้ป�วย การนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วย  การให้คำาแนะนำาผู้้้ป�วยแลัะญาติ การด้้แลัรักษา

ผู้้ป้�วยแบบสัหวชิาชพ่ การด้แ้ลัผู้้ป้�วยแบบองคร์วมด้ว้ยหวัใจความเปน็มนษุย ์ครอบคลัมุถ่งครอบครวัผู้้้

ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่  การป้องกัน ควบคุมโรค 

สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์

 Thinking process and critical analysis in medical practice for solving problems 

of complicated patients in general surgery and traumatic patients, under supervision; history 

taking; physical examination; differential diagnosis; diagnosis; investigation and interpreta-

tion of laboratory and radiological findings;  additional surgical procedures; patients’ right 

and safety; prevention, diagnosis and management of complications from the procedures; 

medical record; case presentation; counseling; multidisciplinary care; holistic approach with 

humanized healthcare for patients and families under supervision; responsibility with good 

attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

SUR	621	 ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	5	 6(0-12-6)

 (Surgery V)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : SUR 622 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 6

 เวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาที่่�ซัึ่บซึ่้อนที่างศัลัยศาสัตร์ทัี่�วไปแลัะศัลัยศาสัตร์อุบัติเหตุภายใต้

การควบคุมด้้แลัของอาจารย์   การซึ่ักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยแยกโรค  การวินิจฉัยโรค  

การตรวจ การสั่งตรวจแลัะการแปลัผู้ลัที่างห้องปฏิิบัติการแลัะที่างรังสั่  การด้้แลัผู้้้ป�วยก่อนการผู้่าตัด้  

ระหว่างแลัะหลัังผู้่าตัด้  การเข่ยนรายงานการผู้่าตัด้  การติด้ตามผู้้้ป�วยหลัังการรักษา  ที่ักษะหัตถการ

ที่่�จำาเป็นแลัะสัำาคัญที่างศัลัยศาสัตร์ ตามเกณฑ์์มาตรฐานผู้้้ประกอบวิชาช่พเวชกรรมของแพที่ยสัภา

พ.ศ. 2555 อยา่งคำาน่งถ่งสัทิี่ธแิลัะความปลัอด้ภยัของผู้้ป้�วย  การปอ้งกนั การวนิิจฉยัแลัะการด้แ้ลัรกัษา

ภาวะแที่รกซึ่อ้นที่่�เกดิ้ข่�นจากการที่ำาหตัถการ การบนัท่ี่กรายงานผู้้ป้�วย การนำาเสันอรายงานผู้้ป้�วย  การ

ใหค้ำาแนะนำาผู้้ป้�วยแลัะญาติ  การด้แ้ลัรักษาผู้้ป้�วยแบบสัหวิชาชพ่ การส่ังผู้้้ป�วยต่อไปยังผู้้้เช่�ยวชาญใน

กรณ่ที่่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะการสั่งผู้้้ป�วยกลัับ การสัรุปเวชระเบ่ยนตาม ICD10  การด้้แลัผู้้้ป�วย
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แบบองคร์วมด้ว้ยหัวใจความเป็นมนษุย ์ครอบคลุัมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้แ้ลัของ

อาจารย์   ความรับผู้ิด้ชอบด้้วยเจตคติที่่�ด้่   การป้องกัน ควบคุมโรค   สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้

สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์ 

 Medical practice for solving problems of complicated patients in general surgery 

and traumatic patients under supervision; history taking; physical examination; differential 

diagnosis; diagnosis; investigation and interpretation of laboratory and radiological findings; 

pre-and postoperative care; operative note; discharge follow-up; essential surgical proce-

dures required by Thai Medical Council; patients’ right and safety; prevention, diagnosis 

and management of complications from the procedures; medical record; case presentation; 

counseling; multidisciplinary care; referral management in severe and complicated cases; 

discharge summary according to ICD10; holistic approach with humanized healthcare for 

patient and families under supervision; responsibility with good attitude; prevention, control, 

health promotion and rehabilitation according to medical ethics.

SUR	622	 ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	6	 2(0-6-3)

 (Surgery VI)

 วิิชาบัังคัับัก่่อน : สู่อบัผู้่านก่ารปุ่ระเมินก่ารเรียีนร่�ทั่ก่รายีวิิชาของชั�นปุ่ีทัี� 5

 วิิชาบัังคัับัร่วิม : SUR 621 ศัลยีศาสู่ต้ร์ 5

 เวชปฏิิบัติเพื�อแก้ปัญหาที่างประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ภายใต้การควบคุมด้้แลัของอาจารย์

การซึ่ักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค  การตรวจ  การสั่งตรวจแลัะการ

แปลัผู้ลัที่างห้องปฏิิบัติการแลัะที่างรังสั่ การด้้แลัผู้้้ป�วยก่อนการผู้่าตัด้ ระหว่างแลัะหลัังผู้่าตัด้ การ

ตดิ้ตามผู้้ป้�วยหลัังการรกัษา  ที่กัษะหตัถการที่่�จำาเปน็แลัะสัำาคญัที่างศลััยศาสัตร ์ ตามเกณฑ์์มาตรฐาน

ผู้้้ประกอบวิชาช่พเวชกรรม ของแพที่ยสัภา พ.ศ. 2555 อย่างคำาน่งถ่งสิัที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้

ป�วย การป้องกัน  การวินิจฉัยแลัะการด้้แลัรักษาภาวะแที่รกซ้ึ่อนท่ี่�เกิด้ข่�นจากการที่ำาหัตถการ  การ

บันที่่กรายงานผู้้้ป�วย การนำาเสันอรายงานผู้้้ป�วย การให้คำาแนะนำาผู้้้ป�วยแลัะญาติ  การด้้แลัรักษา

ผู้้้ป�วย แบบสัหวิชาช่พ การสั่งผู้้้ป�วยต่อไปยังผู้้้เช่�ยวชาญในกรณ่ที่่�โรครุนแรงหรือซึ่ับซึ่้อนแลัะการสั่งผู้้้

ป�วยกลัับ  การสัรุปเวชระเบ่ยนตาม ICD 10 การด้้แลัผู้้้ป�วยแบบองค์รวมด้้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ครอบคลัุมถ่งครอบครัวผู้้้ป�วยแลัะชุมชนภายใต้ความด้้แลัของอาจารย์  ความรับผู้ิด้ชอบด้้วย เจตคติ

ที่่�ด้่ การป้องกัน ควบคุมโรค สัร้างเสัริมสัุขภาพแลัะการฟั้�นฟั้สัภาพตามหลัักเวชจริยศาสัตร์ 

 Medical practice for solving problems of patients in neurosurgery under supervi-

sion; history taking; physical examination; differential diagnosis; diagnosis; investigation and 



Rangsit University Bulletin 2021-2022
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ College of Medicine

interpretation of laboratory and radiological findings; pre-and postoperative care; discharge 

follow-up; essential surgical procedures required by Thai Medical Council; patients’ right 

and safety; prevention, diagnosis and management of complications from the procedures; 

medical record; case presentation; counseling; multidisciplinary care; referral management 

in severe and complicated cases; discharge summary according to ICD10; holistic approach 

with humanized healthcare for patient and families under supervision; responsibility with good 

attitude; prevention, control, health promotion and rehabilitation according to medical ethics.
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ร�ยช่�ออ�จ�รย์
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วิทั่ยาลุ่่ยแพื่ทั่ยศึาสัตร์		

1.	 ศึ.คลุ่ินิก	นพื่.สั่รวิทั่ย์		เตชธ่วาน่นทั่์
	 อัธิการ
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (เวชปฏิิบัติที่ั�วไป) 
 ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.เวชปฏิิบัติที่ั�วไป แพที่ยสัภา
2.	 ศึ.คลุ่ินิก	นพื่.สั่นทั่ร	ฮ้้อัเผ�าพื่่นธ์
	 รอังคณ์บด่ฝ�ายบริหาร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 American Board of Pediatrics, U.S.A.
 American Sub-Board of Perinatal  and
 Neonatal Medicine, U.S.A.
 อว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้
 แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา
3.	 ศึ.คลุ่ินิก	พื่ญี่.ย่พื่ิน	ไทั่ยพื่ิสั่ทั่ธิก่ลุ่
	 รอังคณ์บด่ฝ�ายพื่่ฒนาค่ณ์ภาพื่
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
4.	 ผศึ.นพื่.เกษม	เสัร่พื่รเจำริญี่ก่ลุ่	
	 รอังคณ์บด่ฝ�ายการศึึกษา
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.สังขลัานครินที่ร์
  พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์การเจริญพันธุ์  แพที่ยสัภา
 Cert. in Obstetrics & Gynaecolgy Univ. of 
 Auckland,NZ
5.	 ผศึ.นพื่.ช่ยสัิทั่ธิ�		แสังทั่ว่สัิน
	 รอังคณ์บด่ฝ�ายปร่คลุ่ินิก
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) 
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา

 วว. กุมารเวชศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
6.					ผศึ.สั่เทั่พื่			มงคลุ่เลุ่ิศึลุ่พื่
	 ร่กษาการรอังคณ์บด่ฝ�ายกิจำการน่กศึึกษา
 วที่.บ. (เคม่) ม.รามคำาแหง
 วที่.ม. (เที่คโนโลัย่ช่วภาพ) 
 ม.เที่คโนโลัย่พระจอมเกลั้าธนบุร่ 
7.	 รศึ.พื่ญี่.วราภรณ์์			แสังทั่ว่สัิน
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแที่พย์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้
 แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
8.	 ศึ.พื่.ญี่.ช่ติมา			ศึิริก่ลุ่ชยานนทั่์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 พ.บ.(เก่ยรตินิยม)  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 การบริหารสัาธารณสัุขม้ลัฐานมหาบัณฑ์ิต  ม.มหิด้ลั
 ป.การวิจัยประชากรศาสัตร์  ม.เอ็กซึ่่เตอร์ อังกฤษ
 ป.ด้้านการสั่งเสัริมสัุขภาพ  เมลัเบอร์น  ออสัเตรเลั่ย
9.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.วิบ่ลุ่ย์	กาญี่จำนพื่่ฒนก่ลุ่
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 M.Sc.(Medical epidemiology) 
 บัณฑ์ิตวิที่ยาลััย ม.มหิด้ลั
 อว.กุมารเวชศาสัตรท์ี่ารกแรกเกดิ้-ปรกิำาเนดิ้ แพที่ยสัภา
10.	 นางว่นเพื่็ญี่	อัิ�มเอัิบสัิน
 วที่.บ. (สัุขศ่กษา) คณะสัาธารณสัุขศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
11.	 นางสัาวประภาศึร่		แพื่ทั่ย์ศึิริ
 พยาบาลัศาสัตรบัณฑ์ิต ม.มหิด้ลั
 สัาธารณสัุขศาสัตรบัณฑ์ิต(บริหารสัาธารณสัุข) 
 ม.สัุโขที่ัยธรรมาธิราช
12.	 นางสัาวศึิริพื่ร		ย่ทั่ธวราภรณ์์
 วที่.บ.สัุขศ่กษาแลัะพฤติกรรมศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
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 น.พ.สัมเก่ยรติ  ลัลัิตวงศา
 ผู้้้อำานวยการ 
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก   แพที่ยสัภา

ภาควิชาสั่ติศึาสัตร์-นร่เวชวิทั่ยา
1.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัมบ่รณ์์	ศึรศึ่กลุ่ร่ตน์
	 ร่กษาการห่วหน้าภาควิชา 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
2.	 รศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.เอักช่ย	โควาวิสัาร่ช 
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.สังขลัานครินที่ร์
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา 
 อว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารก
 ในครรภ์ แพที่ยสัภา 
   อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
3.	 นพื่.สัมชาย	ศึิริเจำริญี่ไทั่ย 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
4.	 นาวาโทั่	นพื่.ประพื่นธ์		จำาร่ยาวงศึ์ 
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
5.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สั่รศึ่กดิ�			จำ่นทั่รแสังอัร�าม 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 Cert. Fellowship in Diagnostic Ultrasound, Thomas 
 Jefferson University Hospital and Jefferson Medical
 College ,Philadelphia USA

6.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สั่รศึ่กดิ�		เก้าเอั่�ยน
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
7.	 รศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัธน		บ่ญี่ลุ่ิขิต
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  Cert. of Clinical Fellowship in Preinvasive 
 Disease Royal 
 Hospital for Women, University of NSW, Australia
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  วว.อนสุัาขามะเรง็นรเ่วชวทิี่ยา แพที่ยสัภา(ร.พ.ราชวถ่ิ)
8.	 ผศึ.พื่ิเศึษ		พื่ญี่.นิสัา	พื่ฤกษะริตานนทั่์
 พ.บ. ม.รังสัิต
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
9.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สั่เพื่็ชร	ทั่่้ยแป
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
10.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.คเณ์ศึร์	ธนกำาธร
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
11.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.อัร่ญี่ญี่า	ย่นตพื่่นธ์ 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก

โรงพื่ยาบาลุ่ราชวิถี่
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 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 Cert. Gynecologic Laparoscopy Asian Pacific  
 Association of Gastroenterology, Taiwan
12.	 พื่ญี่.ศึิริพื่ร	ฐิติสัก่ลุ่วงษ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ) 
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 Dip.in Urogynecology Women’s and Children’s  
 Hospital, Singapore
13.	 พื่ญี่.ธิติน่นทั่์	ต่ณ์สัถีิตย์	
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารกในครรภ์ 
 แพที่ยสัภา
14.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.พื่จำน่ย์		ผด่งเก่ยรติว่ฒนา
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่) 
 ป.บัณฑ์ิต ที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก 
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารกในครรภ์
 แพที่ยสัภา
15.	 นพื่.ทั่รงพื่ลุ่		พื่่ทั่ธศึิริ
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  ป.บัณฑ์ิต ที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์การเจริญพันธุ์ แพที่ยสัภา 
16.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.มร่ต	ญี่าณ์ารณ์พื่
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ2) ม.เช่ยงใหม่
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (พยาธิวิที่ยากายวิภาค) ม.เช่ยงใหม่
 วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค แพที่ยสัภา 
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก

