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ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1. กลุ%มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  

202107 การใช
คอมพวิเตอร.และสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Use of Computer and Information)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  

Prerequisite : None  

ความรู1เบื้องต1นและองค(ประกอบของคอมพวิเตอร( ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน( การใช1งาน
โปรแกรมประยุกต(พื้นฐาน ระบบเครือข3ายและอินเทอร(เน็ต ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร(และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข1อง สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช1บริการสารสนเทศเพือ่การค1นคว1า การเขียนรายงาน การอ1าง
และการเขียนรายการอ1างองิ 

Introduction to computer and computer organization, operating systems and utility programs, 
application software, computer network systems and internet, computer system security and related legal 
issues, information and organization systems, information services for searching, report writing, citations and 
reference writing 

 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Thinking for Development)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  

Prerequisite : None  

กระบวนการคิดวิเคราะห(เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนยัและอุปนัยเพือ่การวิเคราะห(การอ1างเหตุผล 
ความสมบูรณ(ของการอ1างเหตุผล แนวคิดเพือ่การพัฒนาอย3างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู3ร3วมกันของมนษุย( 

Process of logical-analytical thinking, deductive and inductive logic for argument analysis, 
soundness of argument, conceptions in sufficiency economics for sustainable development, religions and 
ethics for development in quality of living 

 

202212 มนุษย.กับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Culture)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  

Prerequisite : None  

องค(ความรู1ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใช1ในการอธิบาย
ปรากฏการณ(ต3าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความเปiนมนษุย(และการอยู3ร3วมกันของมนษุย(ในระบบพหุวัฒนธรรม 
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปjญญากับคนยุคใหม3 

Social and cultural body of knowledge, evolution of arts and civilization and their social 
phenomena, being human and human community in a system of plural cultures, significance of arts/culture 
and wisdom for new generations 
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202213 โลกาภิวัตน. 3(3-0-6) 
 (Globalization)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  

Prerequisite : None  

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว3าด1วยความสัมพันธ(ระหว3างประเทศก3อนและหลังปรากฏการณ(โลกาภิวัตน(ทั้ง
ด1านความเปiนรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว3างประเทศ องค(การระหว3างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค 
เศรษฐกิจระหว3างประเทศภายใต1อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ กลุ3มประเทศเศรษฐกิจกลุ3มใหม3และบรรษัทข1ามชาติ 
การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสงัคมกับกระแสโลกาภิวัตน( ลักษณะที่เปลีย่นแปลงไปสู3 โลกาภิวัตน(
ในศตวรรษที่ 21 

Comparative Studies on international relations both before and after the advent of globalization in 
terms of state/country status, international laws, international organizations both at the regional and global 
levels, international economics under the influence of powerful countries, emerging economic countries and 
multinational enterprises, development and its impact, civil society and globalization trends, as well as 
changing trends towards globalization in the 21st century 

 

2. กลุ%มวิชาภาษาต%างประเทศ  

203101 ภาษาองักฤษ 1  3(3-0-6) 
 (English I)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  

Prerequisite : None  

พัฒนาความรู1ความสามารถของนักศึกษาในการใช1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในช้ันเรียน 
ได1อย3างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน1นหัวข1อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาองักฤษ โดยให1
การฟjง การพูดเปiนความสาํคัญลําดับแรก เพิม่พูนและพัฒนากลวิธใีนการสื่อสารและการเรียนภาษา ส3งเสริมการ
เรียนรู1ภาษาอังกฤษด1วยตนเองโดยใช1ข1อมลูจากแหล3งต3าง ๆ 

Developing students’ ability for effective communication in social and academic settings, course 
content reflecting students’ interests using integrated skills with primary emphasis on  listening and speaking, 
improving communication and language learning strategies, and introducing autonomous learning using 
various resources 
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203102 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II)  

วิชาบังคับก%อน : ภาษาอังกฤษ 1  

Prerequisite : English I  

เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในระดับทีสู่งขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวธิใีนการ
เรียนรู1ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและส3งเสริมให1ทํากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ( เน1นเนื้อหาในหัวข1อเรื่อง และ
ประเด็นร3วมสมัยก่ึงวิชาการจากแหล3งข1อมูลต3างๆ โดยไม3มีการดัดแปลงภาษา เช3น หนังสือพิมพ( บทความใน
นิตยสาร และแหล3งข1อมูลอิเลก็ทรอนิกส( 

Enhancing students’ proficiency in social communication, developing students’ ability to accomplish 
learning tasks, using integrated skills and task-based learning with emphasis on contemporary themes and 
current issues, reading semi-academic texts from a variety of authentic sources such as newspapers, 
magazines and online resources 

 
203203 ภาษาองักฤษ 3 3(3-0-6) 
 (English III)  

วิชาบังคับก%อน : ภาษาอังกฤษ 2  

Prerequisite : English II  

พัฒนาการใช1ภาษาเชิงวิชาการเน1นเนื้อหาที่เรียนเก่ียวข1องกับวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีบูรณาการ
ทักษะทางด1านภาษา โดยเน1นการอ3านให1มีประสบการณ(ตรงในการใช1ภาษา โดยอาศัยสื่อนานาชนิด เช3น สื่อสิ่งพิมพ(  
สื่อโสตทัศน( และสื่อจากแหล3งข1อมูลอิเล็กทรอนิกส( 

Course content dealing with science and technology for effective communication in an academic 
field of study, text-based activities involving integrated language skills with an emphasis on reading, 
exposure to both authentic and semi-authentic materials from both printed and audiovisual materials, as well 
as online resources 

 
203204 ภาษาองักฤษ 4 3(3-0-6) 
 (English IV)  
วิชาบังคับก%อน : ภาษาอังกฤษ 3  
Prerequisite : English III  

พัฒนาทักษะการเรียนรู1ภาษาต3อจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใช1เนื้อหาทางวิทยาศาสตร(และเทคโนโลย ี 
ทํากิจกรรมที่ผู1เรียนต1องบูรณาการทักษะทางด1านภาษา เน1นทักษะการเขียนโดยใช1แหล3งข1อมลูจากเนื้อหาทีอ่3าน 
จัดประสบการณ(ตรงในการใช1ภาษา โดยอาศยัเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่น ๆ รวมทั้งแหล3งข1อมูล
อิเล็กทรอนิกส( 

Further enhancement of student’s language learning skills and ability in science and technology 
content developed from English III; exposure to authentic language in science and technology from both 
printed and audiovisual materials, as well as on-line resources; focus on text-based tasks involving 
integrated skills with the emphasis on writing 
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203305 ภาษาองักฤษ 5  3(3-0-6) 
 (English V)  
วิชาบังคับก%อน : ภาษาอังกฤษ 4  
Prerequisite : English IV  

ฝxกใช1ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัตสิ3วนตัวโดยย3อ 
การสัมภาษณ( การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารทีเ่ก่ียวข1อง ฝxกทักษะการสื่อสารในสถานที่ทาํงาน การพูด
สนทนาเก่ียวกับงานในหน1าที่ การโต1ตอบเอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล3าวสุนทรพจน(
อย3างไม3เปiนทางการในบางโอกาส 

English needed for employment preparation, effective communication skills in the workplace, and 
career advancement, covering topics such as job search, resumes, employment letters and documents, job 
interviews, academic applications, some essential correspondence, reports, meetings, discussion, and short 
informal occasional speeches 

 

3. กลุ%มวิชาศึกษาท่ัวไป ด
านวิทยาศาสตร.-คณิตศาสตร.    
103113 คณิตศาสตร.ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematice in Daily Life)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : none  

การประยุกต(คณิตศาสตร(พื้นฐานในปjญหาชีวิตประจําวัน  โดยศึกษาปjญหาที่เก่ียวกับกราฟ พื้นที ่และ
ปริมาตร ปjญหาการเงิน  เช3น การคํานวณดอกเบี้ย เงินป{ และภาษี ปjญหาการจัดสรรทรัพยากร เช3น การหา
จุดคุ1มทุน การหาค3าเหมาะทีส่ดุโดยวิธีกราฟและวิธีซมิเพล็กซ( และปjญหาอืน่ๆ ที่น3าสนใจ 

Applications of basic mathematics in daily life problems such as problems related to graphs,  area  
and volume,  financial problems such as computing interests, annuities and taxes, resource allocation 
problems such as break-even point,  finding the  optimal value by graph and the simplex method, and other 
problems of interest 

 
104113 มนุษย.กับสิ่งแวดล
อม 3(3-0-6) 
 (Man and Environment)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