 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา 
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
17.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.จำิตติมา		ร่จำิเวชพื่งศึธร
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.เช่ยงใหม่
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.เช่ยงใหม่
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารกในครรภ์ 
 แพที่ยสัภา
18.	 พื่ญี่.จำิติมา		ติยายน
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.เช่ยงใหม่
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.เช่ยงใหม่
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
19.	 พื่ญี่.ร่ชดาพื่ร		ฤกษ์ยินด่
 พ.บ.ม.รังสัิต
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์การเจริญพันธุ์ แพที่ยสัภา
20.		พื่ญี่.ณ์่ฐฐิณ์่			ศึร่สั่นติโรจำน์
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารกในครรภ์ 
 แพที่ยสัภา 
21.			พื่ญี่.กม่ยธร		เทั่่ยนทั่อัง
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก   
 (สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา) ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขามะเร็งนร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา
22.			นพื่.ธนวรรธน์			แสังน่กธรรม
 พ.บ.  ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
23.	 พื่ญี่.เด�นนพื่พื่ร		สั่ดใจำ 
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา 
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว  แพที่ยสัภา
     วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารกในครรภ์  
 แพที่ยสัภา          
        น.บ. คณะนิติศาสัตร์ ม.ธรรมศาสัตร์
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24.			พื่ญี่.ดวงฤด่					ปีตินาร่กษ์
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
25.			พื่ญี่.บ่ษร่ญี่ญี่า		พื่่ทั่ธธนะพื่ิทั่่กษ์
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา 
26.		พื่ญี่.ศึร่ญี่ญี่า			ชาญี่พื่านิชกิจำโชติ
 พ.บ.  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขามะเร็งวิที่ยานร่เวช แพที่ยสัภา
 ป.ผู้่าตัด้ผู้่านกลั้องที่างนร่เวช   รพ.ราชวิถ่
27.			พื่ญี่.ลุ่่ลุ่ธพื่ร			พื่่ฒนาวิจำารย์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2)    ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารกในครรภ์  
 แพที่ยสัภา
28.		พื่ญี่.ฐิติร่ตน์			ต่นติปร่ชาพื่งศึ์
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขามะเร็งวิที่ยานร่เวช แพที่ยสัภา
29.		พื่.ญี่.ผ่สัร่ตน์			อัินสัินธ่์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2)  ม.เช่ยงใหม่
 วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขามะเร็งวิที่ยานร่เวช  แพที่ยสัภา
30.		พื่.ญี่.สัาวิน่			บ่ญี่สั่ข
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2)  ม.มหิด้ลั
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์การเจริญพันธุ์  แพที่ยสัภา
31.		พื่.ญี่.พื่่ทั่ธพื่ร		ทั่อังพื่น่ง
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1) ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาเวชศาสัตร์มารด้าแลัะที่ารก
 ในครรภ์ แพที่ยสัภา
32.		นพื่.เสักสัิทั่ธิ�			จำิรโสัภณ์
       พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
       วว.สั้ติศาสัตร์แลัะนร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา

ภาควิชาอัาย่รศึาสัตร์

1.	 ศึ.คลุ่ินิก	นพื่.ช่ยชาญี่		ด่โรจำนวงศึ์	
	 ห่วหน้าภาควิชา	
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.อายุรศาสัตร์สัาขาต่อมไร้ที่่อ แพที่ยสัภา
 Certificate Fellowship (Diabetes and 
 Endocrinology) 
 University of Newcastle, Upon Tyne, UK.  
2.	 รศึ.คลุ่ินิก	นพื่.ชำานาญี่		ชอับธรรมสัก่ลุ่
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั
  พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
3.	 ศึ.คลุ่ินิก	นพื่.ว่ระศึ่กดิ�			ศึรินนภากร
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์สัาขาต่อมไร้ที่่อ แพที่ยสัภา
4.	 นพื่.เจำษฎา		มณ์่ชวขจำร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) ม.มหิด้ลั
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อายุรศาสัตร์มะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา
5.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.กำาธร		ลุ่่ลุ่ามะลุ่ิ
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)จุฬาลังกรณ์ 
 มหาวิที่ยาลััย
  พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์)
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา
6.	 นพื่.สั่ธรรม		สั่ธ่รภ่ทั่รานนทั่์
 วที่.บ.(ช่ววิที่ยา) ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ(ประสัานมิตร)
  M.D. PHCM., Philippines
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) ม.มหิด้ลั
  อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
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7.	 นพื่.ธว่ชช่ย		สั่วรรณ์บรรณ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.โลัหิตวิที่ยา แพที่ยสัภา
8.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.ทั่่ศึน่ย์		กิตอัำานวยพื่งษ์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์บัณฑ์ิต, ช่วเคม่)
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  M.D. Fatima College of Medicine, Philippines
 อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคข้อแลัะร้มาติสัซึ่ั�ม แพที่ยสัภา
9.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.อัรศึิริ		เสัร่ร่ตน์ 
 ภ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  M.D. SWU, Philippines
  Diploma in Dermatology Institute of 
 Dermatology BKK
  อว.ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา 
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
10.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัมคิด		อั่�นเสัมาธรรม
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคระบบการหายใจ แพที่ยสัภา
11.	 นพื่.สั่งช่ย		อั่งธาราร่กษ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคข้อ แพที่ยสัภา
12.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัยาม		ศึิรินธรปัญี่ญี่า
 พ.บ. (เก่ยรตินิยม) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคระบบที่างเด้ินอาหาร  แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
13.	 พื่ญี่.ปิยะธิดา		หาญี่สัมบ่รณ์์
 M.D. University of Santo Tomas, Philippines
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์ โรคระบบที่างเด้ินอาหาร แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
14.	 พื่ญี่.เพื่ชรร่ตน์		ด่สัิตานนทั่์
 พ.บ. ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ ประสัานมิตร
  วว.ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
15.	 นพื่.เกร่ยงศึ่กดิ�		อัติพื่รวณ์ิช 
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) ม.เช่ยงใหม่

  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์ระบบการหายใจแลัะเวชบำาบัด้วิกฤต                 
 การหายใจ  แพที่ยสัภา
16.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.พื่จำน์		อัินทั่ลุ่าภาพื่ร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ ราชวิที่ยาลััยอายุรแพที่ย์ฯ
 (จุฬาฯ)
  วที่.ม.(อายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ)
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  สัสับ.(บริหารสัาธารณสุัขเนน้บรหิารโรงพยาบาลั) มสัธ.
17.	 รศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สั่บสัาย		คงแสังดาว 
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) ม.เช่ยงใหม่
  วว.ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
18.	 พื่ญี่.นภา		ศึิริวิว่ฒนาก่ลุ่ 
 M.D. Divine Word University, Philippines
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
19.	 นพื่.กิตติ		ช่�นยง 
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โรคระบบที่างเด้ินอาหาร  แพที่ยสัภา
20.	 พื่ญี่.ประว่นวรรณ์		ทั่่�งทั่อัง
 พ.บ.(เก่ยรตินิยม อันด้ับ 2) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.อายุรศาสัตร์โลัหิตวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
21.	 นพื่.ช่ชวาลุ่		นาคะเกศึ 
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์โลัหิตวิที่ยา แพที่ยสัภา
  วว.อายุรศาสัตร์มะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
22.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.วรางคณ์า	พื่ิช่ยวงศึ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา
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23.	 นพื่.ดำารงวิทั่ย์		สั่ขะจำินตนากาญี่จำน์
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
24.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.เฉลุ่ิมร่ฐ		บ่ญี่ชรเทั่วก่ลุ่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคระบบที่างเด้ิน
 อาหาร แพที่ยสัภา 
25.	 นพื่.ปริว่ตร		เพื่็งแก้ว	
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
26.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.	กิตติวรรณ์	สั่เมธก่ลุ่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก 
 (อายุรศาสัตร์) ม.มหิด้ลั
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคข้อแลัะ
 ร้มาติสัซึ่ั�ม แพที่ยสัภา
27.	 พื่ญี่.อันงนาฏิ	ชินะผา
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา
28.	 พื่ญี่.สัิริก่ลุ่ยา		พื่่นผลุ่
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก ม.มหิด้ลั
 วว.ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
 วิที่ยาศาสัตรมหาบัณฑ์ิต 
 สัาขา อายุรศาสัตร์ประสัาที่วิที่ยา
 ป.อนุสัาขาโรคหลัอด้เลัือด้สัมอง แลัะ
 การตรวจคลัื�นเสั่ยงความถ่�สั้ง  แพที่ยสัภา
29.	 พื่ญี่.วรรณ์ิยา		ม่น่�น
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
  (อายุรศาสัตร์)ม.มหิด้ลั 
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา
30.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัถีิตย์		นิรมิตรมหาปัญี่ญี่า
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 

 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคต่อมไร้ที่่อ
 แลัะเมตะบอลัิสัม
 แพที่ยสัภา 
31.	 นพื่.วิร่ฬห์		ลุ่ิขิตเลุ่ิศึลุ่ำ�า
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
32.	 นพื่.อัภิเชษฐ์		ศึิรินวเสัถี่ยร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคระบบที่างเด้ินอาหาร  
 แพที่ยสัภา 
33.	 พื่ญี่.ปิยวรรณ์		เทั่่ยนช่ยอัน่นต์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1 ) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์มะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา
34.	 นพื่.	มาฆะ		วิภาณ์่ร่ตน์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
35.	 พื่ญี่.ก่ลุ่ธิดา		มณ์่นิลุ่
 พ.บ.ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อายุรศาสัตร์มะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา 
36.	 พื่ญี่.ค่ณ์าภา		เอั่�ยมอัร่ณ์ไทั่ย
 พ.บ.ม.ธรรมศาสัตร์
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (อายุรศาสัตร์) ม.มหิด้ลั
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อายุรศาสัตร์โรคเลัือด้ แพที่ยสัภา 
37.	 	ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สั่รพื่่นธ์		พื่งศึ์สั่ธนะ
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา 
38.			พื่ญี่.พื่จำน่		ก�อัร่�งเร่อัง
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
  (อายุรศาสัตร์) ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
        วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
        วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคระบบการหายใจ   
         แลัะภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ แพที่ยสัภา
39.		นพื่.อัภิช่ย			โภคาว่ฒนา
      พ.บ.  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
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40.			พื่ญี่.นวพื่ร			นภาทั่ิวาอัำานวย
  พ.บ.  ม.รังสัิต
  อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคต่อมไร้ที่่อ
   แลัะเมตะบอลัิสัม แพที่ยสัภา
41.		น.พื่.ภาณ์่ว่ฒน์			วงษ์ก่หลุ่าบ
  พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
   วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา
42.	 พื่ญี่.กรทั่ิพื่ย์		ผลุ่โภค
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)   ม.รังสัิต
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา
43.	 พื่ญี่.ชน่ญี่ญี่า	ภ่คกรธนภรณ์์
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
 วิที่ยาศาสัตรมหาบัณฑ์ิต   จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
44.	 พื่ญี่.นิรดา			ศึิริยากร
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1)  ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา
 วิที่ยาศาสัตรมหาบัณฑ์ิต   จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
45.	 พื่ญี่.ศึิวพื่ร			เลุ่ิศึพื่งษ์พื่ิร่ฬห์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุศาสัตร์โรคระบบการหายใจ    
 แลัะภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ  แพที่ยสัภา
46.	 นพื่.ทั่รงวิทั่ย์		พื่าย่พื่ว่ฒนวงศึ์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1)  ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อายุรศาสัตร์มะเร็งวิที่ยา  แพที่ยสัภา
47.	 นพื่.น่นทั่พื่ลุ่		ช่ติมาพื่งศึ์ร่ตน์
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั  
 วว.อายุรศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ  แพที่ยสัภา
48.	 พื่.ญี่.ธิติยา			พื่่ววิไลุ่
 พ.บ.  ม.เช่ยงใหม่
 วว.อายุรศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคไต  แพที่ยสัภา

49.	 นพื่.ธน่นต์ช่ย		อั่ครวิกร่ย
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.อายุรศาสัตร์โรคเลัือด้  แพที่ยสัภา
50.	 น.พื่.กนกพื่จำน์		จำ่นทั่ร์ภิว่ฒน์
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคระบบ
 ที่างเด้ินอาหาร แพที่ยสัภา
51.	 พื่ญี่.ภ่ทั่ลุ่ดา	อัิงคนิน่นทั่์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ1)  ม.มหิด้ลั
 วว.ตจวิที่ยา  แพที่ยสัภา
52.	 นพื่.สั่นทั่่		สังวนไทั่ร
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ1)  ม.มหิด้ลั
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
	 วว.อัน่สัาขาอัาย่รศึาสัตร์มะเร็งวิทั่ยา		แพื่ทั่ยสัภา
53.	 พื่ญี่.ร่ชน่		วิภาณ์่ร่ตน์
 พ.บ.ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.ตจวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 Diplomate of The American Board of 
 Anti-Aging/Reaenerative Medicine (ABAARM)
54.	 พื่ญี่.สั่กานดา		เป็งยศึ
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
55.	 พื่ญี่.ธ่นยพื่ร		ฉ่นทั่โรจำน์ศึิริ
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
56.	 พื่ญี่.ฉ่นทั่ิศึา		อัารยางก่ร
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1)   ม.รังสัิต
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคไต  แพที่ยสัภา
57.	 นพื่.ภ่ริชย์		ภ่ร่ศึร่ศึ่กดิ�
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั
 วว.ตจวิที่ยา  แพที่ยสัภา
58.	 พื่ญี่.ธิติน่นทั่์	ตร่สัราน่ว่ฒนา
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)   ม.รังสัิต
 อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคต่อมไร้ที่่อ 
 แลัะเมตะบอลัิซึ่ั�ม
59.	 นพ.วิิทวิัส	วิัฒนาศิิริิพริ
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
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60.	 นพื่.ร่ฐว่ร์	ปร่ชาบริสั่ทั่ธิ�ก่ลุ่
 พ.บ. ม.รังสัิต
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา
61.	 พื่ญี่.ปัญี่นิภา	บ่บผะเรณ์่
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคข้อ 
 แลัะร้มาติสัซึ่ั�ม  แพที่ยสัภา
62.	 พื่ญี่.ธิติน่นทั่์		ตร่สัราน่ว่ฒนา
 พ.บ.  
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคข้อ 
 แลัะร้มาติสัซึ่ั�ม  แพที่ยสัภา
63.	 นพื่.ทั่รงวิทั่ย์		พื่าย่พื่ว่ฒนวงศึ์
 พ.บ.  
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคมะเร็ง 
 แลัะร้มาติสัซึ่ั�ม แพที่ยสัภา
64.	 พื่ญี่.ศึิวพื่ร		เลุ่ิศึพื่งษ์พื่ิร่ฬห์
 พ.บ.  
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคปอด้

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา

1.	 ศึ.คลุ่ินิก	พื่ญี่.วิไลุ่	พื่่ววิไลุ่
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์
 Diplomate,American Board of Internal 
 Medicine U.S.A
 Diplomate,American Board of Cardiovascular  
 Disease U.S.A
 อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.อายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
2.	 นพื่.สัมศึ่กดิ�	ลุ่่พื่ธิก่ลุ่ธรรม
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วที่บ. (วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Certificate in Neurology ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 Certificate in Neurology Innsbruck Austria
 อว.ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา

3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.ไพื่ร่ช			เกต่ร่ตนก่ลุ่
 วที่บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 พ.บ.  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.อายุรศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 อว.อายุรศาสัตร์โรคระบบการหายใจ  แพที่ยสัภา
4.	 เร่อัเอัก	นพื่.ธนร่ตน์		ช่นงาม
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) 
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.อายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
5.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.บ่ญี่ธรรม		จำิระจำ่นทั่ร์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) จุฬาลังกรณ์ 
 มหาวิที่ยาลััย
  พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อายุรศาสัตร์โรคไต   แพที่ยสัภา

ภาควิชาวิสั่ญี่ญี่่วิทั่ยา

1. พญ.อรุณรัตน์  เตชาที่ว่วรรณ
 หัวหน้าภาควิชา
 พ.บ.  ม.ขอนแก่น
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม กรมพัฒนาการแพที่ย์แผู้นไที่ย                               
 แลัะการแพที่ย์ที่างเลัือก
2.	 พื่ญี่.กาญี่จำนา		ร่กษาก่ลุ่ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.วิสััญญ่วิที่ยา แพที่ยสัภา
3.	 พื่ญี่.วชิรา		อั่ดมพื่รมงคลุ่
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2 ) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม กรมพัฒนาการแพที่ย์แผู้นไที่ย                               
 แลัะการแพที่ย์ที่างเลัือก
 ป.วิสััญญ่วิที่ยาสัำาหรับการผู้่าตัด้หัวใจ
 หลัอด้เลัือด้ใหญ่แลัะที่รวงอก ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
4.	 พื่ญี่.ชญี่าดา		วงศึ์เว่ยร
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม กรมพัฒนาการแพที่ย์แผู้นไที่ย                               
 แลัะการแพที่ย์ที่างเลัือก
 ป.CPR2010 (Instructor) สัมาคมแพที่ย์ก้้ช่พ
 แห่งประเที่ศไที่ย
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5.	 พื่ญี่.พื่นิดา		สัิรินิธิกร
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
6.	 พื่ญี่.ว่รน่ช		ธ่ระสั่นทั่รวงศึ์
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
7.				พื่ญี่.ธนาภิร่ตน์	มะแมทั่อัง
         พ.บ.  ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
        วว.วิสััญญ่วิที่ยา   แพที่ยสัภา 
8.	 พื่.ญี่.ชนินาถี			ร่จำิพื่่ฒนก่ลุ่
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2) ม.มหิด้ลั
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา   แพที่ยสัภา
9.	 พื่.ญี่.ธ่ญี่ร่ตน์			โชติกวาณ์ิชย์
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม  กรมแพที่ย์ที่หารบก
10.	 พื่.ญี่.พื่ามิลุ่า		แสังทั่ร่พื่ย์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา แพที่ยสัภา
11.	 พื่ญี่.สั่ทั่ธดา อัมราภรณ์์
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
12.	 พื่ญี่.ก่ลุ่ชญี่า		ทั่ิตยาภรณ์์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา แพที่ยสัภา
13.	 พื่ญี่.ศึ่ภพื่ร		วิมลุ่ร่ตน์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2 )  ม.มหิด้ลั
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา

ภาควิชาเวชศึาสัตร์ฟ์้�นฟ์่

1.	 นพื่.คณ์ิต		อัอัตยะก่ลุ่
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม กรมพัฒนาการแพที่ย์แผู้นไที่ย                               
 แลัะการแพที่ย์ที่างเลัือก หัวหน้าภาควิชา
2.	 นพื่.เกศึธำารง		ต่นตยาคม	  
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม กรมพัฒนาการแพที่ย์แผู้นไที่ยแลัะ
 การแพที่ย์ที่างเลัือก 

3.	 พื่ญี่.ชญี่านิน		เวชภ่ติ
        พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
       วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
 Postgraduate Diploma in Rehabilitation 
 Otago Univ. New Zealand
4.	 พื่.ญี่.น่นทั่ริกา		เหลุ่่อังสั่วรรณ์
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
 ป.การฝัังเข็ม   กรมแพที่ย์ที่หารบก
 Cert.Observership Program Participation NYU  
 Langone Medical Center, USA

ภาควิชาเวชศึาสัตร์ฉ่กเฉิน

1.	 นพื่.ฌาโน		เสันะวงษ์
 ห่วหน้าภาควิชา
 วที่บ.(ช่ววิที่ยา) ม.ศร่นครินที่รวิโรฒประสัานมิตร
  M.D. Lyceum Northwestern Univ. Philippines
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
2.	 พื่ญี่.ดวงกมลุ่		เสันะวงษ์
 B. Sc (Pharm) Centro Esocolar University, 
 Philippines
 M.D. Perpetual Help College of Medicine, 
 Philippines
  วว.เวชศาสัตร์ครอบครัว  แพที่ยสัภา
  Diploma Course in Dermatology สัถาบันโรคผู้ิวหนัง
  อว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.สั่มิตษิ�ตรา	ปิยะณ์่ตดิ�พื่่ลุ่ 
 พ.บ. ม.รังสัิต
  อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
 Diploma Dermatology JIGA, Japan
4.	 พื่ญี่.กิตติยาพื่ร		วิว่ชรโกเศึศึ 
 พ.บ. ม.รังสัิต
 อว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
 วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
5.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.นพื่มณ์่		ต่นติเวทั่เร่อังเดช
 พ.บ. ม.รังสัิต
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  อว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
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6.	 พื่ญี่.ณ์ธิดา		สั่เมธโชติเมธา 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
7.	 พื่.ญี่.ณ์่ฐชยา	ตร่ศึ่กดิ�ศึร่สัก่ลุ่
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา 
8.	 น.พื่.ธ่รช่ย			เลุ่ิศึอัมรภ่ทั่ร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
9.	 น.พื่.	จำิรพื่งษ์		ศึ่ภเสัาวภาคย์
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
10.	 พื่.ญี่.ร่จำาพื่ร		โคตรนรินทั่ร์
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา
11.	 นพื่.ไพื่สัิฐ		นาคประเสัริฐ
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา
12.	 นพื่.ชลุ่ธิศึ		ร่ตนธราธร

ภาควิชาร่งสั่วิทั่ยา

1.	 พื่ญี่.กฤษณ์า		ดิสัน่เวทั่ย์
 ห่วหน้าภาควิชา
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขาภาพวินิจฉัยชั�นสั้ง แพที่ยสัภา
2.	 พื่ญี่.สั่วิมลุ่			ศึร่วิโรจำน์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา 
3.	 นพื่.เศึกสัรร		จำิตวิเศึษ
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
4.	 นพื่.พื่ิชิต		ควรร่กษ์เจำริญี่ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
  วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์นิวเคลั่ยร์ แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
5.	 พื่ญี่.สั่ธ่รา	อัิทั่ธิวิศึวก่ลุ่
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
  วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

6.	 พื่ญี่.ประภาศึร่		เอั่�ยมทั่อัง 
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
  วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
  ป.ชั�นสั้งที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก(รังสั่วิที่ยา) 
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
7.	 พื่ญี่.สัิริมา		เอั่�อัศึร่ธนากร 
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา
8.	 พื่ญี่.อัารยา		บ่ญี่ยะลุ่่พื่รรณ์ 
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
  วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์นิวเคลั่ยร์ แพที่ยสัภา
9.	 พื่ญี่.ยินด่		ก่รติค่ณ์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา(รามาธิบด้่)
 วว.อนุสัาขารังสั่ร่วมรักษาของลัำาตัว แพที่ยสัภา
10.	 พื่ญี่.มะณ์่		หว่งวิญี่ญี่วิร่ช
 พ.บ.ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขาภาพวินิจฉัยชั�นสั้ง แพที่ยสัภา
11.	 พื่ญี่.กนกร่ตน์		ต่�งศึร่วงศึ์
 พ.บ.ม.เช่ยงใหม่
 ป.ชั�นสั้งที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก 
 (รังสั่วิที่ยา) ม.ขอนแก่น
 วว.รังสั่รักษาแลัะมะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา
12.	 พื่ญี่.อัลุ่ิสัา		เจำนค่้มวงศึ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั  (รามาธิบด้่)
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา
13.	 นพื่.ธ่รช่ย			เร่อังสัว�าง
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขารังสั่ร่วมรักษาของลัำาตัว แพที่ยสัภา
14.	 นพื่.ธฤต			แตระก่ลุ่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั  (ศิริราชฯ)
 วว.เวชศาสัตร์นิวเคลั่ยร์ แพที่ยสัภา
15.		พื่ญี่.อัรอั่ษา		แสังไฟ์
        พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
        วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย  แพที่ยสัภา
        วว.อนุสัาขาภาพวินิจฉัยระบบประสัาที่  แพที่ยสัภา
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16.				พื่ญี่.พื่รพื่รหม		ศึร่สัาคร
          พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
          วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย  แพที่ยสัภา
          ป.อนุสัาขาภาพวินิจฉัยชั�นสั้ง
17.			นางสั่ร่ร่ตน์		แสังสั่ดา 
 วที่.บ.(รังสั่เที่คนิค) ม.มหิด้ลั
18.			นางสัาวธราทั่ิพื่ย์		นาราวงศึ์
 วที่.บ.(รังสั่เที่คนิค) ม.มหิด้ลั
  วที่.ม.(วิที่ยาศาสัตร์รังสั่) ม.มหิด้ลั
19.			นายสัลุ่ะ		อั่บลุ่ฉาย
 วที่.บ. (รังสั่เที่คนิค) ม.มหิด้ลั
20.		พื่ญี่.ศึศึิพื่ิไลุ่		น่ยวิก่ลุ่
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.รังสั่รักษาแลัะมะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา
21.			พื่ญี่.ณ์่ฏิฐพื่่ชร		จำ่นทั่ร์หอัม
 พ.บ.ม.เที่คโนโลัย่สัุรนาร่
    วว.รังสั่รักษาแลัะมะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา
22.   พญ.กนกพร  ชุติวงศ์ธนาพัฒน์
 พ.บ. ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา

1.			 นพื่.จำิรพื่งศึ์		ดาวเร่อัง
 M.D. Osaka University, Japan
 ประกาศน่ยบัตรเวชศาสัตร์เขตร้อนแลัะสัุขศ่กษา 
 (D.T.M. & H) ม.มหิด้ลั(คณะเวชศาสัตร์เขตร้อน)
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป แพที่ยสัภา
2.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.ย่ทั่ธนา			แสังสั่ดา
 พ.บ.  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป  แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์นิวเคลั่ยร์  แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

ภาควิชาศึ่ลุ่ยศึาสัตร์

1.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัมบ่รณ์์		ทั่ร่พื่ย์วงศึ์เจำริญี่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
2.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.ธ่ระช่ย		อั่กฤษฎ์มโนรถี 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ) 
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา

3.	 นพื่.สั่นติ		โลุ่กเจำริญี่ลุ่าภ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
4.	 นพื่.ภาสั่		สั่ข่พื่จำน์ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
5.	 นพื่.จำ่รศึ่กดิ�		วรรณ์ประเสัริฐ 
 พ.บ. ม.รังสัิต
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 FICS
6.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัิริพื่งศึ์		สัิริก่ลุ่พื่ิบ่ลุ่ย์ 
 พ.บ. ม.รังสัิต
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขาศัลัยศาสัตร์ลัำาไสั้ใหญ่แลัะ
 ที่วารหนัก แพที่ยสัภา
7.	 นพื่.กิตติพื่งศึ์		ช่ยบ่ตร 
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา   
8.	 นพื่.พื่่ทั่ธิพื่ร		เย็นบ่ตร
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 ป.Clinical Fellow in Head-Neck-Breast Surgery 
 ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
9.	 นพื่.กษิดิน			วิทั่่ภิญี่โญี่ภาพื่
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาศัลัยศาสัตร์ลัำาไสั้ใหญ่
 แลัะที่วารหนัก แพที่ยสัภา
10.	 พื่ญี่.ร่บพื่ร		สั่ขพื่านิช
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)  ม.เช่ยงใหม่
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Cert.Fellowship Breast and Endocrine Surgery
 (ป.ศัลัยศาสัตร์เต้านมแลัะต่อมไร้ที่่อ) ร.พ.รามาธิบด้่
11.	 พื่ญี่.วิภาว่		อัินทั่โสัตถีิ
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 ป.การฝัึกอบรมแพที่ย์ผู้้้เช่�ยวชาญเฉพาะที่าง
 สัาขาศัลัยศาสัตร์ตับ ตับอ่อน แลัะที่างเด้ินนำ�าด้่  
 ร.พ.ราชวิถ่
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12.	 พื่.ญี่.กรรณ์ิการ์		เลุ่าหวิจำิตร 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.ศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา
13.	 	นพื่.พื่่ทั่ธว่ฒิ		จำ่นทั่่ปมา
  พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.ศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา
  วว.อนุสัาขาเวชบำาบัด้วิกฤต แพที่ยสัภา
14.		นพื่.พื่งศึ์พื่ลุ่		ศึร่พื่่นธ์
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.ศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาศัลัยศาสัตร์หลัอด้เลัือด้ แพที่ยสัภา
15.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.กฤษณ์่		กาญี่จำนพื่่นธ่์ 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
16.			ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.อัน่นต์		อัน่นทั่น่นดร 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
17.			ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.เมธ่		วงศึ์ศึิริสั่วรรณ์
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
18.	 นพื่.อัิทั่ธิพื่ลุ่		ก่ลุ่นร่ตน์
 พ.บ. ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
19. น.พ.สัุจินต์   รุจิเมธาภาสั
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
20.		ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.เลุ่็ก		กาญี่จำนโกม่ทั่ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ยคลัินิก 
 (ศัลัยศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา
21.		นพื่.ธรรมน่ญี่		พื่นมธรรม 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา
22.		 เร่อัอัากาศึเอัก	นพื่.กฤษณ์์		ศึิริป่ณ์ย์	
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 ป.แพที่ย์เวชศาสัตร์การบิน สัถาบันเวชศาสัตร์การบิน
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา

23.	 พื่ญี่.วาสัิตา		เสัริมสัก่ลุ่ว่ฒน์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา
24.	 นพื่.ภ่คภพื่		มหจำิตรสั่ตยา
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง  แพที่ยสัภา
25.	 น.พื่.กิติพื่งศึ์		แก้วพื่ิช่ย
 พ.บ.ม.พระบรมชนก
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง  แพที่ยสัภา
26.	 นพื่.วรพื่จำน์		ช่ณ์หคลุ่้าย 
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (ศัลัยศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่) 
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  วว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา แพที่ยสัภา
27.	 นพื่.ณ์่ฐพื่งศึ์		วงศึ์ว่ฒนาเสัถี่ยร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา แพที่ยสัภา 
28.	 นพื่.ธเนศึ	ไทั่ยดำารงค์
 พ.บ. (เก่ยรตนิยมอันด้ับ 2) ม.รังสัิต
 อว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา แพที่ยสัภา
29.	 นพื่.เสัริมสัิน		สัินธ่บด่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา แพที่ยสัภา
30.	 นพื่.ชววรรธน์		โกสั่ย์ศึิริก่ลุ่
 พ.บ.  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา  แพที่ยสัภา
31.	 พื่ญี่.ม่ชฌิมา		ฮ้วบกอัง
 พ.บ.  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา  แพที่ยสัภา
32.	 นพื่.พื่่ระพื่่ฒน์		มกรพื่งศึ์ 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก  แพที่ยสัภา
33.	 นพื่.วิทั่ว่สั	พื่ิบ่ลุ่ย์
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.ศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก แพที่ยสัภา
35.	 นพื่.ช่ศึ่กดิ�	หน่แดง
 พ.บ. ม.สังขลัานครรินที่ร์
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก แพที่ยสัภา
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35.	 พื่ญี่.อั่จำฉรา		นำาการ่ณ์อัร่ณ์โรจำน์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก แพที่ยสัภา
36.	 นพื่.ศึ่ภกร		ศึร่ห่ตถีผด่งกิจำ
 ภ.บ.ม.หัวเฉ่ยวเฉลัิมพระเก่ยรติ
 M.D. Lyceum Northwestern Univ., Philippines
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก แพที่ยสัภา
37.	 นพื่.หลุ่่กช่ย		วิชชาว่ธ
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
38.	 นพื่.ศึ่ภช่ย		จำ่นทั่ร์วิทั่่น
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
39.	 นพื่.ฐิติกร	ไกรสัรก่ลุ่
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา  
40.	 นพื่.นภทั่่ป์			เสักขพื่่นธ่์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั
 วว.วุฒิบัตรประสัาที่ศัลัยศาสัตร์
41.	 นพื่.อัร่ณ์			กฤษณ์าสัก่ลุ่
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา  
42.	 นพื่.ศึ่ภว่ฒน์			พื่่นธ่์พื่ิมานมาศึ
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา  
43.	 พื่ญี่.ร่ชมน		ภิญี่โญี่เทั่พื่ประทั่าน
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.ศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา
44.	 พื่ญี่.อั่ษรา		เทั่พื่บ่ญี่ชรช่ย
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
45.	 นพื่.กำาพื่่		ฟ์่เฟ์้�อังมงคลุ่กิจำ
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก   แพที่ยสัภา  

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา 

1.	 ศึ.คลุ่ินิก	นพื่.ช่ยร่ตน์	โภคาว่ฒนา
 วที่.บ. (วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ยคลัินิก 
 (ศัลัยศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 FRCST, FICS

2.				นพื่.พื่รินทั่ร์		มห่ทั่ธโน
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)ม.เช่ยงใหม่
 พ.บ.ม.เช่ยงใหม่
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
3.	 นพื่.ไพื่บ่ลุ่ย์		จำิวะไพื่ศึาลุ่พื่งศึ์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.เช่ยงใหม่
  พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
4.	 นพื่.ว่รช่ย		มหธราดลุ่
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (ศัลัยศาสัตร์) มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 FRCST, FICS
5.	 ศึ.คลุ่ินิก	น.พื่.สั่ชาติ		จำ่นทั่วิบ่ลุ่ย์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  ม.เช่ยงใหม่
 พ.บ.  ม.เช่ยงใหม่
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก 
 (ศัลัยศาสัตร์)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 FRCST, FICS
6.	 นพื่.วิโรจำน์		จำิตต์แจำ้ง
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 อว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา  แพที่ยสัภา
7.	 นพื่.อัรรถีภ่มิ		สั่�ศึ่ภอัรรถี
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก  แพที่ยสัภา 

ภาควิชาอัอัร์โธปิดิกสั์ 

1.	 นพื่.สัมชาย		เชิดช่เก่ยรติสัก่ลุ่
 หัวหน้าภาควิชา 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  อว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
2.	 นพื่.สั่กรม		ช่เจำริญี่ 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  อว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.พื่รภวิษญี่์		ศึร่ภิรมย์ 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  อว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
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4.	 นพื่.พื่ินิจำ		ศึร่สั่วรรณ์ภรณ์์ 
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
  วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
  Cert.Sport Medicine Total Joint Replacement 
 UCLA School of  Medicine, U.S.A.
5.	 นพื่.ไพื่โรจำน์		เคร่อักาญี่จำนา
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 Cert.Shoulder Surgery Tokai University, Japan
6.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.บรรจำบ	อัริยะบ่ญี่ศึิริ
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 ป.เนื�องอกที่างออร์โธปิด้ิกสั์ ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
7.	 นพื่.อัธิคม	เมธาเธ่ยร 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 ป.ศัลัยกรรมกระด้้กสัันหลััง (ร.พ.ราชวิถ่)
8.	 พื่.ญี่.กิตติวรรณ์		สั่พื่ิชญี่างก่ร
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 ป.จุลัศัลัยกรรมแลัะศัลัยกรรมที่างมือ ร.พ.เลัิด้สัิน
 Cert. Hand and Microsurgery  Cert. Hand 
 Orthopedic  Hospital  for  Special  Surgery,
 USA  International  Univ. of Health  and 
 Welfare, Japan
9.				พื่ญี่.ธนิตา	ปัญี่ญี่าอัมรว่ฒน์	
        พ.บ. ม.รังสัิต
       วว.ออร์โธปิด้ิกสั์   แพที่ยสัภา
10.		นพื่.ฐกฤต			ชมภ่แสัง
        พ.บ. ม.รังสัิต
        วว.ออร์โธปิด้ิกสั์   แพที่ยสัภา
11.	 นพื่.พื่งศึกร		บ่บผะเรณ์่
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
12.	 นพื่.อัน่ชิต		เวชช่ยช่วะ
 พ.บ. ม.รังสัิต
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 ป.ศัลัยศาสัตร์ข้อเข่า ข้อสัะโพกเที่่ยม  กรมการแพที่ย์ 
13.	 นพื่.ยงยศึ		เหลุ่่อังวิชชเจำริญี่
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา 
 ป.เฉพาะที่างกระด้้กสัันหลััง ร.พ.ราชวิถ่

14.	 นพื่.ภ่ทั่ร		จำ่ลุ่ศึิริ
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 Cert. Foot and Ankle Surgery  FIFA Medical  
 Center, Schön Klinikum, Müenchen Germany
15.	 นพื่.สั่ข่ม		งามกิติเดชาก่ลุ่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 ป.อนุสัาขาการบาด้เจ็บที่างออร์โธปิด้ิกสั์
16.	 นพื่.สั่ริยะ		ลุ่่กษว่ธ
  พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
  วว.ออร์โธปิด้ิกสั์ แพที่ยสัภา
 Cert. Sports  Medicine กรมการแพที่ย์

ภาควิชาจำิตเวชศึาสัตร์

1.	 นพื่.ย่ติธรรม		เชิญี่อั่กษร
 หัวหน้าภาควิชา
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.จิตเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
2.				พื่ญี่.	จำามร่		ณ์	บางช้าง
  พ.บ.ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.จิตเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
3.	 นพื่.ธ่รว่ฒิ		ร่ตนพื่ิชญี่ช่ย
 พ.บ.  ม.รังสัิต
 วว.จิตเวชศาสัตร์  แพที่ยสัภา
4.	 พื่ญี่.ธนพื่ร		หงสั์คณ์าน่เคราะห์
 พ.บ.ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.จิตเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา

1.	 นพื่.อันนทั่์		บริณ์ายกานนทั่์
 วที่.บ. ม.เช่ยงใหม่
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.จิตเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
2.	 พื่ญี่.สัมลุ่่กษณ์์		กาญี่จำนาพื่งศึ์ก่ลุ่ 
 วที่.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.จิตเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  น.บ. ม.สัุโขที่ัยธรรมาธิราช
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3.	 ผศึ.นพื่.ปราการ		ถีมยางก่ร 
 วที่.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  M.D. Fatima College of Medicine, Philippines
  วว.จิตเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
  อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

ภาควิชาพื่ยาธิวิทั่ยา

1.	 นพื่.ศึ่กดิ�ช่ย		จำิตภ่กด่
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค แพที่ยสัภา
2.	 พื่.ญี่.พื่สัธร		โพื่ธิวงศึาจำารย์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (วิที่ยาลััยแพที่ยศาสัตร์พระมงกุฎเกลั้า)
 วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค แพที่ยสัภา
3.		 พื่ญี่.ภ่ทั่ภชา		โชติกะวิเช่ยร
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
       วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค  แพที่ยสัภา 
4.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	ดร.	นพื่.ช่ยร่ตน์		มานะเสัถี่ยรกิจำ
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.นิติเวชศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 Doktor der Medizin in Forensic toxicology
 Johannes Gutenberg University,
5.	 นพื่.ธ่รสัิทั่ธ		ไวยน่นทั่์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ1) ม.นเรศวร
 วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค  แพที่ยสัภา
6.	 พื่ญี่.กว่กรอัง		สั่ขะก่ลุ่
 พ.บ.ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค  แพที่ยสัภา
7.	 พื่ญี่.ทั่ิตาพื่ร		นพื่มณ์่ไพื่ศึาลุ่
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
       วว.พยาธิวิที่ยากายวิภาค  แพที่ยสัภา 

ภาควิชาจำ่กษ่วิทั่ยา

1.	 นพื่.ไพื่ศึาลุ่		ร�วมวิบ่ลุ่ย์สั่ข
 ห่วหน้าภาควิชา 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 ป.ชั�นสั้งที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก(จักษุวิที่ยา) 
 ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
 Certified Followship in Vitreoretina Disease 
 Albert Einstein College of Medicine, NY, U.S.A.

2.	 พื่ญี่.สั่ภาพื่ร		ศึร่ธว่ชพื่งศึ์ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  ป.ชั�นสั้งที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก(จักษุวิที่ยา) 
 ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
  Cert. in Refractive Surgery Doheny Eye 
 Institute University 
 of Southern California, U.S.A.
3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.บ่ญี่สั�ง		วนิชเวชาร่�งเร่อัง 
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
  วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
  Cert. in Glaucoma The New York Eye and
 Ear Infirmary, New York, NY. USA
4.	 พื่ญี่.ร่ติยา		พื่รช่ยสั่ร่ย์ 
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
  วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
  Cert. in Pediatric and Strabismus The Royal 
 Victorian Eye 
 and Ear Hospital, Melbourne, Australia
6.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.อั่จำฉรา		อั่มพื่รพื่ฤติ
        พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 ป.วิที่ยาศาสัตร์ การแพที่ย์คลัินิก  
 (เวชศาสัตร์ครอบครัว) ม.เช่ยงใหม่ 
 อว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.จกัษวุทิี่ยาเฉพาะที่างด้า้นจอประสัาที่ตาแลัะนำ�าวุ้นตา 
 (ร.พ.ราชวิถ่)
7.				นพื่.ธ่รว่ร์		หงสั์หยก
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1) ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 ป.บณัฑ์ติที่างวทิี่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลันิกิ (จกัษวุทิี่ยา) 
 ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา 
 ป.แพที่ย์ประจำาบ้านต่อยอด้ (กระจกตา)  
 ร.พ.จุฬาลังกรณ์
 Cert.Fellowship in Cornea and Refractive Surgery 
 Wilmer Eye Institute,Johns Hopkins Univ.
 Cert.Fellowship in Cornea and Refractive Surgery
 Wilmer Eye Institute, Thomas Jefferson Univ
8.					พื่ญี่.สัมพื่ร	จำ่นทั่รา
 พ.บ.(เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.จักษุวิที่ยาโรคกระจกตา(ร.พ.จุฬาลังกรณ์)
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9.				นพื่.จำิรว่ฒิ		ลุ่ิ�มว่ฒนายิ�งยง
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
  อว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.จักษุวิที่ยาเฉพาะที่างด้้านจอประสัาที่ตา 
 แลัะนำ�าวุ้นตา(ร.พ.ราชวิถ่)
10.	 นพื่.มงคลุ่		ธาดารติ
        พ.บ.ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
11.	 พื่ญี่.น่ชร่			ปริวิสั่ทั่ธิ�
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
 ป.อนสุัาขาตอ้หนิ ราชวทิี่ยาลัยัจกัษแุพที่ยฯ์  (ร.พ.ราชวถ่ิ)
12.	 พื่ญี่.ภรณ์์ลุ่ดา		ศึ่ลุ่กวิเศึษ
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ1)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
  ป.ผู้้้เช่�ยวชาญสัาขากระจกตา (ศิริราชฯ)
13.	 พื่ญี่.ภาริณ์่			เขมโชคนทั่่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.จักษุวิที่ยา แพที่ยสัภา
14.			นาวาอัากาศึตร่	นพื่.สั่ข่ม		ศึิลุ่ปอัาชา
        พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
        วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา 
        ป.แพที่ย์เฟัลัโลัว์สัาขานำ�าวุ้นตา แลัะจอประสัาที่ตา
 (ร.พ.ราชวิถ่)
15.			นพื่.ณ์่ฐพื่ลุ่	โภคาว่ฒนา
        พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
        วว.จักษุวิที่ยา   แพที่ยสัภา 
16.	 นพื่.เกษม		เสัร่กิติขจำร
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ1) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.จักษุวิที่ยา   แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา

1.	 พื่ญี่.ปาร่ณ์า	ช่ยทั่น่วงศึ์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2) จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.จักษุวิที่ยา   แพที่ยสัภา