วิวัฒนาการของมนุษย( ประชากรมนุษย(และพลวัตประชากร สิ่งแวดล1อมทางกายภาพและทางชีวภาพ
ของมนุษย( ปjจจุบันและการอยู3รอดของมนุษย( ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ( ปjญหาสิ่งแวดล1อม การวางแผน
และการจัดการสิ่งแวดล1อม การจัดการทรัพยากรมนุษย( การท3องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย3างยั่งยืน 

Evolution of man, human populations and dynamics, physical and biological environments of 
human  populations, present and  future design for survival, natural resources and conservation, 
environmental problems, environmental planning and d management, human resource management, 
ecotourism for sustainable development 
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105113   มนุษย.กับเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 (Man and Technology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร( สสารและพลังงาน ความสําคัญของแหล3งพลงังานและ
วิกฤตการณ(พลังงาน อะตอม นิวเคลยีร( และนาโนเทคโนโลย ี  การจัดการแหล3งน้ํา การขุดเจาะหาแก~สและน้ํามัน 
มลภาวะในอากาศ การสือ่สารผ3านดาวเทยีม ภมูิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมใีนชีวิตประจําวัน เคมีกับ
ความก1าวหน1าทางวิทยาศาสตร( ผลกระทบของความรู1ทางวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีต3อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล1อม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย( 

History, concepts and principles of physical science, energy and matter, importance of energy 
resources and energy crisis, atom, nuclear and nanotechnology, water management, gas and oil drilling, air 
pollution, satellite communication, geo-informatics and development,  chemistry in everyday life, chemistry 
and advancement of science, impacts of science and technology  on environment, economics, society and 
future of mankind 

 
4 กลุ%มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด
านมนุษยศาสตร. สังคมศาสตร. สหศาสตร.  

114100 กีฬาและนนัทนาการ 2(1-2-4) 
 (Sport and Recreation)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ความรู1เบื้องต1นและความหมายของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา  วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา 
หลักการออกกําลังกายที่ถูกต1อง การเปiนผู1นาํทางกีฬาและนันทนาการ การฝxกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะกีฬา เช3น 
กีฬาประเภททีม, กีฬาแร็กเก็ต, กีฬาทางน้ํา, กีฬาลลีาศ, ศลิปป�องกันตัว (มวยไทย), วิ่งเพือ่สุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย 

Introduction and definition of sport and recreation, rules, culture social sports, principle for 
exercise, leadership of sport and recreation, skill of sports e.g. team sports, racket sports, aquatic sports, 
dance sports, Muay Thai, Jogging and Physical  Fitness 

 
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (Thai for Communication)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ไวยากรณ(ไทย ทักษะการใช1ภาษาไทยทั้งในด1านการพูด การฟjง การอ3าน และการเขียน การเรียบเรียง
ภาษาไทยเพื่อการตดิต3อสื่อสารและนาํเสนองาน 

The Thai grammar, skill of using Thai in speaking, listening, reading, and writing, composition in 
Thai for communication and work presentation 
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202241 กฎหมายในชวีิตประจาํวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักการของกฎหมาย ลําดบัศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฎร( กฎหมายที่เปiน
ประโยชน(ในชีวิตประจําวัน ได1แก3 กฎหมายเก่ียวกับบุคคล ทรัพย(สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู1ยืม สัญญา
จ1างแรงงาน สัญญาจ1างทําของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช3าทรัพย( สัญญาเช3าซื้อ สัญญาคํ้าประกัน สัญญาจํานอง 
กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายที่ควรรู1เก่ียวกับการคุ1มครองผู1บริโภค และกฎหมายพื้นฐาน
เก่ียวกับทรัพย(สินทางปjญญา 

Basic principle of law, hierachy of law, population registry law, useful law in daily life e.g. law 
concerning person, property, legal act and contract, loan agreement, service contract, made-to-order 
contract, contract of sale, property rental contract, hire-purchase contract, surety ship agreement, mortgage 
contract, basic law of family and inheritance, consumer protection law, and basic law of intellectual property 

 

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 
 (Religion for Life)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักคําสอนของศาสนาต3าง ๆ ในการดาํเนินชีวิตของมนุษย(ทั้งในชีวิตส3วนตัว การทํางานและการอยู3
ร3วมกับผู1อื่นในสังคม 

Teachings from various religions on human living between private and work life, as well as living 
with others in society 

 

202262 พุทธธรรม 2(2-0-4) 
 (Buddhadhamma)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักธรรมต3าง ๆ ที่สําคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพื่อความเข1าใจโลก ชีวิต 
และแนวทางที่ถูกต1อง เช3น มงคล 38 ประการ อริยสัจจ( ปฏิจจสมุปบาท กฎแห3งกรรม ไตรสิกขา ทางสายกลาง 
ความว3าง และความหลุดพ1น 

Essential dhammas from Theravada and Mahayana Buddhism for understanding the world, life, 
and the right path, e.g. the Highest Blessings, the Noble Truth, Dependent Origination, Law of Karma, 
Threefold Training, the Middle Way, Emptiness, and Emancipation 
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202291 การจัดการสมัยใหม%  2(2-0-4) 
 (Modern Management)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

องค(ประกอบ ความสําคัญและพฤติกรรมขององค(การ แนวโน1มและผลกระทบของสภาพแวดล1อม

ภายนอก แนวโน1มขององค(การสมัยใหม3 ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองค(การอย3างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การวางแผน การแก1ปjญหาและการตัดสินใจ การจัดองค(การ การนําและภาวะผู1นํา และการควบคุม 
Components, importance and behavior of organization, external environment trends and effects, 

trends of modern organizations, process of organizational management for effectiveness and efficiency, 

planning, problem solving and decision making, organizing, leading, leadership and control 

 
202354 ปรัชญาว%าด
วยการศึกษาและการทํางาน 2(2-0-4) 
 (Philosophy of Education and Working)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มุมมองแบบปรัชญาที่มีต3อการศึกษาและการทํางาน ความหมายของงานและการทํางาน การทํางาน
ในฐานะเป�าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบัน การศึกษากับการเรียนรู1งานแบบปฏิบัติจริง 
การศึกษากับการสร1างโอกาสในการประกอบอาชีพ การทํางานกับการมีชีวิตทีด่ี จริยธรรมในการทํางาน 

Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and working, working as 
the end of education, the nature of study in educational institutions and  work-learning from actual 
performance, education and further opportunity in occupation, working and well-being, working ethics 

 

601100 การพัฒนาตนเอง 2(1-2-3) 
 (Self Developments)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

องค(ประกอบเพื่อพัฒนาตนเอง ด1านความรู1 สติปjญญา บุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ความสัมพันธ(ระหว3างบุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห(ตัวเลข การสื่อสารเทคโนโลย ี

Self development factor, knowledge, cognitive, personalities, ethic, moral, interpersonal skill, 
responsibility,  numerical analysis, communication & information technology skills 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ%มวิชาเฉพาะทางด
านวิทยาศาสตร.และคณิตศาสตร. 
 

102105 เคมีอินทรีย.  3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry)  
วิชาบังคับก%อน : 102115 หลักเคมี   
Prerequisite : 102115 Principles of Chemistry  

หลักการและทฤษฎีท่ัวไปของสารอินทรีย( ไฮโดรคาร(บอน สารป�โตรเคมี สารอินทรีย(แฮไลด( แอลกอฮอล( 
แอลดไีฮด(และคีโทน กรดคาร(บอกซิลิกและเอมีน สเตริโอไอโซเมอริซึม 

Principles and general theory of organic chemistry; hydrocarbons; petrochemical substances; 
organic halides; alcohols aldehydes and ketones; carboxylic acids and amines; stereoisomerism 

 
102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย. 1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก%อน : 102105 เคมีอินทรีย( หรือ เรียนควบคู3กัน   
Prerequisite : 102105 Organic Chemistry or study concurrently  

การทดลองเก่ียวกับหัวข1อในรายวิชาเคมีอินทรีย( 
Experiments related to contents of organic chemistry 
 

102115 หลักเคมี 4(4-0-8) 
 (Principles of Chemistry)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ศึกษาโครงสร1าง และสมบัตติามตารางธาตุของอะตอมพันธะเคม ี สถานะของสาร เทอร(โมไดนามิกส( 
สมดลุเคม ีกรดและเบส  จลนพลศาสตร( เคมไีฟฟ�า เคมีนิวเคลียร( 

Structure, Stoichiometry and basis of the atomic theory, chemical phase, thermodynamics, 
chemical equilibriums, acid base, chemical kinetics, electrochemistry, nuclear chemistry 