ภาควิชาโสัต	ศึอั	นาสัิกวิทั่ยา 

1.	 พื่ญี่.สัมจำินต์			จำินดาวิจำ่กษณ์์
	 ห่วหน้าภาควิชา 
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
2.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.วิร่ช		ทั่่�งวชิรก่ลุ่ 
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
  อว.โสัต นาสัิก ลัาริงซึ่์วิที่ยา แพที่ยสัภา
3.	 พื่ญี่.ชลุ่ิษา		บ่ณ์ฑิตก่ลุ่
 พ.บ. ม.รังสัิต
 อว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
4.	 นพื่.ดาวิน	เยาวพื่ลุ่ก่ลุ่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
5.	 นพื่.ณ์่ฐ	นิยมอั่ดมว่ฒนา
 พ.บ. ม.นเรศวร
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
6.	 พื่ญี่.นภ่สัถี์		ธนะม่ย
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.ขอนแก่น
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา 
7.	 นพื่.ทั่่ศึนชาติ		จำิตร่ธาต่
 พ.บ.ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
8.	 นพื่.ธน่ศึ่กดิ�		ศึร่ใจำ
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
9.	 พื่ญี่.ศึศึิกานต์		ภ่มิคอันสัาร
 พ.บ. ม.รังสัิต
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
10.	 นพื่.สั่ประพื่ลุ่		จำ่นทั่พื่่นธ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั  (วิที่ยาลััยแพที่ยศาสัตร์วชิรพยาบาลั)
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา  แพที่ยสัภา
11.	 พื่ญี่.ธนิษฐา		บวรปร่สั
 พ.บ. ม.มหิด้ลั  
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขาศัลัยศาสัตร์มะเร็งศ่รษะแลัะ
 ลัำาคอ  แพที่ยสัภา 
12.	 น.สั.ภ่ทั่ร่		โพื่ธิ�ไพื่จำิตร
 วที่.บ.(สัาขาความผู้ิด้ปกติของการสัื�อความหมาย)
  ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
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13.	 น.สั.ลุ่่กษิกา			ลุ่่ทั่ธ์พื่ิทั่ยา
 วที่.บ.(ความผู้ิด้ปกติของการสัื�อความหมาย)  ม.มหิด้ลั
14.	 น.สั.อัาร่ร่กษ์			เดชยงค์
 วที่.บ.(ความผู้ิด้ปกติของการสัื�อความหมาย)  ม.มหิด้ลั
15.	 นพื่.กิตติช่ย		มงคลุ่ก่ลุ่
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2) ม.ขอนแก่น
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
16.	 พื่ญี่.กฤตยา		อั่งก่รเกริกไกร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั  
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
17.	 นพื่.วิร่ช		จำิตสั่ทั่ธิภากร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั  
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา 

1.		 นพื่.เก่ยรติยศึ		โคมิน 
 วที่.บ. ม.มหิด้ลั
  พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  วว.โสัต นาสัิก ลัาริงซึ่์วิที่ยา แพที่ยสัภา 

ภาควิชาเวชศึาสัตร์ครอับคร่ว
1.				พื่ญี่.สัิริร่ตน์	เลุ่�าสั่อั่งก่ร
 ห่วหน้าภาควิชา
 M.D. University of the East Ramon Magsaysay  
 Memorial, Medical Center, Philippines
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 MBA (Management) Tempa College, USA
 PhD Suma Cumlaude (Management) California  
 College Coast University, USA
2.	 นพื่.	วิน่ย		ศึร่สัะอัาด
 M.D. RTRMF College of Medicine Leyte,Philippines
 อว. เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 ป.เวชศาสัตร์โรคติด้ยา ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 ป.การประเมินการสั้ญเสั่ยสัมรรถภาพที่างกายแลัะจิต  
 สัำานักงานประกันสัังคม
 ป. แพที่ย์อาช่วเวชศาสัตร์ กรมการแพที่ย์
3.	 พื่ญี่.ร่ชดาพื่ร		บ่ญี่ญี่าภิสัมภาร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั
 วว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
4.	 พื่ญี่.น่ชชา		เร่อังเก่ยรติก่ลุ่
 พ.บ.ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

5.	 นพื่.อัภิว่นทั่์		เจำริญี่ว่ฒน์
 พ.บ. ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษขอังภาควิชา

       นพ. โกฤที่ธิ� สัุมาลัย์นพ
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.เวชปฏิิบัติที่ั�วไป แพที่ยสัภา (ศิริราชฯ)

สัถีาบ่นสั่ขภาพื่เด็กแห�งชาติมหาราชิน่

 นพื่.อัดิศึ่ย				ภ่ตตาต่�ง
 พ.บ.
 วว.ศัลัยศาสัตร์
 ผู้้้อำานวยการสัถาบัน
 
ภาควิชาก่มารเวชศึาสัตร์

1.	 พื่ญี่.ปิยร่ชต์	สั่นตะร่ตติวงศึ์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ) 
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา
 หัวหน้าภาควิชา 
2.	 รศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.สั่นทั่ร่	ร่ตนช่เอัก
 วที่บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.สังขลัานครินที่ร์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 ป.บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (กุมารเวชศาสัตร์)
 ม.มหิด้ลั(ร.พ.พระมงกุฎเกลั้า)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Graduate in the Complementary Studies in Food  
 Science and Nutrition, University of Gent, Belgium
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 M.Sc. (Nutritional Sciences) The Hebrew Univ. of 
 Jerusalem, Israel
3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.สัมจำิต	ศึร่อั่ดมขจำร
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา(สัถาบันสัุขภาพเด้็กฯ)
 อว.กุมารเวชศาสัตร์ระบบประสัาที่ 
 ราชวิที่ยาลััยกุมารแพที่ย์ฯ(รามาธิบด้่)
 Cert. Pediatric Epilepsy Austin and Repatriation  
 Medical Center, Melbourne University, Australia
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4.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.สัมใจำ	กาญี่จำนาพื่งศึ์ก่ลุ่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์โรคเลัือด้ แพที่ยสัภา
 อว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Cert. in Stem Cell Research Univ. of Michigan
5.	 นพื่.ช่เก่ยรติ	เก่ยรติขจำรก่ลุ่
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว. กุมารเวชศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา 
 Cert. in Pediatric Nephrology/Transplantation 
 Univ. of Illinois at Chicago
6.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.พื่นิดา	ศึร่สั่นต์
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว. กุมารเวชศาสัตร์โรคระบบการหายใจ แพที่ยสัภา
7.	 นพื่.ธว่ชช่ย	กิระวิทั่ยา
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว. อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
8.	 รศึ.พิื่เศึษ	ดร.พื่ญี่.วาร่ณ่์	พื่รรณ์พื่านิช	วานเดอัพิื่ทั่ท์ั่
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.ขอนแก่น
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว. อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา
 PhD(Epidemiology) Univ.of  California, Los Angeles
9.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.อัดิศึร์สั่ดา		เฟ์้�อังฟ์่
 พ.บ. ม.รังสัิต
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.กุมารเวชศาสัตร์พัฒนาการแลัะพฤติกรรม  
 แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
10.	 ผศึ.พื่ิเศึษ		พื่ญี่.อัร่โณ์ทั่่ย		ม่แก้วก่ญี่ชร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 ป. บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิก
 (กุมารเวชศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่) 
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว. กุมารเวชศาสัตร์โรคเลัือด้ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
11.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.ปราณ์่	เม่อังน้อัย
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว. จิตเวชศาสัตร์เด้็กแลัะวัยรุ่น ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

12.	 พื่ญี่.ประอัร	สั่ประดิษฐ	ณ์	อัย่ธยา
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 Cert.of  Post-doctoral Fellowship in Immunology  
 and Infectious Disease Univ. of  Massachusetts  
 Medical School
13.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.ศึิริลุ่่กษณ์์	เจำนน่ว่ตร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา 
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคระบบที่างเด้ินอาหาร
 แลัะโรคตับ  แพที่ยสัภา
14.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.ธนินทั่ร์	เวชชาภิน่นทั่์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนสุัาขากมุารเวชศาสัตร ์ประสัาที่วทิี่ยา แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
15.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.ประวิทั่ย์	เจำตนช่ย
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว. อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคระบบการหายใจ  
 แพที่ยสัภา
16.	 นพื่.เฉลุ่ิมไทั่ย	เอักศึิลุ่ป์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว. อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคระบบการหายใจ  
 แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
17.	 พื่่นตร่	นพื่.ก่นย์	พื่งษ์สัามารถี
 พ.บ. วิที่ยาลััยแพที่ยศาสัตร์พระมงกุฎเกลั้า
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว. อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคภ้มิแพ้แลัะภ้มิคุ้มกัน 
 แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
18.	 รศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.วรการ	พื่รหมพื่่นธ่์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว. อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
19.	 พื่ญี่.ทั่่ศึลุ่าภา	แดงสั่วรรณ์
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคภ้มิแพ้แลัะภ้มิคุ้มกัน
 แพที่ยสัภา
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20.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.ศึิริร่ตน์	อั่ฬารตินนทั่์
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.จิตเวชศาสัตร์เด้็กแลัะวัยรุ่น แพที่ยสัภา
21.	 ผศึ.พื่ิเศึษ		พื่ญี่.อัรวรรณ์		เอั่�ยมโอัภาสั
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
22.	 พื่ญี่.อั่ไรวรรณ์		เลุ่ิศึวน่สับด่
 พ.บ. ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา
23.	 พื่ญี่.น่ยนา		ณ์่ศึะน่นทั่์
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อนสุัาขากมุารเวชศาสัตร ์พฒันาการแลัะพฤตกิรรม
 แพที่ยสัภา 
24.	 พื่ญี่.ช�อัแก้ว	คงการค้า
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคต่อมไร้ที่่อ
 แลัะเมตาบอลัิสัม แพที่ยสัภา 
25.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.ร่ชดา	เกษมทั่ร่พื่ย์
 พ.บ.  ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 MS (Nutrition) Univ. of Minnesota, USA
29.		 ผศึ.พื่ิเศึษ	พื่ญี่.พื่่กต์เพื่็ญี่		สัิริค่ตต์
 พ.บ. ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
  วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา               
30.		พื่ญี่.จำ่ฬาลุ่่กษณ์์		ค่ปตานนทั่์
  พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
  Am Board of Family Practice North Dakota,USA
  Am Board of Medical Genetics Tulane Univ,USA
  วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
31.		พื่ญี่.พื่ิมพื่์ภ่ค		ประชาศึิลุ่ป์ช่ย 
 พ.บ.ม.รังสัิต
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา 
32.		นพื่.ศึ่ภว่ชร	บ่ญี่กษิดิ�เดช
       พ.บ. ม.มหิด้ลั(รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ ที่ารกแรกเกิด้แลัะปริ 
 กำาเนิด้แพที่ยสัภา 

33.		พื่ญี่.ศึิโรร่ตน์		สั่วรรณ์โชติ
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
34.			พื่ญี่.น่ชนาฏิ		มหเมธากิจำ
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา
35.			พื่ญี่.พื่ิริยา		จำ่นทั่ราธรรมาชาติ
 พ.บ.ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ต่อมไร้ที่่อ
 แลัะเมตาบอลัิสั่ม แพที่ยสัภา
36.	 นพื่.ก่ลุ่เสัฏิฐ	ศึ่กดิ�พื่ิช่ยสัก่ลุ่
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 1)  ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
37.	 นพื่.กิตติช่ย	ม่ลุ่วิริยกิจำ
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
38.	 พื่ญี่.พื่รรณ์ธิป		ภ่ทั่รก่ลุ่วิว่ฒน์
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
39.	 นพื่.เปรมศึ่กดิ�		เหลุ่�าอัย่�คง
 พ.บ. ม.ขอนแก่น
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้ 
 แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา
40.	 พื่ญี่.ก่ญี่ฑิมาศึ		สัิทั่ธิก่ลุ่ 
 พ.บ. ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคระบบการหายใจ  
 แพที่ยสัภา
41.	 ผศึ.	พื่ญี่.มิรา	โครานา
 MB,BS Lady Hardinge Medical College,New 
 Delhi, India
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Cert. in Perinatal-Neonatal Medicine Medical 
 College of Georgia, USA
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 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้ 
 แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา
42.	 พื่ญี่.ธ่นยพื่ร	เมฆร่�งจำร่สั
 พ.บ. ม.รังสัิต
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 ป.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์พัฒนการ 
 แลัะพฤติกรรม กรมการแพที่ย์
43.	 พื่ญี่.นพื่ร่ตน์	ประชาสัิทั่ธิศึ่กดิ�
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ1)  ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคที่างเด้ินอาหาร
 แลัะโรคตับ แพที่ยสัภา
44.	 น.พื่.สัมมนตร์			จำินดาก่ลุ่
 พ.บ. ม.รังสัิต
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้ 
 แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา
45.	 น.พื่.สัิวโรจำน์			ขนอัม
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ 
 โรคที่างเด้ินอาหารแลัะโรคตับ  แพที่ยสัภา
46.	 พื่ญี่.ร่ชร่ยา		สั่ขเสัง่�ยม
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
47.	 พื่ญี่.ปัณ์รสั่		บ่ญี่ยบ่ตร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา แพที่ยสัภา
 ผู้้้เช่�ยวชาญเฉพาะที่างสัาขา โสัต นาสัิก ลัาริงซึ่์วิที่ยา 
 สัำาหรับผู้้้ป�วยเด้็ก แพที่ยสัภา
48.	 พื่ญี่.พื่าณ์ิภ่ค		เต็มบ่ญี่นาค
 พ.บ. ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.กุมารเวชศาสัตร์ภ้มิแพ้แลัะอิมม้โนวิที่ยา
49.	 พื่ญี่.ลุ่ลุ่ิตวด่		ทั่่งสั่ภ่ติ
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2)  ม.มหิด้ลั
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้ 
 แลัะปริกำาเนิด้
50.		พื่.ญี่.ชนกานต์		สั่ขณ์่ว่ฒน์
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ2) ม.ขอนแก่น
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา

51.	 นพื่.รชต		บ่ญี่กรอังศึ่กดิ�
 พ.บ.ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
52.	 พื่ญี่.เบญี่จำวรรณ์		สั่งฆวะด่
 พ.บ.ม.เช่ยงใหม่
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษภาควิชาก่มารเวชศึาสัตร์
1.			 น.พื่.สัห่สั		เหลุ่่�ยมสั่วรรณ์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Cert. in Pediatric Neurology Royal Alexandra  
 Hospital for Children, Sydney, Australia
	2.			ศึ.คลุ่ินิก	(ผศึ.)		พื่.ญี่.อั่ไรวรรณ์		โชติเก่ยรติ
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Cert. in Neonatology Louisiana State 
 University, U.S.A.
3.			 ผศึ.	น.พื่.ธ่ญี่ญี่ณ์่ฐ			บ่นนาค
       พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)  ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว. เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา
4.	 ผศึ.	พื่.ญี่.นิยะดา			วิทั่ยาศึ่ย
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 Cert. in Pediatric Gastroenterology & Endoscopy
 Royal Children Hospital Brisbane, Australia
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว  แพที่ยสัภา
 อว.กุมารเวชศาสัตร์โรคระบบที่างเดิ้นอาหารแลัะโรคตับ
5.	 รศึ.คลุ่ินิก	น.พื่.สัรศึ่กดิ�		โลุ่�ห์จำินดาร่ตน์
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.สังขลัานครินที่ร์
  พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์โรคระบบการหายใจ  
 แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
6.	 ศึ.คลุ่ินิก	พื่ญี่.ศึร่ศึ่ภลุ่่กษณ์์		สัิงคาลุ่วณ์ิช
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
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 อว.ตจวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 อว.กุมารเวชศาสัตร์ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา
 Cert. Fellowship in Clinical Pediatric Dermatology
 San Francisco, USA
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
7.	 ผศึ.นพื่.ธนะร่ตน์		ลุ่ยางก่ร
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 วว.กุมารเวชศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา
 Cert. in Pediatric Cardiology Royal Children’s  
 Hospital, Melbourne, Australia
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
8.	 พื่ญี่.น่นทั่์ธิดา	ภ่ทั่ราประย่ร
 พ.บ. (เก่ยรตินิยมอันด้ับ 2)  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 Diplomate American Board of Pediatrics  Mount  
 Sinai School of  Medicine, Jersey City/Newark 
 Beth Israel Medical Center, USA
 Diplomate American Sub - Board of Neonatal 
 and Perinatal Medicine Children’s Hospital of Los
 Angeles/LAC & USC Medical Center University 
 of Southern California, USA
 อว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.อนุสัาขากุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้ 
 แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา

กลุ่่�มงานศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	(สัถีาบ่นสั่ขถีาพื่เด็กฯ)

1.	 ผศึ.พื่ิเศึษ		พื่ญี่.อั่จำฉริยา	ทั่อังสัิน
        ห่วหน้ากลุ่่�มงาน
 พ.บ. ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
 ป. บัณฑ์ิตที่างวิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์คลัินิกม.มหิด้ลั  
 วว. กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
2.	 พื่ญี่.วรรณ์นิสัา		ภ่�เจำริญี่
 พ.บ.  ม.เช่ยงใหม่
 วว.กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
3.			พื่ญี่.สั่รเนตร	ลุ่อัอัวงศึ์
        พ.บ. วิที่ยาลััยแพที่ยศาสัตร์ กที่ม.
 วว. กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
4.	 น.พื่.จำาร่พื่งษ์			น้อัยตำาแย
 พ.บ. ม.นเรศวร
 วว. กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
5.	 พื่ญี่.มนทั่ิน่		สั่ปจำาต่ระ
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว. กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษกลุ่่�มงานศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	
(สัถีาบ่นสั่ขถีาพื่เด็กฯ)

1.			 ศึ.คลุ่ินิก	นพื่.ร่งสัรรค์	นิรามิษ
 วที่.บ. (วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) 
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
        วว. กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
2.	 น.พื่.ไมตร่			อัน่นต์โกศึลุ่
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์) ม.มหิด้ลั
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว. กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา
3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.ว่ระ	บ่รณ์ะกิจำเจำริญี่
 วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 พ.บ.(แพที่ยศาสัตร์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
 วว. กุมารศัลัยศาสัตร์  แพที่ยสัภา
 ป.หลัักฐานเสันาธิการที่หาร รุ่นที่่� 42 
 วิที่ยาลััยเสันาธิการที่หาร
 ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.ธรรมศาสัตร์

กลุ่่�มงานร่งสั่วิทั่ยา	(สัถีาบ่นสั่ขถีาพื่เด็กฯ)

1.	 พื่ญี่.วรางคณ์า	ร่ตนปราการ
 ห่วหน้ากลุ่่�มงาน
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
2.	 พื่ญี่.อั่ญี่ชลุ่่		เคร่อัตราช่
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป  แพที่ยสัภา
3.	 พื่ญี่.กนกพื่ร		ช่ติวงศึ์ธนาพื่่ฒน์        
 พ.บ.ม.ธรรมศาสัตร์
 วว. รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา

อัาจำารย์พื่ิเศึษกลุ่่�มงานศึ่ลุ่ยศึาสัตร์	
(สัถีาบ่นสั่ขถีาพื่เด็กฯ)

1.	 พื่ญี่.ลุ่าว่ลุ่ย์		ว�อังตาประดิษฐ์
 พ.บ. จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. รังสั่วิที่ยาวินิจฉัย แพที่ยสัภา
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กลุ่่�มงานจำิตเวช

1.					ผศึ.พื่ญี่.ศึิริร่ตน์		อั่ฬารตินนทั่์
							ห่วหน้ากลุ่่�มงาน
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (รามาธิบด้่)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.จิตเวชศาสัตร์เด้็กแลัะวัยรุ่น  แพที่ยสัภา 
2.	 ผศึ.พื่ญี่.ปราณ์่		เม่อังน้อัย
 พ.บ. ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.จิตเวชศาสัตร์เด้็ก แลัะวัยรุ่น แพที่ยสัภา 
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
3.	 พื่ญี่.ถีิรพื่ร		ต่�งจำิตติพื่ร
 พ.บ. ม.มหิด้ลั (ศิริราชฯ)
 วว.จิตเวชศาสัตร์เด้็กแลัะวัยรุ่น แพที่ยสัภา

วิทั่ยาลุ่่ยแพื่ทั่ย์ศึาสัตร์	มหาวิทั่ยาลุ่่ยร่งสัิต
ภาควิชาเวชศึาสัตร์ป้อังก่นแลุ่ะสั่งคม	
แลุ่ะเวชศึาสัตร์ช่มชน

1.				ผศึ.พื่ญี่.วราภรณ์์	แสังทั่ว่สัิน
       ห่วหน้ากลุ่่�มงาน
      วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแที่พย์) ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
      พ.บ. ม.มหิด้ลั(ศิริราชฯ)
      วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
      อว.กุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้-ปรกิำาเนดิ้ แพที่ยสัภา
      อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
2.				ศึ.พื่ญี่.ช่ติมา			ศึิริก่ลุ่ชยานนทั่์
        วที่.บ.(วิที่ยาศาสัตร์การแพที่ย์)  
 จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 พ.บ.(เก่ยรตินิยม)  จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
 การบริหารสัาธารณสัุขม้ลัฐานมหาบัณฑ์ิต  ม.มหิด้ลั
 ป.การวิจัยประชากรศาสัตร์  ม.เอ็กซึ่่เตอร์ อังกฤษ
 ป.ด้้านการสั่งเสัริมสัุขภาพ  เมลัเบอร์น  ออสัเตรเลั่ย
3.	 ผศึ.พื่ิเศึษ	นพื่.วิบ่ลุ่ย์	กาญี่จำนพื่่ฒนก่ลุ่
 พ.บ. ม.เช่ยงใหม่
 วว. กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 M.Sc.(Medical epidemiology) 
 บัณฑ์ิตวิที่ยาลััย ม.มหิด้ลั
 อว.กุมารเวชศาสัตร์ที่ารกแรกเกิด้-ปรกิำาเนดิ้ แพที่ยสัภา

4.		 อัาจำารย์ว่นเพื่็ญี่		อัิ�มเอัิบสัิน
 วที่.บ.(สัุขศ่กษา) คณะสัาธารณสัุขศาสัตร์(ม.มหิด้ลั)
5.	 อัาจำารย์ประภาศึร่				แพื่ทั่ย์ศึิริ
 พยาบาลัศาสัตรบัณฑิ์ต คณะพยาบาลัศาสัตร์(ม.มหิด้ลั)

สัาธารณ์สั่ขบ่ณ์ฑิต	(บริหารสัาธารณ์สั่ข)
คณ์ะวิทั่ยาศึาสัตร์สั่ขภาพื่(ม.สั่โขม่ยธรรมาธิราช)

6.		 นางสัาวศึิริพื่ร		ย่ทั่ธวราภรณ์์
 วที่.บ.สัุขศ่กษาแลัะพฤติกรรมศาสัตร์ ม.มหิด้ลั

โรงพื่ยาบาลุ่เลุ่ิดสัิน

     นพื่.ศึ่กรินทั่ร์		วงศึ์เลุ่ิศึศึิริ
	 ผ่้อัำานวยการ

ภาควิชาสั่ติศึาสัตร์นร่เวชวิทั่ยา

1.			 นพื่.สั่ญี่ช่ย			โกศึลุ่กิติวงศึ์
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา
      อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว
2.			 นพื่.ฉ่ตรมงคลุ่				ณ์	ป้อัมเพื่็ชร
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา
3.			 นพื่.ฐิติ				ชลุ่แสันเจำริญี่
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
      อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว
      วว. สั้ติ-นร่เวชวิที่ยา
4.			 พื่ญี่.อัมต		ภ่�ริยะพื่่นธ์
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั(ศิริราช)
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา ม.มหิด้ลั 
 5.		 นพื่.ณ์่ฐ			เกต่มาน
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั(ศิริราช)
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา รพ.ศิริราช
6.			 นายแพื่ทั่ย์มร่ต		วนิชชานนทั่์
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ศร่นครินที่รวิโรฒ)
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
7.			 พื่ญี่.นิธิสัา	ตะพื่านวงศึ์
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (จุฬาฯ)
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา
8.		 พื่ญี่.ธนิฎฐา	กอังแก้ว
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (จุฬาฯ)
      วว.สั้ติศาสัตร์-นร่เวชวิที่ยา  แพที่ยสัภา
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ภาควิชาศึ่ลุ่ยศึาสัตร์

1.			 นพื่.น่สัรณ์์					พื่่ฒนจำินดาก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ แพที่ยสัภา 
2.				นพื่.ว่ฒิช่ย			จำต่ทั่อัง
       พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
       วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง ม.มหิด้ลั (รพ.ศิริราชฯ)
3.				พื่ญี่.กษมา					ก่นทั่รวิช่ยว่ฒน์
        พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ขอนแก่น
        วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา (รพ.ราชวิถ่)
4.				นพื่.นพื่พื่ร				โตมงคลุ่
         พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.รังสัิต
         วว.ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก แพที่ยสัภา
5.    นพ.องอาจ    วิจินธนสัาร
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา 
6.	 พื่ญี่.ก้อังจำิต				คำาทั่อัน
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา 
7.	 นพื่.ชาญี่ช่ย					สั่จำจำอัิสัริยว่ฒิ
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา 
8. นพ.พรเที่พ     ศร่มโนที่ิพย์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา (รพ.เลัิด้สัิน)
9.	 นพื่.สั่รพื่งษ์						ธนวงศึ์วิบ่ลุ่ย์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ แพที่ยสัภา 
10.		นพื่.มณ์เฑ่ยร					ลุ่่อัประไพื่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา 
11.	 นพื่.วสั่นต์			เศึรษฐวงศึ์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ แพที่ยสัภา 
12.	 นพื่.ธิติ				เชาวนลุ่ิขิต
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา 
 (จุฬาลังกรมหาวิที่ยาลััย)

13.	 นพื่.ภาสักร					อัำานาจำตระก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย
 วว.ศัลัยศาสัตร์ย้โรวิที่ยา แพที่ยสัภา 
14.			นพื่.ค่ณ์ากร				ภ่ร่เสัถี่ยร
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.สังขลัานครินที่ร์
       วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา
15.	 นพื่.พื่ลุ่วิช				น่ยสัว่สัดิ�
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.รังสัิต
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา 
16.	 นพื่.ร่�งกิตต์						ต่ญี่จำพื่่ฒน์ก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.เช่ยงใหม่
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง (จุฬาฯ) 
17. พญ.สัุชชลัิต   เบญจารัตนมณ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ประสัาที่ศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา(ศิริราชฯ) 
18.	 นพื่.เกร่ยงศึ่กดิ�				ย่กกะพื่่นธ์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา (รพ.สังขลัาฯ)
19.	 นพื่.ศึานิตย์			นาวิกบ่ตร
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา 
20.	 นพื่.ศึ่ภศึิษฏิ์				จำิรว่ฒโนทั่่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา 
21.			นพื่.ภิญี่ญี่พื่่นธ์		พื่่ฒคำา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.นเรศวร
    วว. ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป กรุงเที่พมหานครวชิรพยาบาลั
22.	 พื่ญี่.พื่ิชามญี่ช่์		เพื่�งวานิช
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
 วว.กุมารศัลัยศาสัตร์ แพที่ยสัภา (ศิริราช)
23.	 นพื่.เจำนห่ด		นพื่ค่ณ์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.รังสัิต
 วว. ศัลัยศาสัตร์ที่รวงอก แพที่ยสัภา (ราชวิถ่)
24.	 พื่ญี่.ภาภ่สัสัร์		ศึร่สัว่สัดิ�พื่งษ์
         พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.รังสัิต)
        วว. ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง กรมการแพที่ย์ (เลัิด้สัิน)
25.	 พื่ญี่.จำ่ยิน		วรวิทั่ธิ�เวทั่
         พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
        วว. ศัลัยศาสัตร์ที่ั�วไป แพที่ยสัภา (ศิริราช)
        วว. ศัลัยศาสัตร์ตกแต่ง แพที่ยสัภา (ศิริราช)
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26.	 นพื่.วราทั่ร		ลุ่ำาไย
        พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (จุฬาฯ)
        วว. ศัลัยศาสัตร์ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ แพที่ยสัภา 

ภาควิชาอัาย่รศึาสัตร์

1.		 นพื่.กฤดา				ณ์	สังขลุ่า
     พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
    วว.ประสัาที่วิที่ยา  แพที่ยสัภา      
     วว.เวชปฏิิบัติที่ั�วไป แพที่ยสัภา
2.		 นพื่.มนต์ช่ย					ศึิริบำาร่งวงศึ์
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร ์(กรงุเที่พมหานครแลัะวชริพยาบาลั)
     วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (จุฬาลังกรณ์) 
     วว.อายุรศาสัตร์โรคไต แพที่ยสัภา (จุฬาลังกรณ์) 
3.		 พื่ญี่.เสัาวนินทั่ร์	อัินทั่รภ่กด่
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.เช่ยงใหม่)
     วว.อายุรศาสัตร์  แพที่ยสัภา
     วว.อายุรศาสัตร์โรคหัวใจ  แพที่ยสัภา
     อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว  แพที่ยสัภา
4.		 นพื่.โชคช่ย		กิตติญี่าณ์ปัญี่ญี่า	
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.จุฬาฯ 
     วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (จุฬาฯ) 
     วว.อายุรศาสัตร์โรคข้อแลัะร้มาติกซึ่ั�ม แพที่ยสัภา 
5.		 พื่ญี่.ศึยามลุ่				กิมตระก่ลุ่
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ขอนแก่น 
     วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (รพ.เลัิด้สัิน) 
     วว.อายุรศาสัตร์โรคระบบที่างเด้ินอาหาร แพที่ยสัภา 
6.		 พื่ญี่.ฐิติน่นทั่์			อัน่สัรณ์์วงศึ์ช่ย
     พบ.แพที่ยศาสัตร์ ม.จุฬาฯ 
     วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (รพ.จุฬาฯ) 
     วว.อายรุศาสัตรต์อ่มไรท้ี่อ่แลัะเมตาบอลัสิัม่ แพที่ยสัภา 
7.		 พื่ญี่.ฐิติร่ตน์			ต่�งก�อัสัก่ลุ่
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
     วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (ศิริราช) 
     วว.อายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา (รามาธิบด้่) 
8.		 นพื่.พื่่ชฌงค์		แซี�โต๋ว
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั ศิริราช
     วว.อายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ ศิริราช
9.		 นพื่.สัิทั่ธิช่ย					อัาชายินด่
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ขอนแก่น
     วว.เวชปฏิิบัติที่ั�วไป แพที่ยสัภา
     อว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
     อว.อายรุศาสัตรโ์รคหวัใจแลัะหลัอด้เลัอืด้ วชริพยาบาลั

10.		นพื่.สัมชาย				เจำตสั่รกานต์
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั (ศิริราช)
     วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (ศิริราช) 
       วว.อายุรศาสัตร์โรคไต (ศิริราช)
11.		พื่ญี่.ธนพื่ร				ร่ตนสั่วรรณ์
       พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั (ศิริราช)
       วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (ศิริราช) 
12.		พื่ญี่.ธิดาน่นทั่์			วนิชอัน่นตก่ลุ่
       พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
       วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (รพ.พระมงกุฎ) 
       วว.อายุรศาสัตร์โรคหัวใจ แพที่ยสัภา 
13.		พื่ญี่.ณ์่ฐวรรณ์			พื่ลุ่ะว่ฑิโฒทั่่ย
       พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั (ศิริราช)
       วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (ศิริราช) 
       วว.อายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ แพที่ยสัภา (ศิริราช) 
14.		พื่ญี่.จำ่รว่ฒน์		พื่รายทั่อังแย้ม
       พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ศร่นครินที่รวิโรฒ
       วว.อายุรศาสัตร์มะเร็งวิที่ยา แพที่ยสัภา(พระมงกุฎ)
15.		นพื่.ปิยะศึ่กดิ�		น�วมนา
       พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ จุฬาฯ
       วว.ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา (สัถาบันประสัาที่)
16.		นพื่.ฤทั่ธิกร		อัภิณ์หพื่านิชย์
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.รังสัิต
      วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา (รพ.เลัิด้สัิน)
      วว.อายุรศาสัตร์ที่างเด้ินหายใจแลัะเวชบำาบัด้วิกฤต 
17.		นพื่.สัรศึ่กดิ�		มากเมตตาก่ลุ่
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.เช่ยงใหม่
      วว.อายุรศาสัตร์ โรคเลัือด้ ม.เช่ยงใหม่
18.		พื่ญี่.ว่นด่		ไตรภพื่สัก่ลุ่
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.เช่ยงใหม่ 
      วว.อายุรศาสัตร์ เช่ยงใหม่
      อว.อายุรศาสัตร์ โรคระบบที่างเด้ินหายใจ 
 แพที่ยสัภา จุฬาฯ
19.		พื่ญี่.ขว่ญี่ร่ตน์		หว่งผลุ่พื่่ฒนศึิริ
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
      วว.ประสัาที่วิที่ยา (ม.มหิด้ลั)
      อว.อนุสัาขาประสัาที่วิที่ยาโรคลัมชัก แพที่ยสัภา 
20.		พื่ญี่.วริษฐา		วรเพื่่ยรก่ลุ่
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั (รามาฯ) 
      วว.อายุรศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
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21.		นพื่.สัิริทั่ธินทั่ร์		ฉ่นศึิริกาญี่จำน
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.รังสัิต) 
      วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา 
      วว.อนุสัาขาอายุรศาสัตร์โรคติด้เชื�อ (ม.ธรรมศาสัตร์)
22.		พื่ญี่.พื่ิมพื่ิมลุ่		อัย่�ประเสัริฐ
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (มหิด้ลั) 
      วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
      อว.อนุสัาขาโรคหัวใจ แพที่ยสัภา 
23.		พื่ญี่.อัรร่มภา		ช่�นวิภาสัก่ลุ่
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั 
      วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
      อว.อายุรศาสัตร์ โรคต่อมไร้ที่่อแลัะเมตาบอลัิซึ่่ม  
 แพที่ยสัภา     
24.		พื่ญี่.กมลุ่ทั่ิพื่ย์		ไชยโกมลุ่
      พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์) 
      วว.อายุรศาสัตร์ แพที่ยสัภา
      อว.อนุสัาขาประสัาที่วิที่ยาโรคลัมชัก แพที่ยสัภา 
        (สัถาบันประสัาที่)

ภาควิชาก่มารเวชศึาสัตร์

1.			 นพื่.วรพื่ิทั่่กษ์				ไทั่ยสัิทั่ธิ
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ โลัหิตวิที่ยาแลัะมะเร็งในเด้็ก   
 แพที่ยสัภา
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา                        
2.			 นพื่.พื่ิจำ่ย		ช่ณ์หเสัว่ 
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
3.			 พื่ญี่.พื่วงทั่อัง			บ่ณ์ยธรรมา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ประสัาที่วิที่ยา แพที่ยสัภา
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
4.			 นพื่.วิพื่่ฒน์				เจำริญี่ศึิริว่ฒน์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
5.			 พื่ญี่.สั่พื่ิตรา		สั่วรรณ์พื่รหมา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา

6.		 พื่ญี่.กฤตยา		นครช่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ธรรมศาสัตร์
 วว.กุมารแรกเกิด้แลัะปริกำาเนิด้ แพที่ยสัภา 
7.			 พื่ญี่.ปานฤด่		ว่ฒนะประกรณ์์ก่ลุ่ 
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
8.		 พื่ญี่.วรร่ตน์		ก่จำฉมาภรณ์์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์  ม.ขอนแก่น
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
9.			 พื่ญี่.ณ์่ฐน่นทั่์		พื่ิทั่่กษ์ตน
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์  (ม.มหิด้ลั) 
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
10.			พื่ญี่.ชน่ฎฐา		เกต่ช่ยโกศึลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์  ม.มหิด้ลั (ศิริราช)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา (รพ.รามาฯ)
11.		พื่ญี่.รพื่่		โอัภาสัเสัถี่ยร
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์  ม.มหิด้ลั
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา
12.		พื่ญี่.ปลุ่อับขว่ญี่		อัึ�งช่ศึ่กดิ�
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์  ม.มหิด้ลั (ศิริราช)
 วว.กุมารเวชศาสัตร์ แพที่ยสัภา

ภาควิชาศึ่ลุ่ยศึาสัตร์อัอัร์โธปิดิกสั์

1.			 นพื่.ช่ยโรจำน์				เอั่�อัไพื่โรจำน์กิจำ 
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
     วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
2.			 นพื่.ขรรค์ช่ย		มลุ่่งไพื่ศึรพื่ณ์์
     พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.เช่ยงใหม่)
     วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
3.			 นพื่.เจำริญี่ช่ย	พื่ากเพื่่ยรไพื่โรจำน์
 พ.บ. ( ม.ขอนแก่น)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
4.   นพ.ชวนนที่์  สัุมนะเศรษฐกุลั
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
5.			 นพื่.ช่ยว่ฒน์		ปิยะสัก่ลุ่แก้ว
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
6.			 นพื่.ปริย่ทั่ธิ�		เจำ่ยรพื่่ฒนาคม
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
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7.			 นพื่.นวพื่งศึ์		อัน่นตวรสัก่ลุ่
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
8.			 นพื่.สั่นิคม		ศึ่ภอั่กษร
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
9.			 พื่ญี่.ซีายน์		เมธาดิลุ่กก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.เช่ยงใหม่)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
10.			นพื่.ปิยะ		เก่ยรติเสัว่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.เช่ยงใหม่)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
11.		นพื่.ภาสัน่นต์		สั่ค่นธนาค
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
12.			พื่.ต.ต.	นพื่.วิชาญี่		กาญี่จำนถีว่ลุ่ย์
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
13.		นพื่.วิร่ตน์		คงเจำริญี่สัมบ่ติ
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์วิโรฒ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
14.		นพื่.สัมบ่ติ		ค่ณ์ากรสัว่สัดิ�
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
15.		นพื่.ทั่รงเก่ยรติ		ธนะเจำริญี่พื่าณ์ิชย์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
16.		นพื่.ปฤศึน่ย		พื่ฤฒิก่ลุ่
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
17.		นพื่.ชิตว่ร์				เจำ่ยมตน
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
18.		นพื่.พื่งศึ์ศึิริ		เปียคง
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์วิโรฒ)
 วว.ศัลัยศาสัตร์ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
19.		นพื่.พื่งศึกร		ร่�งจำำาร่สัโสัภา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (จุฬาฯ)
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
20.		นพื่.ปิยบ่ตร		กิตติธรรมวงศึ์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (จุฬาฯ)
 วว.ออร์โธปิด้ิกสั์  แพที่ยสัภา

21.		นพื่.พื่ิสัิฏิฐ์		บ่ญี่มา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.ออร์โธปีด้ิกสั์  แพที่ยสัภา
22.		นพื่.พื่่ฒิ		ต่นติโกศึลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (จุฬาฯ)

ภาควิชาเวชศึาสัตร์ฟ์้�นฟ์่

1.		พื่ญี่.ร่�งทั่ิพื่ย์		โชคไพื่รสัิน
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.เช่ยงใหม่)
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
2.			 นพื่.ปริย		วิมลุ่ว่ตรเวทั่่
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
   
วว.เวชศึาสัตร์ฟ์้�นฟ์่	แพื่ทั่ยสัภา
3.			 พื่ญี่.เลุ่ขา				ด่ร่ป
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
4.			 นพื่.ปัญี่ญี่า		งามวงศึ์สังวน
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
5.			 พื่ญี่.พื่รทั่ิพื่ย์				สัิมะดำารง
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์วิโรฒ) 
 
วว.เวชศึาสัตร์ฟ์้�นฟ์่	แพื่ทั่ยสัภา

6.			 พื่ญี่.สัิริวด่		เงินประเสัริฐศึิริ
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ แพที่ยสัภา
7.			 พื่ญี่.ชาภา			ภ่�ประเสัริฐ
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์  ม.สังขลัานครินที่ร์
 วว.เวชศาสัตร์ฟั้�นฟั้ ม.มหิด้ลั

ภาควิชาเวชศึาสัตร์ฉ่กเฉิน

1.			 พื่ญี่.อัลุ่ิสัา		ยาณ์ะสัาร
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์(ม.ธรรมศาสัตร์)
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา
2.			 นพื่.ฐิติ		วงษ์ต่�งม่�น	
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
  วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา
3.			 นพื่.เกษมสั่ข		โยธาสัม่ทั่ร
 Internation Medical University
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา
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4.		 พื่ญี่.บ่ษกร		จำ่นทั่ร์ร่ชชก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์(ม.สังขลัานครินที่ร์)
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา
5.			 พื่ญี่.ลุ่่กษณ์าวด่		นิติว่ฒนา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ขอนแก่น)
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา 
 (ม.มหาราชนครราชสั่มา)
6.			 พื่ญี่.พื่่สัสั์ชปภา		ช่ยสั่ข
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ 
 วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน  แพที่ยสัภา 
 (รพ.ภ้มิพลัฯกรมแพที่ย์ ที่หารอากาศ)

ภาควิชาเวชศึาสัตร์ครอับคร่ว

1.			 นพื่.สัมสัิทั่ธิ�		ช่ณ์หร่ศึมิ� 
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.เวชศาสัตร์ป้องกัน  
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
2.		 นพื่.ศึรช่ย			ว่รมโนม่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.เวชปฏิิบัติที่ั�วไป  แพที่ยสัภา
3.			 พื่ญี่.อัาว่พื่รรณ์		กมลุ่ศึร่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.นวมินที่ราธิราช)
 วว.เวชศาสัตร์ครอบครัว แพที่ยสัภา
4.			 พื่ญี่.เพื่็ญี่วิภา		ตระก่ลุ่วรรณ์ช่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ 
 วว.อายุรศาสัตร์ ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา
5.		 พื่ญี่.ศึิริพื่ร		สั่ค่นธมาลุ่า
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ 
 วว.อายุรศาสัตร์ ตจวิที่ยา แพที่ยสัภา

ภาควิชาจำ่กษ่วิทั่ยา

1.			 นพื่.ช่ยสัิทั่ธิ�		ใบไม้
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
2.			 นพื่.จำ่ลุ่เวช		กาญี่จำนเจำตน่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.จักษุวิที่ยา กระจกตา   แพที่ยสัภา
3.			 พื่ญี่.ปฐมาภรณ์์		สั่รวงษ์สัิน
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.เช่ยงใหม่)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.จักษุวิที่ยา จอประสัาที่ตา   แพที่ยสัภา

4.			 นพื่.วรากร		เทั่่ยมทั่่ด
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์วิโรฒ)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.จักษุวิที่ยา เด้็กแลัะกลั้ามเนื�อตา   แพที่ยสัภา
5.			 พื่ญี่.วิร่ญี่ญี่า		วชิรศึ่กดิ�ช่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.จักษุวิที่ยา โรคต้อหิน   แพที่ยสัภา
6.			 พื่ญี่.สัสัิพื่ร		ว่ฒนเวชสัก่ลุ่ช่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
 วว.จักษุวิที่ยา กระจกตา   แพที่ยสัภา
7.			 นพื่.เสัริมพื่งศึ์				ศึิริก่ลุ่ 
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา
8.			 พื่ญี่.ก่ลุ่น่นทั่น์		ลุ่่น่ตพื่งษ์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์   
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา

ภาควิชาโสัต	ศึอั	นาสัิกวิทั่ยา

1.		 พื่ญี่.พื่ิชช่ดา		ศึิวะอั่ญี่ชลุ่่ก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั 
 วว.โสัต ศอ นาสัิก ลัาริงซึ่์วิที่ยา  แพที่ยสัภา
2.		 พื่ญี่.จำ่ฬาลุ่่กษณ์์		ประเสัริฐตระก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั (ศิริราช)  
 วว.โสัต ศอ นาสัิกวิที่ยา  แพที่ยสัภา
3.		 พื่ญี่.ธ่ญี่สัมร		จำ่นทั่รวิว่ฒน์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (มหิด้ลั)  
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา (ศิริราช)
4.		 พื่ญี่.ธนสัร่ญี่		ว่ชราดิลุ่กก่ลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั)  
 วว.จักษุวิที่ยา  แพที่ยสัภา (ศิริราช)

ภาควิชาวิสั่ญี่ญี่่วิทั่ยา

1.			 นพื่.ธ่ระพื่ลุ่				สัมหมายไชยา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
2.		 นพื่.ฐิติพื่่นธ่์		โสัตถีิโสัภา
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์วิโรฒ)
 วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
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3.			 พื่ญี่.ศึิริวิมลุ่		ร่ฐประเสัริฐ
  พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.จุฬาฯ
  วว.วิสััญญ่วิที่ยา  ม.สังขลัานครินที่ร์
4.			 พื่ญี่.พื่ิมพื่์พื่ร		พื่่นธ่์คงทั่ร่พื่ย์
  พ.บ. แพที่ยศาสัตร์ (ม.ขอนแก่น)
  วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
5.			 พื่ญี่.กาญี่จำนา		ร่กษาก่ลุ่
  พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.มหิด้ลั
  วว.วิสััญญ่วิที่ยา  แพที่ยสัภา
   อว.อนุสัาขาวิสััญญ่วิที่ยาสัำาหรับการผู้่าตัด้หัวใจ 
 หลัอด้เลัือด้- ใหญ่ แลัะที่รวงอก