 
102116 ปฏิบัติการหลักเคม ี 1(0-3-0) 
 (Principles of Chemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก%อน : 102115 หลกัเคมี  หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 102115 Principles of Chemistry or study concurrently  

การทดลองในห1องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคม ี สมบัติของแก~ส 
สมดลุเคม ี การไทเทรต กรด – เบส การหาค3าคงที่การแตกตัวของกรดอ3อน เคมไีฟฟ�า จลนพลศาสตร( และ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต3างๆ 

Laboratory in chemical technique, gas, chemical equilibriums, acid base titrations, acid ionization 
constant, electrochemistry, Chemical kinetics and chemical reactions 
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104110 เซลล.วิทยาพื้นฐาน 4(4-0-8) 
 (Fundamental Cell Biology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักการชีววิทยาระดับเซลล(และโมเลกุล เน1นโครงสร1างและหน1าที่ของส3วนประกอบของเซลล(สัตว( เซลล(
ชนิดต3างๆ ของเนื้อเยื่อสัตว( การสืบพันธุ(ระดับเซลล( การขนส3งของเซลล(และการตอบสนองต3อสิ่งแวดล1อมและกลไก
การบาดเจ็บและการตายของเซลล( 

Principle of cell biology and molecular biology, structure and function of animal cells and tissues, 
reproductive, transportation of cell, cell and tissues response to environment, cell injury and cell death 

 
104111 ปฏิบัติการเซลล.วิทยาพืน้ฐาน 1(0-3-1) 
 (Fundamental Cell Biology Laboratory)  
วิชาบังคับก%อน : 104110 เซลล(วิทยาพื้นฐาน หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 104110 Fundamental Cell Biology or study concurrently  

ปฏิบัติการทดลองต3างๆ ทางชีววิทยา เพือ่เสริมและประกอบความรู1ในวิชาเซลล(วิทยาพื้นฐาน 
Laboratory in cell biology topics  
 

105104 ฟQสิกส.พื้นฐาน  4(4-0-8) 
 (Fundamental Physics)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การเคลื่อนที่แรงและกฎของนวิตัน งานและพลังงาน กลศาสตร(ของไหล คลื่นกล เสียง แม3เหล็กไฟฟ�า 
ทัศนศาสตร(เชิงกายภาพ อุณหพลศาสตร(  ฟ�สิกส(อะตอม ฟ�สิกส(นิวเคลยีร( 

Movement and Newton’ laws, work and energy, fluid mechanics, sound mechanics, 
electromagnet, physical optics, thermodynatioc, atomic physics, nuclear physics 

 
105194 ปฏิบัติการฟQสิกส.พื้นฐาน 1(0-3-0) 
 (Fundamental Physics Laboratory)  
วิชาบังคับก%อน : 105104 ฟ�สิกส(พื้นฐาน หรือ เรียนควบคู3กัน   
Prerequisite : 105104 Fundamental Physics or study concurrently  

การวัด การเคลื่อนที ่ คลื่น ของไหล  เสียง  สนามและศักย(ไฟฟ�า  ทัศนศาสตร(เชิงกายภาพ  โพลาไร
เซชันของแสง  การวัดและการดูดกลืนรังส ี

Measurements, movement, wave, fluids, sound, Electric field and potential, physical optics, 
polarization of light, radioactivity and absorbed radiation 
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2. กลุ%มวิชาเฉพาะทางด
านวิทยาศาสตร.การแพทย.  
109209 ชีวเคมีทางการแพทย.  4(3-3-7) 
 (Medical Biochemistry)  
วิชาบังคับก%อน : 102105 เคมีอินทรีย( , 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย(  
Prerequisite : 102105 Organic Chemistry, 102106 Organic Chemistry Laboratory  

โครงสร1างของสารชีวโมเลกุลในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสารอาหารโดยตัวเร3งชีวภาพ 
กลไกการควบคุมปริมาณ การทําหน1าที่ของสารต3างๆ ในร3างกาย สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การควบคุมความ
สมดลุของเมทาบอลิซึมของร3างกาย การควบคุมการแสดงออกของยีนส( การถ3ายทอดข1อมลูทางพันธุกรรม 
หลักการและวธิีการศึกษาทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางด1านการแพทย( 

Biochemistry, function of macromolecules and their derivatives, structure of biomolecules in 
molecular level, mechanism of biocatalysts, energy metabolism, metabolic sequences, gene regulation, gene 
expression, biochemistry and bimolecular technology 

 
109302 โภชนาการและเมตาบอลิสม 1(1-0-2) 
 (Nutrition and Metabolism)  
วิชาบังคับก%อน : 109209 ชีวเคมีทางการแพทย(  
Prerequisite : 109209 Medical Biochemistry  

หลักโภชนาการ สารอาหารและสารพิษในอาหาร เมตาบอลิสมของคาร(โบไฮเดรต  ลิป�ด  โปรตีน 
กรดอะมโินและกรดนิวคลิอิก วิตามนิ น้าํและเกลอืแร3 การประเมินภาวะโภชนาการ การประยุกต(ความรู1
วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ3อย 

Principles of nutrition, nutrients, toxic substances, energy metabolism of carbohydrates, lipids, 
protein, amino acids, vitamins, water, minerals, nutritional assessment, application of basic sciences to 
explain common diseases 

 
116200 คัพภะวิทยา  3(2-3-5) 
 (Embryology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การกําเนิดตัวอ3อน การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะระบบต3างๆ ของเด็กในครรภ(ใน
ภาวะปกต ินับตัง้แต3เร่ิมปฏสินธไิปจนถึงระยะครรภ(ครบกําหนด ความสัมพันธ(ระหว3างแม3และ เด็กในครรภ( ร3วมทัง้
หน1าที่ของ รก และสายสะดือ   

Beginning of life and development of embryo, development of fetus organs from fertilization till 
birth, relationship of mother and baby during pregnancy including function of placenta and umbilical cord 
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116201 จุลชีววิทยาทางการแพทย. 5(4-3-9) 
 (Medical Microbiology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

รูปร3าง โครงสร1าง  การเจริญและการแพร3พันธุ(ของแบคทีเรีย  เช้ือรา  ไวรัส เช้ือก3อโรคที่เปiนปjญหา
สาธารณสุข การก3อโรคโดยเช้ือจุลินทรีย( การติดเช้ือจากสัตว(มาสู3คน การทําให1ปลอดเช้ือ การทําลายเช้ือ การ
ป�องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ ยาต1านจุลชีพ การตรวจวินิจฉัยทางห1องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลไกการตอบสนอง
ของร3างกายต3อจุลชีพ หลักการตรวจและการแปลผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา  

Morphology, structure, growth and reproduction of bacteria, fungi, virus, pathogens causing public 
health problems, microbial pathogenicity, infection transmitted from animal to human, disinfection, 
sterilization, prevention and control infectious diseases, anti-microbial drugs, microbiology laboratory 
investigations, immunological responses to microbes, principles of diagnoses and interpretation of microbiology 

 
116202 ปรสิตวิทยาทางการแพทย.  4(3-3-7) 
 (Medical Parasitology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ปรสิตที่มีความสําคัญในทางการแพทย( ปรสติที่พบบ3อยในประเทศไทย โปรโตซัว หนอนพยาธิตัวแบน 
หนอนพยาธิตัวกลม สัตว(ขาข1อ สตัว(ที่เปiนพาหะก3อให1เกิดโรคในคน เก่ียวกับรูปร3างลักษณะและวงจรชีวิต ระบาด
วิทยาและพยาธิวิทยาของโรค ตลอดจนทราบแนวทางในการวินิจฉัย การป�องกัน ควบคุม และรักษา 

Medical parasites in Thailand, protozoa, trematode, nematode, insect and vector, morphology, life 
cycle, epidemiology and pathology of the disease, knowledge of diagnosis, prevention, control and treatment 

 
116203 ภูมิคุ
มกันวิทยาทางการแพทย. 3(2-3-5) 
 (Medical Immunology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ระบบภูมิคุ1มกันของร3างกาย กลไกป�องกันร3างกายจากจุลนิทรีย( การตอบสนองของระบบภูมิคุ1มกันต3อ
สิ่งแปลกปลอม การทดสอบปฏิกิริยาระหว3างแอนติเจนและแอนติบอดี กลไกการทําลายเนื้อเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะภูมิ
ไวเกิน โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุ1มกัน โรคออโตอิมมูน โรคระบาดในปjจจุบนั การสร1างเสริมภูมิต1านทาน
ของร3างกาย เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ1มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค 