ภาควิชานิติเวชวิทั่ยา

1.			 พื่ญี่.อัลุ่ิสัา		ยาณ์ะสัาร
  พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ ม.ธรรมศาสัตร์
  วว.เวชศาสัตร์ฉุกเฉิน แพที่ยสัภา

ภาควิชาร่งสั่วิทั่ยา

1.			 พื่ญี่.ภรา				อั่ร่โสัภณ์
 พ.บ.จุฬาลังกรณ์มหาวิที่ยาลััย 
 วว.รังสั่วิที่ยาที่ั�วไป   แพที่ยสัภา
 อว.เวชศาสัตร์ครอบครัว  แพที่ยสัภา
2.			 พื่ญี่.มย่รา				บ่ญี่ธาทั่ิพื่ย์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.รังสั่วินิจฉัย  แพที่ยสัภา 
3.		นพื่.ธนา		พื่งศึ์ภาน่มาไพื่ศึาลุ่
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.ศร่นครินที่ร์วิโรฒ)
 วว.รังสั่วินิจฉัย  แพที่ยสัภา 
 อว.รังสั่ร่วมรักาของลัำาตัว
4.			 นพื่.ม่น่ทั่		อั่ชรพื่งศึ์
 พ.บ.  ม.ขอนแก่น
 วว.รังสั่วินิจฉัย  แพที่ยสัภา 
5.			 พื่ญี่.น่ฐรดา		รอัดเหต่ภ่ย
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์ (ม.มหิด้ลั) 
 วว.รังสั่วินิจฉัย  แพที่ยสัภา 

ภาควิชาจำิตเวชวิทั่ยา

1.			 พื่ญี่.ประภาศึร่		วงษ์สั่วรรณ์
 พ.บ.แพที่ยศาสัตร์(ม.ธรรมศาสัตร์)
 วว.จิตเวชศาสัตร์  แพที่ยสัภา

รายนามอัาจำารย์ประจำำาโรงพื่ยาบาลุ่กบินทั่ร์บ่ร่

 นายแพื่ทั่ย์สัมคิด		ยึนประโคน	
	 ผ่้อัำานวยการ	

กลุ่่�มงานอัาย่รกรรม

1.	 นายแพื่ทั่ย์ธว่ช		เจำ่ยมร่ตนจำร่สั 
 (รองผู้้้อำานวยการโรงพยาบาลั ฝั�ายการแพที่ย์)
2.   นายแพที่ย์พรเที่พ   วัฒนศร่
      (หัวหน้าองค์กรแพที่ย์)
3.    แพที่ย์หญิงพิจิตรา  ประเสัริฐศร่     

กลุ่่�มงานอัาย่รกรรมโรคไต

1.	 นายแพื่ทั่ย์รณ์กฤต		ลุ่ิ�มวราภ่สั	     
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงสั่จำนา		เมธาน่นทั่ก่ลุ่

กลุ่่�มงานศึ่ลุ่ยกรรม

1.				นายแพื่ทั่ย์สั่วิทั่ย์		อัน่นต์อัิทั่ธิ
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงวิยะดา		ว่ระย่ทั่ธศึิลุ่ป์	
3.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงบ่ษกร		ศึร่พื่ลุ่ากร								
4.			 นายแพื่ทั่ย์ธนพื่ลุ่		เสั่�ยวเสั็ง

กลุ่่�มงานสั่ติ-นร่เวชกรรม

1.			นายแพื่ทั่ย์วรพื่งษ์		แก้วทั่อัง 
2.			นายแพื่ทั่ย์อัภิชา		ภ่ทั่รเดชาวรชาติ

กลุ่่�มงานก่มารเวชกรรม

1.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงวิไลุ่วรรณ์		สัโมสัร
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงสั่วิสัา	นาใจำคง	
3.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงศึยามลุ่		เกต่ไทั่ย	
4.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงศึิน่นารถี		ปานขลุ่ิบ

กลุ่่�มงานอัอัร์โธปิดิกสั์

1.	 นายแพื่ทั่ย์ภ่ทั่ราว่ฒิ		ชินศึ่กดิ�ช่ย	 
2.	 นายแพื่ทั่ย์วงทั่อัง		ว่งทั่ะพื่่นธ์		
3.	 นายแพื่ทั่ย์เชวง		เจำ่ยมมหาทั่ร่พื่ย์	
4.	 นายแพื่ทั่ย์เก่ยรติร่ตน์		โรจำนาร่ณ์					              
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รายช่�อัแพื่ทั่ย์โรงพื่ยาบาลุ่สัมเด็จำพื่ระย่พื่ราชสัระแก้ว

 นายแพื่ทั่ย์สั่รสัิทั่ธิ�		จำิตรพื่ิทั่่กษ์เลุ่ิศึ	
	 ผ่้อัำานวยการ

กลุ่่�มงานอัาย่รกรรม

1.	 นายแพื่ทั่ย์สั่ระช่ย		ทั่ร่พื่ย์จำร่สัแสัง 
	 ห่วหน้ากลุ่่�มงานอัาย่รกรรม
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงพื่รพื่ิมลุ่		ดลุ่วิทั่ยาก่ลุ่
3.	 นายแพื่ทั่ย์เพื่ลุ่ิน		โทั่รสัระน้อัย
4.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงวรรณ์ภรณ์์		สัิงหาจำ่ลุ่เกต่
5.	 นายแพื่ทั่ย์พื่ิทั่ยา		วิช่ย																	
6.	 นายแพื่ทั่ย์วิทั่ยา		ลุ่่ลุ่าผอัง	
7.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงกาญี่จำนา		เทั่่ยนประเสัริฐกิจำ
8.	 	นายแพื่ทั่ย์สั่ณ์ห์		กฤติการ่กษ์
9.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงอัน่ญี่ญี่า		อั่ชชิน
10.	 นายแพื่ทั่ย์เนตรน้อัย		ชาลุ่่																	
11.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงดาร่ตน์		เร่อังเกร่ยงสัิน	

กลุ่่�มงานศึ่ลุ่ยกรรม

1.	 นายแพื่ทั่ย์สัิทั่ธิโชค			ว่ฒนโรจำนาพื่ร 
	 ห่วหน้ากลุ่่�มงานศึ่ลุ่ยศึาสัตร์
2.	 นายแพื่ทั่ย์ธ่รว่ฒน์		โสัธนน่นทั่น์
3.	 นายแพื่ทั่ย์ชาญี่ย่ทั่ธ		ต่รานนทั่์	
4.	 นายแพื่ทั่ย์ติณ์ห์นภ่ทั่ร		เศึรษฐ์ค่ณ์ช่ย
5.			 นายแพื่ทั่ย์ก�อันสักนธ์		เอั่�อัเฟ์้�อั

ห่วหน้ากลุ่่�มงานประสัาทั่ศึ่ลุ่ยศึาสัตร์
กลุ่่�มงานอัอัร์โธปิดิกสั์

1.	 นายแพื่ทั่ย์วิทั่ยา		หอัมฉ่น 
	 ห่วหน้ากลุ่่�มงานอัอัร์โธปิดิกสั์
2.				นายแพื่ทั่ย์ช่ยร่ตน์		สัมบ่รณ์์ธนกิจำ
3.				นายแพื่ทั่ย์พื่ิศึ่ทั่ธิ�		ต่นธนาทั่ิพื่ย์ช่ย
4.				นายแพื่ทั่ย์ณ์่ฐช่ย		แทั่�งทั่อัง												
5.				นายแพื่ทั่ย์ชวพื่ลุ่			กิตตินภดลุ่ 

กลุ่่�มงานก่มารเวชกรรม

1.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงกนกพื่ร		ทั่อังเลุ่่�อัน 
	 รอังผ่้อัำานวยการฝ�ายการแพื่ทั่ย์
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงทั่่ศึน่ย์		อัมรอัินทั่พื่ิเชฐ		
	 ห่วหน้ากลุ่่�มงานก่มารเวชกรรม
3.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงอัรสัิริ		บ่ษปาคม											
4.	 นายแพื่ทั่ย์วสั่ว่ต		ตระก่ลุ่ศึิริศึ่กดิ�

กลุ่่�มงานสั่ติ-นร่เวชกรรม 
1.	 นายแพื่ทั่ย์ปิยะ		สัว่สัดิผลุ่
	 ห่วหน้ากลุ่่�มงานสั่ติ-นร่เวชกรรม
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงศึร่ณ์ย์ธร		ศึร่พื่ิไลุ่พื่งศึ์	
3.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงกรณ์่ฏิฐ์			เศึรษฐ์ค่ณ์ช่ย			
4.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงวริญี่ญี่า			เจำ่ยระไนกาญี่จำน์

รายนามอัาจำารย์ประจำำาโรงพื่ยาบาลุ่แปลุ่งยาว

1.	 พื่ญี่.ทั่ิพื่วรรณ์		ไชยประการ		  
	 ผ่้อัำานวยการ		
2.			 แพื่ทั่ย์หญี่ิงจำิร่ชยา	จำ่นทั่ร์ภ่กด่		
3.			 นายแพื่ทั่ย์ฐาณ์ิศึร์	ต่นดำารงพื่งษ์	
4.			 นายแพื่ทั่ย์วิกรม	พื่งษ์นะสั่วรรณ์์	
5.			 นายแพื่ทั่ย์ก้อังภพื่	พื่งษ์น่ช	
6.		แพื่ทั่ย์หญี่ิงศึ่ภนิดา	เหลุ่่อังสั่ขเจำริญี่	
     
รายนามอัาจำารย์ประจำำาโรงพื่ยาบาลุ่พื่นมสัารคาม

1.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงอั่ไร			ศึิลุ่ปกิจำโกศึลุ่	
							ผ่้อัำานวยการ				
2.	 นายแพื่ทั่ย์ร่ตน์			มณ์่พื่ิทั่่กษ์สั่นติ
3.	 นายแพื่ทั่ย์เทั่พื่กรณ์์			ศึิริปักมานนทั่์
4.	 นายแพื่ทั่ย์อั่ครพื่ลุ่			สั่คนธานนทั่์	
5.	 นายแพื่ทั่ย์อัน่ชา			ฤทั่ธิเดช
6.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงสั่นทั่ร่			ช่ยโชติราน่นทั่์
7.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงวรินทั่ิพื่ย์			มหาพื่สั่ธานนทั่์	
8.	 นายแพื่ทั่ย์อัิสัรพื่่นธ่์			โชคช่ย		
9.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงชลุ่ลุ่ดา			ชวนประสัิทั่ธิ�ก่ลุ่	
10.	 นายแพื่ทั่ย์ชนก			เนร่ญี่ชร
11.	 นายแพื่ทั่ย์ธนพื่่ฒน์			เจำริญี่สั่ข
12.			แพื่ทั่ย์หญี่ิงพื่รพื่ิมลุ่		ต่�งสั่ริยานนทั่์	
13.			นายแพื่ทั่ย์กวิน		โศึจำิร่ตน์
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รายนามอัาจำารย์ประจำำาโรงพื่ยาบาลุ่สันามช่ยเขต

1.			 นายแพื่ทั่ย์สั่นติ	สั่มฤทั่ธิ�มโนพื่ร
	 ผ่้อัำานวยการโรงพื่ยาบาลุ่			
2.			 นายแพื่ทั่ย์ไกรว่ลุ่ย์				จำินตานนทั่์	
3.			 นายแพื่ทั่ย์อั่ดมเดช			ช่มจำ่นทั่ร์	
4.			 แพื่ทั่ย์หญี่ิงเอั่�อัมพื่ร					ทั่่คำาม่	
5.			 แพื่ทั่ย์หญี่ิงอั้อัมพื่่นธ์				ทั่่คำาม่	
6.			 แพื่ทั่ย์หญี่ิงกนกลุ่ดา				สัก่ลุ่ศึร่	
7.			 แพื่ทั่ย์หญี่ิงนราวด่						ม่ทั่่ก่นต์
8.			 นายแพื่ทั่ย์ช่ยสัิทั่ธิ�			กิจำไพื่บ่ลุ่ย์ว่ฒนา	
9.			 นายแพื่ทั่ย์ณ์่ฐ			ทั่ินกร
10.		 แพื่ทั่ย์หญี่ิงณ์ภก่ลุ่ธ์			ภาติยะก่ลุ่
11.		 แพื่ทั่ย์หญี่ิงย่วด่				พื่่ฒนะมนตร่	
12.		นายแพื่ทั่ย์ณ์่ทั่พื่งศึ์				จำ่นทั่รวงศึ์

รายช่�อัแพื่ทั่ย์โรงพื่ยาบาลุ่บางนำ�าเปร่�ยว

1.	 นพื่.สัรลุ่่กษณ์์		มิ�งไทั่ยสังค์ 
	 (ผ่้อัำานวยการ)
2.	 พื่ญี่.พื่่ฒน่		ศึ่ตะจำิตต์
3.	 พื่ญี่.อัรพื่ินทั่์		กอัสันาน
4.					พื่ญี่.เขมิกา		อัาบสั่วรรณ์
5.	 พื่ญี่.ฉมาพื่ร		ไกยชน
6.					พื่ญี่.อัรทั่ิพื่ย์			วิศึาลุ่สั่วรรณ์กร		
7.					พื่ญี่.ณ์่ฎฐา				ศึ่ลุ่ยกำาธร	
8.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงญี่าดา			ไพื่หารวิจำิตรน่ช

รายช่�อัแพื่ทั่ย์โรงพื่ยาบาลุ่กำาแพื่งแสัน

1.	 นายแพื่ทั่ย์สัมชาย			เจำนลุ่าภว่ฒนก่ลุ่
	 ผ่้อัำานวยการโรงพื่ยาบาลุ่
2.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงณ์่ฏิฐ์คเณ์ศึ			คงคาเพื่ชร	
	 นพื่.ชำานาญี่การพื่ิเศึษ
3.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงอั่จำฉราภรณ์์			น่ลุ่ะศึร่	
	 นพื่.ชำานาญี่การพื่ิเศึษ
4.	 นายแพื่ทั่ย์ปวิทั่ย์			ยวงเงิน	
	 นพื่.ชำานาญี่การพื่ิเศึษ
5.	 แพื่ทั่ย์หญี่ิงอัาร่ร่ตน์			อัวช่ย
	 นพื่.ชำานาญี่การ