Immune system, mechanism of immune protection against microorganisms and foreign antigens, 
examine the antigen-antibody reactions, Immunological mechanism of tissue damage, tumor, 
hypersensitivity, immune disorder, autoimmune diseases, current immerging diseases, immunization, 
immunodiagnostics, immunotherapy, therapeutic application of immunology 
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116204 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย. 3(3-0-6) 
 (Principles of Medical Pharmacology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักเภสัชวิทยาเบื้องต1น  เภสัชจลศาสตร( เภสัชพลศาสตร( ปฏิกิริยาต3อกันของยา อาการอันไม3พึง
ประสงค(ของยา พิษวิทยาของยา การตรวจวัดและประมวลผลระดับยาและสารพิษในกระแสเลือด การพัฒนายา
และกฎระเบียบที่เก่ียวข1อง บัญชียาหลักแห3งชาติและนโยบายด1านยาแห3งชาต ิการตดิตามการใช1ยา การใช1ยาอย3าง
สมเหตุผล การเขียนใบสั่งยา เภสัชวิทยาของสารสื่อเฉพาะที่  ยาต1านจุลชีพและปรสิต ยาต1านมะเร็ง 

Principles of medical pharmacology,  pharmacokinetic, pharmacodynamic, drugs-interaction, 
adverse drug effects, drug toxicology, measurement and analysis of drug and poisons, drug development and 
regulatory issues, national policies of drug and national list of essential medicines, phamarcovigilance, concept 
of rational drug prescription, prescription of medicines for prevention and treatment, General properties of 
autacoids, General properties of antimicrobials, antiparasitic agents, General properties of antineoplastic 
agents and immunosuppressants. 

 

116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 1  3(2-3-5) 
 (Skin and Integumentary System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค  จุลกายวิภาค  สรีรวิทยาของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน   กลไกควบคุมการทํางาน
ของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบผิวหนงัและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน การประยุกต(
ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน 

Anatomy, microanatomy, physiology of skin and connective tissue, pharmacology of skin and 

integumentary system, application of basic science knowledge to explain  diseases of skin and connective tissue 
 

116206 ระบบกล
ามเนื้อโครงกระดูก 1 3(2-3-5) 
 (Musculoskeletal System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค ของกล1ามเนื้อโครงกระดูกและเส1นประสาท  กลไกการหดตัวและคลาย
ตัวของกล1ามเนื้อและการเคลื่อนไหวทีส่ําคัญของมนุษย(  กลไกควบคุมการทํางานของระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก 
ความสัมพันธ(ของการทํางานระหว3างระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูกและอวัยวะที่เก่ียวข1อง  

Anatomy, microanatomy of musculoskeletal system, human muscular movements, controlling 
mechanism of musculoskeletal system, relationship between  musculoskeletal system and related organs 
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116207 ระบบกล
ามเนื้อโครงกระดูก 2  3(2-3-5) 
 (Musculoskeletal System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116206 ระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116206 Musculoskeletal System I or study concurrently  

สรีรวิทยาของกล1ามเนื้อโครงกระดูกและเส1นประสาทที่เก่ียวข1อง  กลไกการหดตัวและคลายตัวของ
กล1ามเนื้อและการเคลือ่นไหวที่สําคัญของมนุษย( กลไกควบคุมการทํางานของระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก หลัก
เภสัชวิทยาที่เก่ียวข1องกับระบบกล1ามเนื้อและโครงสร1าง ความสมัพันธ(ของการทํางานระหว3างระบบกล1ามเนื้อโครง
กระดูกและอวัยวะที่เก่ียวข1อง การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบ
กล1ามเนื้อโครงกระดูก 

Integration of physiology of musculoskeletal system, human muscular movements, controlling 
mechanism of musculoskeletal system, pharmacology of musculoskeletal system, relationship between  
musculoskeletal system and related organs, application of basic sciences to explain common problems 

 

116208 ระบบประสาท 1 4(3-3-7) 
 (Nervous System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวิภาค จุลกายวิภาค หน1าที่และการทํางานของเส1นประสาทและสมอง ไขสันหลัง การ
เคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว  ความสัมพันธ(ของการทํางานระหว3างระบบประสาทและการเคลื่อนไหว 

Anatomy, microanatomy of nervous system, structure and functions of nerve, brain, spinal cord, 
movement, balance, relationship of working between nervous system and movement 

 

116209 ระบบประสาท 2 4(3-3-7) 
 (Nervous System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116208 ระบบประสาท 1 หรือเรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116208 Nervous System I or study concurrently  

สรีรวิทยาของระบบประสาท  หน1าที่และการทํางานของเส1นประสาทสมอง การรับรู1ความรู1สึกชนิด
ต3าง ๆ กระบวนการของความเจ็บปวด การเคลื่อนไหว การควบคุมการทรงตัว  ความสัมพันธ(ของการทํางาน
ระหว3างระบบประสาทและการเคลื่อนไหว หลักเภสัชวิทยาที่เก่ียวข1องกับระบบประสาท การประยุกต(ความรู1ทาง
วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบประสาท 

Physiology of nervous system, functions of nervous systems, perception, pain, process of 
movement, balance, relationship of working between nervous system and movement, pharmacology of 
nervous system, application of basic sciences to explain common problems 
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116301 ระบบทางเดินหายใจ 1  4(3-3-7) 
 (Respiratory System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ  กลไกการหายใจ การเคลื่อนไหวของ
ทรวงอก  เสียงลมหายใจ  การขนส3งและวิเคราะห(ก~าซ การทดสอบสมรรถภาพของปอด หลักการเภสัช
วิทยาของระบบทางเดินหายใจ การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทาง
ระบบทางเดินหายใจ 

Anatomy, microanatomy, physiology of respiratory system, respiratory mechanism, chest 
movements, breathing sound, gas transmission and analysis, lung function test, pharmacology of respiratory 
system, application of basic medical sciences to explain common problems 

 

116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 4(3-3-7) 
 (Cardiovascular System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด และน้ําเหลือง สรีรวิทยาของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด คลื่นไฟฟ�าหัวใจ กลไกควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันเลือด 
หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(
พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 

Anatomy, microanatomy, physiology of cardiovascular system, electrocardiogram, controlling 
mechanism of cardiovascular system, blood pressure, pharmacology of cardiovascular system, application 
of basic sciences to explain common problems 

 

116303 ระบบย%อยอาหาร 1  3(2-3-5) 
 (Digestive System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค  สรีรวิทยาของระบบย3อยอาหาร การสร1างและการหลั่งน้ําย3อย กลไก
ควบคุมการทํางานของระบบย3อยอาหาร ความสัมพันธ(ระหว3างระบบย3อยอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข1อง   
หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบย3อยอาหาร การประยกุต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบาย
โรคทางระบบย3อยอาหาร  

Anatomy, physiology of digestive system, production and secretion of digestive enzymes, 
controlling mechanism of digestive system, pharmacology of digestive system, relationship among digestive 
system and related organs, pharmacology of digestive system, application of basic sciences to explain 
common problems 
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116304 ระบบทางเดินปSสสาวะ 1 3(2-3-5)     
 (Urinary System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาของระบบทางเดินปjสสาวะ ฮอร(โมนที่เก่ียวข1อง 
หลักการทางเภสัชวิทยาของระบบปjสสาวะ การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การเเพทย(พื้นฐานเพื่อ
อธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบทางเดินปjสสาวะ 

Anatomy, histology and embryology, physiology of urinary system, related hormone, 
pharmacology of urinary system, application of basic sciences to explain common problems  
 

116305 ระบบสืบพันธุ.  1 2(1-3-3) 
 (Reproductive System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ(  การสร1างเซลล(สืบพันธุ(เเละ
การปฏิสนธิ  ฮอร(โมนที่เก่ียวข1อง การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทาง
ระบบสืบพันธุ(  

Integration of anatomy, histology, embryology, physiology of reproductive system, production of 
reproductive cells and conception, application of basic sciences to explain common problems 

 

116306  ระบบต%อมไร
ท%อ 1 2(2-0-4) 
 (Endocrine System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

มหกายวภิาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบต3อมไร1ท3อ กลไกการออกฤทธิ์และผลของฮอร(โมนต3อ
การทํางานของอวัยวะเป�าหมาย การควบคุมการทํางานของระบบต3อมไร1ท3อ หลักเภสชัวิทยาของระบบต3อมไร1ท3อ 
การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบต3อมไร1ท3อ 

Anatomy, microanatomy, physiology of endocrine system, mechanism and hormonal effects on 
organs, working  controls of the endocrine system, pharmacology of endocrine system, application of basic 
sciences to explain common problem 

 

116307 ระบบเลือด 1 2(2-0-4) 
 (Hematopoietic System I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

โครงสร1างและลักษณะของเม็ดเลือด สรีรวิทยาและชีววิทยาของระบบเลือด หลักเภสัชวิทยาของ
ระบบเลือด การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบเลือด 

Structures and types of corpuscle, physiology and biology of hematopoietic system, physiology of 
hematopoietic, application of basic sciences to explain common problems 
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116308 พิษวิทยาทางการแพทย. 1(1-0-2) 
 (Medical Toxicology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักการจัดการเบื้องต1นสําหรับผู1ป�วยที่ได1รับสารพิษ อันตรายที่เกิดจากการได1รับสารกําจัดศัตรูพืช  
โลหะหนัก  ก~าซพิษ  สารพิษที่ปนเป��อนในอาหารที่เกิดตามธรรมชาติและสารสังเคราะห(  กรณีศึกษาทางนิติเวช
วิทยา  หลักการต1านพิษ  กลไกการเกิดพิษ ลักษณะอาการทางคลินิก  หลักการจัดการผู1ป�วยและการบําบัดรักษา  

Basic approach to poisoned patients, adverse health effects of exposure to pesticides, heavy 
metals, toxic gases, food contaminants from natural toxins and synthetic chemicals, case studies in forensic 
toxicology, emphasis is placed on the principles of antidotes, mechanisms of toxicity, clinical manifestations of 
poisoning, management of poisoned patients and treatment 

 

601101 บทนําทางวิทยาศาสตร.การแพทย.พื้นฐาน 2(2-0-4) 
 (Introduction to Basic medical science)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

 ความหมายและหลักการสาํคัญของวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐาน โครงสร1างของเซลล( เนื้อเยื่อ
พื้นฐาน การเรียกช่ือระบบร3างกายมนุษย( การควบคุมการทํางานและรักษาสมดลุของร3างกายมนุษย( การคืนสู3ภาวะ
ปกติของเซลล( ความสัมพันธ(ของวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานกับวิทยาศาสตร(คลนิิก 

Definition, basic principles of biomedical sciences, cell structure,  tissue base, identification  of  
human  body  systems, control and maintenance of human body systems, relationship of basic medical 
sciences and clinical sciences 

 

601200 พยาธิวิทยาท่ัวไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3(2-3-5) 
 (General Pathology and Clinical Pathology)   
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

โครงสร1างของเซลล( เนื้อเยื่อพื้นฐาน  พยาธิกําเนิด  พยาธสิรีรวิทยา พยาธิวิทยา การบาดเจ็บของเซลล( 
การคืนสู3ภาวะปกติของเซลล( การจัดเก็บสิ่งส3งตรวจ การตรวจและควบคุมคุณภาพของห1องปฏิบัติการ  

Normal cell structure, basic tissue, pathogenesis,  pathophysiology, pathology of tissue response 
to disease, cell injury, recovery of cells, specimen collection, inspection and control of laboratories 
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601201 เวชพันธุศาสตร. 2(2-0-4) 
 (Medical Genetics)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักพันธุศาสตร( โครงสร1างและหน1าที่ของยีนบนโครโมโซม การถ3ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
การกลายพันธุ(ในระดับยีนและโครโมโซม การทําแผนทีย่ีนบนโครโมโซม ความรู1พื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม กลไก
การเกิดภาวะผิดปกติและผดิรูป โรคที่เกิดจากความผดิปกติของการถ3ายทอดทางพันธุกรรม การรักษาโรค
พันธุกรรม การปรึกษาทางพันธุศาสตร(  

Principles of genetics, structure and function of genes, genetic inheritance, gene and chromosome 
mutation, gene mapping on chromosome, basic knowledge of genetic engineering, pathogenesis of congenital 
malformation and deformations, genetic inheritance, management, genetic counseling 

 
601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 2 1(1-0-2) 
 (Skin and Integumentary system II)  
วิชาบังคับก%อน : 116205  ระบบผิวหนังและเนื้อเยือ่เก่ียวพัน 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116205 Skin and Integumentary system I or study concurrently  

พยาธิกําเนิด  พยาธสิรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก ภาวะผดิปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยือ่
เก่ียวพัน ความสัมพันธ(ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปjจจัยเสีย่งที่มีผลต3อการเกิดโรค โรคที่
พบบ3อย การประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคทางระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเก่ียวพันที่
สําคัญ 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal condition of skin and 
integumentry system, sign, symptom, risk factor, common disease, application of basic sciences to explain 
diseases in skin and integumentary system 

 
601203 ระบบกล
ามเนื้อโครงกระดูก 3 2(1-3-3) 
 (Musculoskeletal System III)  
วิชาบังคับก%อน : 116207 ระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก 2 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116207 Musculoskeletal System II or study concurrently  

พยาธิกําเนิด  พยาธิสรีรวิทยา พยาธสิภาพ พยาธิคลินกิ ภาวะผิดปกติของระบบกล1ามเนื้อและโครง
กระดูก ความสัมพันธ(ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค หลักทางเภสชัวิทยาที่เก่ียวข1องกับระบบ
กล1ามเนื้อและโครงกระดูก ปjจจัยเสี่ยงที่มีผลต3อการเกิดโรค โรคที่พบบ3อย การประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(
การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบกล1ามเนื้อและโครงกระดูก 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal condition of 
musculoskeletal system, sign, symptom, risk factor, common disease, pharmacology of musculoskeletal  
system, application of basic sciences to explain diseases in musculoskeletal system 
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601204 ระบบประสาท 3 2(1-3-3) 
 (Nervous System III)  
วิชาบังคับก%อน : 116209 ระบบประสาท 2 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116209 Nervous System II or study concurrently  

พยาธิกําเนิด พยาธสิรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิคลินิก ภาวะผดิปกติของระบบประสาท 
ความสัมพันธ(ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค หลักเภสัชวิทยาของระบบประสาท ปjจจัยเสี่ยงที่
มีผลต3อการเกิดโรค โรคที่พบบ3อยในระบบประสาท การประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพือ่อธิบาย
โรคที่พบบ3อยทางระบบประสาท 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal condition of nervous 
system, sign, symptom, pharmacology of nervous system, risk factor, common disease, application of basic 
sciences to explain diseases in nervous system 
 

601300 ระบบทางเดินหายใจ 2  2(1-3-3) 
 (Respiratory System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116301 Respiratory System I or study concurrently  

พยาธิกําเนิด พยาธสิรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิกของภาวะผิดปกติของระบบทางเดิน

หายใจ ความสมัพันธ(ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปjจจัยเสี่ยงที่มีผลต3อการเกิดโรค โรคที่

พบบ3อย การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพือ่อธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบทางเดนิหายใจ 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology , abnormal conditions of respiratory 

system, sign, symptoms,  risk factor, application of basic medical sciences to explain common diseases in 

respiratory system. 

 

601301  ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Cardiovascular System II)   
วิชาบังคับก%อน : 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116302 Cardiovascular System I or study concurrently  

พยาธิกําเนิด  พยาธิสรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ความสัมพันธ(ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปjจจัยเสี่ยงที่มีผลต3อการเกิดโรค 

การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of 

cardiovascular system, sign, symptoms, risk factors, application of basic sciences to explain causes of 

common diseases in cardiovascular system. 
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601302 ระบบย%อยอาหาร 2 2(1-3-3) 
 (Digestive System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116303 ระบบย3อยอาหาร 1  
Prerequisite : 116303 Digestive System I  

พยาธิกําเนิด พยาธสิรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลนิิก ภาวะผิดปกติของระบบย3อยอาหารและ

อวัยวะที่เก่ียวข1อง ความสัมพันธ(ของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปjจจัยเสี่ยงที่มีผลต3อการเกิดโรค 

การประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธบิายโรคที่พบบ3อยของระบบย3อยอาหาร  

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of digestive 

system and related organ, sign, symptom, risk factors, application of basic sciences to explain common  

diseases of digestive system 

 
601303  ระบบทางเดินปSสสาวะ 2  1(1-3-3) 
 (Urinary System II)   
วิชาบังคับก%อน : 116304 ระบบทางเดินปjสสาวะ 1 หรือ เรียนร3วมกัน  
Prerequisite : 116304 Urinary System I or study concurrently  

พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ภาวะผิดปกติของระบบทางเดินปjสสาวะ อาการ
และอาการเเสดงกับพยาธสิภาพของโรค การประยุกต(ความรู1ทางวิทยาศาสตร(การเเพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบาย
โรคที่พบบ3อยของระบบทางเดินปjสสาวะ 

Pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology, abnormal conditions of urinary systems, signs, 
symptoms, risk factors, principles of holistic care, application of basic sciences to explain common  diseases of 
urinary system 

 

601304  ระบบสืบพันธุ. 2 2(1-3-3) 
 (Reproductive System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116305 ระบบสืบพันธุ( 1  
Prerequisite : 116305 Reproductive System I  

พยาธิกําเนิด  พยาธสิรีรวิทยา พยาธิสภาพ ภาวะผดิปกติของระบบสืบพันธุ(ความสมัพันธ(ของอาการ
และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปjจจัยเสีย่งทีม่ีผลต3อการเกิดโรค โรคที่พบบ3อย หลักเภสัชวิทยาของระบบ
สืบพันธ( การประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่ออธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบสืบพันธุ( 

Pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of reproductive 
systems, signs, symptom, risk factors, pharmacology of reproductive system, application of basic sciences to 
explain common  diseases of reproductive system 
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601305 ระบบต%อมไร
ท%อ 2 1(1-0-2) 
 (Endocrine System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116306 ระบบต3อมไร1ท3อ 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116306 Endocrine System I or study concurrently  

พยาธิกําเนิด  พยาธสิรีรวิทยา  พยาธิวิทยา  พยาธิวิทยาคลินิก  ภาวะผิดปกติของระบบต3อมไร1ท3อ 
อาการและอาการเเสดงกับพยาธสิภาพของโรคการประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่อ
อธิบายโรคที่พบบ3อยของระบบต3อมไร1ท3อ 

Pathogenesis, Pathophysiology, pathology, clinical pathology, abnormal conditions of endocrine 
system, signs, symptoms, risk factors, application of basic sciences to explain common diseases of endocrine 
systems 
 

601306 ระบบเลือด 2 2(1-3-3) 
 (Hematopoietic System II)  
วิชาบังคับก%อน : 116307 ระบบเลือด 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 116307 Hematopoietic System I or study concurrently  

ความผิดปกติที่พบบ3อยของระบบเลือด การทดสอบและการแปลผลทางห1องปฏิบัตกิารโลหิตวิทยา 
พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา อาการวิทยา  การประยุกต(ความรู1วิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐานเพื่อ
อธิบายโรคที่พบบ3อยในระบบเลือด 

Abnormal conditions in hematopoietic system, blood laboratory tests and analysis, pathogenesis, 
pathophysiology, pathology, symptomatology, application of basic sciences to explain common disease of 
hematopoietic system  

 

3. กลุ%มเฉพาะทางด
านวิชาชีพ  
  

601102 ภาษาองักฤษสําหรับวิชาชพีแพทย. 2(2-0-4) 
 (English for Medical Profession)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

รากศัพท(ทางการแพทย( การอ3านบทความ การฟjงบรรยายทางด1านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี
ทางการแพทย( ค1นคว1า วิเคราะห( สรุปและวิจารณ(เรื่องเก่ียวกับสาขาวิชาชีพแพทย( การเขียนจดหมายโต1ตอบ 
เอกสารทางการแพทย(และบทความวิชาการ ตําราและบทความทางการแพทย( 

Root of medical terms, reading medical documents, listening to scientific and medical  
technological lecture searching, analyzing, summarizing and commenting on texts relating to medical 
sciences, correspondence, medical documents and academic papers, textbooks, and medical articles with 
critical appraisal skills 
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601103 เวชศาสตร.ครอบครัวและชมุชน 1 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักการเวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน ภาวะแวดล1อม ลักษณะภูมิศาสตร(เศรษฐกิจ วงจรชีวิตระดับ
บุคคล วงจรชีวิตครอบครัว  พฤติกรรมสุขภาพ การสื่อความหมาย ระบบบริการสุขภาพ การส3งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมโรค การดูแลสุขภาพครอบครัวและระบาดวิทยาเบื้องต1น    

Principles of family and community medicine including environment and geographical conditions, 
economic, individual life cycle, family cycle, health behavior, communication, health service, health promotion 
and diseases control, family health care and introduction to epidemiology 
 

601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย. 1  2(0-6-3) 
 (Medical Rural Studies I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ภูมิศาสตร( ประชากร ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี ศาสนา ความเช่ือ ระบบสุขภาพชุมชน โรคและ
ปjญหาสาธารณสุขที่พบบ3อย  โรคและความเจ็บป�วย สุขภาวะ ปjจจัยเสีย่งทีส่3งผลต3อสุขภาวะของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  ภูมิปjญญาท1องถ่ิน การแพทย(แผนไทย ระบบบริการสาธารณสขุในระดับอําเภอ ทักษะการ
ติดต3อสื่อสารขั้นพื้นฐาน การสังเกต การสัมภาษณ(   

Geographic, population, culture, traditions, religious beliefs, community health systems, common 
diseases and health problems, risk factors, the relation of family, community, health care system, the basic 
communication skills  

 
601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย. 2  1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies II)    
วิชาบังคับก%อน : 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 1  
Prerequisite : 601104 Medical Rural Studies I  

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การเคลื่อนย1ายแรงงาน โรคจากการประกอบอาชีพ อาชีวอนามยั โรค
และปjญหาสาธารณสุขที่พบบ3อย ฝxกปฏิบัติรวบรวมข1อมลู เครื่องมอืในการค1นหาครอบครัวเสี่ยงและศักยภาพ
ครอบครัว ทักษะการติดต3อสื่อสารด1านการสร1างสัมพันธภาพ การค1นหาปjญหา การสร1างความไว1วางใจ  
การให1บริการแบบองค(รวม 

Economic, labor movement, occupational diseases and common health problems, data collection in 
community, family study tool, communication skills in relationships and holistic care 

 



77 
 

601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย. 3  1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies III)  
วิชาบังคับก%อน : 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2   
Prerequisite : 601205 Medical Rural Studies II  

การจัดบริการสุขภาพ การจัดการศึกษา การสร1างเสริมสุขภาพ กลยุทธ(ในการสร1างเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนและในชุมชน โรคและปjญหาสาธารณสุขที่พบบ3อย พฤติกรรมศาสตร( ทักษะการกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน การฟ��นฟูสภาพในระดับครอบครัวและชุมชน ทักษะการติดต3อสื่อสาร การให1ข1อมูล 
การพิจารณาทางเลอืก ทักษะการติดต3อสื่อสาร การให1บริการแบบองค(รวม 

The health care services, school health, health promotion, common diseases and health problems, 
Behavioral community, family rehabilitation, communication skills and holistic care 

 

601307 พฤติกรรมศาสตร.และพัฒนาการมนุษย.  1(1-0-2) 
 (Behavior and Development of Human)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

พัฒนาการทางด1านจิตใจและบุคลิกภาพ ปjจจัยที่มีผลต3อบุคลิกภาพ พฤติกรรม กระบวนการความคิด 
และกลไกทางจิต ปฏิกิริยาต3อความเครียดและการปรับตัว พัฒนาการทางเพศและการแสดงออก  ปjจจัยที่เก่ียวข1อง
กับความผิดปกติของอารมณ( ความคิด พฤติกรรม  หลักการประเมินพฤติกรรม การวิเคราะห(สภาพจิต แนวทางการ
สร1างเสริมสุขภาพจิต  

Development, personality and factors related, behavior, mental mechanism, reaction to stress 
and adaptation, sexual behavior, expression, emotion, thinking, behavioral abnormalities, evaluation 
techniques, mental condition, guideline of mental health promotion and prevention 

 

601308 เวชศาสตร.ครอบครัวและชมุชน 2 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine II)  
วิชาบังคับก%อน : 601103 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1  
Prerequisite : 601103 Family and Community Medicine I  

หลักการและวิธีการเวชศาสตร(ครอบครัวในการดูแลผู1ป�วย การดูแลระดับปฐมภูมิ ความต3อเนื่องใน
การดูแล การดูแลแบบองค(รวม การดูแลแบบผสมผสาน ระบบการปรึกษาและส3งต3อ การใช1ผังครอบครัวในการ
ดูแลผู1ป�วย การติดต3อสื่อสารระหว3างแพทย( ผู1ป�วย และสมาชิกในครอบครัวของผู1ป�วย 

Principles and methods of family medicine, primary health care, continuing care, holistic care, 
consultation, referral system, family folder, communication skills 
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601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย. 4  1(0-3-1) 
 (Medical Rural Studies IV)  
วิชาบังคับก%อน : 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3  
Prerequisite : 601206 Medical Rural Studies III  

สิ่งแวดล1อม การป�องกันควบคุมโรค กลยุทธ(ในการป�องกันควบคุมโรคในชุมชน  โรคและปjญหา

สาธารณสุขที่พบบ3อย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่งในชุมชน ฝxกปฏิบัติทักษะการติดต3อสื่อสาร การให1กําลังใจ 

การแจ1งข3าวร1าย ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู1ป�วยฉุกเฉิน การทํางานอย3างมีความสุข เวชจริยศาสตร( 
Environmental health, prevention and control, common health problems, behavioral skill in the 

community, communication skills, encouragement bad news, emergency condition, medical ethics 
 

601310 เวชศาสตร.ครอบครัวและชมุชน 3 2(2-0-4) 
 (Family and Community Medicine III)  
วิชาบังคับก%อน : 601308 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2  
Prerequisite : 601308 Family and Community Medicine II  

การวัด มาตรา การวัด การวัดการกระจาย แนวโน1มเข1าสู3ส3วนกลาง ความแปรปรวน ความน3าจะเปiน 

อุบัติการณ( และความชุกของการเกิดโรค การวัดผลลัพธ( ผลกระทบต3อสุขภาพและความสมัพันธ(ระหว3างสาเหตุ

และการเกิดโรค ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการใช1ยา ความไว ความจําเพาะของการคัดกรองโรค หลักการ

ออกแบบการวิจัยทางคลินิกและในชุมชน และการทดสอบสมมตฐิานทางสถิต ิ
Measurement, distribution, central tendency, variability, probability,  incidence, prevalence of the 

disease, measurement results, health effects and relationship, drug effectiveness, efficiency, sensitivity, 

specificity, screening of the disease, community research and hypothesis testing 
 

601311 เวชจริยศาสตร.และการคิดเชิงวิพากษ. 1(1-0-2) 
 (Medical Ethic and Critical Thinking)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักการทางเวชจริยศาสตร( กรณีศึกษาทางเวชปฏิบัติ การตั้งคําถาม การให1เหตุผลและการโต1แย1ง 

โดยอาศัยหลักกฎหมายและจริยศาสตร( การยินยอมการรักษา การบอกความจริงในการรักษา สัมพันธภาพ

ระหว3างแพทย(และผู1ป�วย หลกัการคิดวิพากษ(และความเปiนวิชาชีพแพทย( 
Principle of medical ethic, case studies, reasoning and argument, consent form, truth and telling, 

doctor patient relationship, principles of critical thinking, medical professionalism 
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601312 บทนําคลินิก 1 3(2-3-5) 
 (Introduction to Clinical Medicine I)  

วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ความสัมพันธ(ระหว3างอาการแสดงทางคลินิกและความรู1พื้นฐานทางปรีคลินิก อาการวิทยาที่พบบ3อย 
ความสัมพันธ(ระหว3างแพทย(และผู1ป�วย วิธีการสนทนากับผู1ป�วย  ทักษะการซักประวัติ  ตรวจร3างกาย  การใช1
เครื่องมือพื้นฐานในการตรวจ และทักษะพื้นฐานทางการแพทย(ที่สําคัญ 

Symptomatology, pathophysiology of common symptoms and signs, interviewing patient 
skill, basic physical examinations, communication with adult patients, applying basic scientific 
knowledge, diagnosis, approaches to solving problems, skills in basic medicine 

 
601313 บทนําคลินิก 2 2(1-3-3) 
 (Introduction to Clinical Medicine II)  

วิชาบังคับก%อน : 601312 บทนําคลินิก 1  
Prerequisite : 601312 Introduction to Clinical Medicine I  

อาการวิทยาที่พบบ3อย ความสัมพันธ(ระหว3างแพทย(และผู1ป�วย วิธีการสนทนากับผู1ป�วย  การซักประวัติ  
ตรวจร3างกาย  การใช1เครื่องมือในการตรวจ  การรวบรวมข1อมูล การเขียนรายงานให1สมบูรณ(และถูกต1อง การสรุป
ปjญหาของผู1ป�วย การเขียนใบสั่งยา และการเขียนคําสั่งแพทย( 

Symptomatology, doctor and patient relationship, History taking, physical examinations, 
approaches to solving problems, writing prescriptions and medical order interpretation 

 
601400 กุมารเวชศาสตร. 1 4(3-3-7) 
 (Pediatrics I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการเจริญเติบโตโครงสร1างและการทํางานของร3างกายมนุษย(ตั้งแต3แรกเกิด
จนถึงวัยหนุ3มสาว ปjญหาที่พบบ3อยในเด็ก ปฏิบัติงานทีห่น3วยผู1ป�วยนอกและใน การแก1ปjญหาการให1การดูแลผู1ป�วย
เด็ก การรักษาและป�องกัน ทัศนคติที่ดีต3อการให1การดูแลผู1ป�วย 

Growth and development of the structures and functions of human being from  birth until 
adulthood, problems mostly found in children, practice in out-patient and in-patient departments, skills in 
problem-solving treatment and prevention, positive attitude in taking care of children 
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601401  กุมารเวชศาสตร. 2 2(1-3-3) 
 (Pediatrics II)  
วิชาบังคับก%อน : 601400 กุมารเวชศาสตร( 1 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 601400  Pediatrics I or study concurrently  

ปjญหาที่พบบ3อยทางกุมารเวชศาสตร( การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การสั่งการรักษาอย3างสมเหตุผล
ต3อผู1ป�วยและครอบครัว การดแูลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

Common problems of pediatrics, diagnosis and differential diagnoses, rational treatment, family 
and community health care 

 

601402 จิตเวชศาสตร.  4(2-3-5) 
 (Psychiatry)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การซักประวัติ ตรวจร3างกาย ตรวจสุขภาพจติ การวินิจฉัยโรค สาเหตุโรคทางจิตเวช การใช1ยา  การใช1
จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด  จิตเวชชุมชนการป�องกันการเปiนโรคทางจิตเวช การติดสุราและยาเสพติด การทํางาน
ร3วมกันระหว3างจติแพทย( นักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห(จิตเวช  

History taking, physical examination, mental status examination, diagnosis, investigation of mental 
illnesses, psychiatric therapeutics, drug therapy,  psychotherapy, behavioral therapy, community mental 
health, psychiatric prevention, drug abuse, alcohol addiction, as a basis to advise mental health, community 
psychiatry 

 
601403 รังสีวิทยาวินิจฉัย 2(1-3-3) 
 (Diagnostic Radiology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

หลักการพื้นฐาน ข1อบ3งช้ี ข1อห1าม ข1อจํากัด วิธีการและภาวะแทรกซ1อนจากการตรวจทางรังสีวิทยา 
ความรู1พื้นฐานฟ�สิกส(ทางรังสีวิทยา การตรวจวินิจฉัยด1วยเอกซ(เรย(คอมพิวเตอร( คลื่นเสียงความถ่ีสูง คลื่น
แม3เหล็กไฟฟ�า การแปลผลเงาภาพรังสีวิทยาพื้นฐาน การอ3านและแปลผลรายงานทางรังสีวิทยา  

Basic principles of diagnostic radiology , indications, contraindications, techniques and 
complications in radiology, basic physics in radiology, radiological diagnoses with computerized imaging, 
ultrasonography, interpretation in radiology 
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601404 รังสีรักษา 1(1-0-2) 
 (Radiation Oncology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การตรวจทางรังสธีรรมดาและตรวจพิเศษโดยใช1สารที่ทึบรังส ี ประโยชน( ข1อบงช้ีและข1อควรระวัง 
พื้นฐานและวิธีการที่ใช1ในการรักษาคนไข1โรคมะเร็งด1วยรังสี ข1อบ3งช้ีของการรักษาโดยใช1รังสี ความรู1พื้นฐาน
ทางเวชศาสตร(นิวเคลียร( สารกัมมันตภาพรังส การเลอืกใช1การตรวจต3าง ๆ ทางเวชศาสตร(นิวเคลียร( 

Common radiological examination techniques, special techniques, contrast opaque media, 
identifying abnormalities in x-ray films, diagnosing common diseases, indications and techniques in radiation 
therapy, nuclear medicine, radioactive substance 

 
601405 เวชศาสตร.ครอบครัวและชมุชน 4 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine IV)  
วิชาบังคับก%อน : 601310 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3  
Prerequisite : 601310 Family and Community Medicine III        

เวชปฏิบัติเเบบเน1นผู1ป�วยเปiนศูนย(กลาง การสมัภาษณ(เเบบจูงใจ การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม การเยี่ยม
บ1าน การดูแลผู1ป�วยที่บ1าน การประเมินคุณค3างานวิจัยในวารสารวิชาการด1วยวิจารณญาณ การคัดกรองเเละการ
วินิจฉัยภาวะที่เปiนปjญหาสาธารณสุข การใช1ระบาดวิทยาในการเฝ�าระวังเเละสอบสวนทางระบาดวิทยา ชีวสถิต ิ
อาชีวอนามัยภาคบริการ การส3งเสริมสุขภาพในสถานที่ทํางาน การสร1างศักยภาพของชุมชน การวินิจฉัยชุมชน 
การจัดลําดับความสําคัญของปjญหา การวางแผนแก1ไขปjญหาสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ หลักการบริหาร 
การประเมินโครงการ 

Patient-centered medicine, interview technique, behavior modify, home visits, evidence base 
medicine, screening and diagnosis, epidemiological surveillance and investigations, biostatistics, health 
promotion in the workplace, empowerment of the community, community diagnosis and priority setting and 
management, the health systems, project management and evaluation 

 
601406 ศัลยศาสตร. 1 3(2-3-5) 
 (Surgery I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ภาคทฤษฎีเก่ียวกับความรู1พื้นฐานทางศัลยศาสตร(และการเปลี่ยนแปลงของร3างกายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
โรคทางศัลยกรรม การตอบสนองของร3างกายเมื่อเกิดอุบตัิเหตุจากการเสยีเลอืด จากการอดอาหาร ตลอดจนให1
เข1าใจถึงอาการและอาการแสดงต3าง ๆ ของโรคทางศัลยกรรมที่มีผลจากพยาธสิภาพและพยาธสิรีรวิทยาของโรค 

Principles and basic management of general surgical problems, body response to injury, bleeding, 
starvation, pathophysiology, sign and symptom of disease 
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601407 ศัลยศาสตร. 2  6(3-9-10) 
 (Surgery II)  
วิชาบังคับก%อน : 601406 ศัลยศาสตร( 1 หรือ เรียนร3วมกัน   
Prerequisite : 601406 Surgery I or study concurrently  

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตใินหอผู1ป�วยศลัยกรรมท่ัวไป การซักประวัติ  ตรวจร3างกาย การวินิจฉัยโรค 
เน1นการแก1ปjญหา การเก็บตัวอย3าง การทําแผล การให1เลือดและสารน้ํา ฝxกปฏิบัติการใช1เครื่องมือและเทคนิคต3าง ๆ 
ในการผ3าตดั การฆ3าเช้ือ เทคนิคปลอดเช้ือ การผูกเงื่อน ห1ามเลือด การสอนในห1องผ3าตดัใหญ3 ห1องผ3าตดัย3อยและ
ข1างเตียงผู1ป�วย 

Study and practice in general surgical wards, history taking , physical examination, diagnosis, 
specimen collection, wound dressing, blood transfusion, simple surgical procedures, operative surgery skills, 
antiseptics, sterilization technique, surgical knots, stop bleeding, major and minor surgical procedures  

 
601408 สูติศาสตร. 1 4(2-6-7) 
 (Obstetrics I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

สตรีระหว3างการตั้งครรภ( การคลอดและหลงัคลอด ความผิดปกติและภาวะแทรกซ1อนของการ
ตั้งครรภ( การวางแผนครอบครัว หลักการดูแลสตรีตั้งครรภ(อย3างครบวงจรและเปiนองค(รวมตามครรลองของ
เวชจริยธรรม การให1คําแนะนาํและคําปรึกษาแก3ผู1ป�วยและครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัว 

Antenatal care, labor, postpartum, abnormality, complications in pregnancy, family planning, 
holistic care, medical ethics, counseling for patients and families, family and community health care. 

 
601409 นรีเวชวิทยา 1 2(1-3-3) 
 (Gynecology I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ภาวะปกติและภาวะผิดปกติของระบบสืบพันธุ(สตรีในวัยต3างๆ ปjญหาทางนรีเวชวิทยาทีพ่บบ3อย การ
วินิจฉัย แนวทางปฏิบัตใินการดูแลรักษา การวางแผนครอบครัวมะเร็งทางนรีเวชวิทยาทีพ่บบ3อย การตรวจวินิจฉัย
ภาวะปกติ และผดิปกติของระบบสืบพันธุ(ในวัยต3าง ๆ ภาวะหมดประจําเดอืน การให1คําแนะนําและบริการวางแผน
ครอบครัว  

Normal and abnormal condition of female reproductive system, common gynecologic problem, 
diagnosis and practical guidelines, family planning, management, common gynecologic oncology, primary 
infertility, menopause, physical examination and diagnosis of normal and abnormal gynecologic conditions, 
counseling, family planning 
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601410 อายุรศาสตร. 1  5(3-6-9) 
 (Medicine I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ทฤษฎีและความรู1พื้นฐาน เน1นปjญหาเก่ียวกับโรคและกลุ3มอาการทางอายุรศาสตร(ที่พบบ3อย ลักษณะ
ทางคลินิก กลไกการเกิดโรค การค1นคว1าหาสาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค และหลักการรักษา 

Theories, basic knowledge of internal medicine, diseases and syndrome, clinical manifestations, 
pathogenesis, investigation, diagnosis and principles of medical therapeutics 
 
601411 อายุรศาสตร. 2 4(2-6-7) 
 (Medicine II)  
วิชาบังคับก%อน : 601410 อายุรศาสตร( 1 หรือ เรียนร3วมกัน  
Prerequisite : 601410 Medicine I or study concurrently  

ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร3างกาย การวิเคราะห(ข1อมลู การแก1ปjญหาผู1ป�วย การสื่อสารระหว3าง
บุคคล คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ ความรู1และทักษะพื้นฐานทางการแพทย(คลินิกที่จําเปiนสําหรับการ
วินิจฉัยโรคที่พบบ3อยทางอายรุศาสตร( 

History taking, physical examination, analyzing of medical data, problem solving, interpersonal 
skills, medical ethics and professionalism, basic Knowledge, clinical skills, diagnosis in common internal 
medicine problems 

 
601500  กุมารเวชศาสตร. 3 3(2-3-5) 
 (Pediatrics III)  
วิชาบังคับก%อน : 601401 กุมารเวชศาสตร( 2   
Prerequisite : 601401 Pediatrics II  

ทักษะทางคลินิกทางกุมารเวชศาสตร( การสัมภาษณ(ประวัติ การตรวจร3างกาย การให1เหตุผลทาง
คลินิก การส3งตรวจทางห1องปฏิบัติการ การอ3านและการแปลผล การให1การรักษาอย3างสมเหตุผล รายงานศึกษา
ผู1ป�วย การบันทึกเวชระเบียน การวางแผนจําหน3ายผู1ป�วยก3อนกลับบ1าน การให1คําแนะนําแก3ผู1ป�วยและญาติ การทํา
หัตถการที่จําเปiน การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน   

Clinical skills, communication skill, history taking, physical examinations, clinical reasoning, 
laboratory investigation, rational treatment, case report, medical records, discharge planning, counseling, 
manual procedures, family and community health care 
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601501  กุมารเวชศาสตร. 4 3(2-3-5) 
 (Pediatrics IV)  
วิชาบังคับก%อน : 601500 กุมารเวชศาสตร( 3 หรือ เรียนร3วมกัน  
Prerequisite : 601500 Pediatrics III or study concurrently  

การทํางานเปiนทีมร3วมกับแพทย(และบุคลากรทางการแพทย( การประยุกต(ความรู1และทักษะในการดูแล
ผู1ป�วยกุมารเวชศาสตร( การดูแลรักษา การป�องกันโรคและส3งเสริมสุขภาพ  การฟ��นฟูสมรรถภาพ  การส3งต3อ
ผู1ป�วยเพื่อการรักษาต3อหรือปรึกษาผู1เช่ียวชาญ การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

Working with doctors and medical personnel, applications of knowledge and skills in children, 
principle of patient care, health promotion and prevention, rehabilitation, consultation and  referral to 
specialists, family and community health care 

 
601502  จักษุวิทยา 3(2-3-5) 
 (Ophthalmology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ภาคบรรยาย และปฏิบัตโิดยครอบคลุมความรู1พื้นฐานทางจักษุวิทยา การซักประวัติการตรวจทางจักษุ 

โรคตาที่พบบ3อย โรคตาในภาวะฉุกเฉินโรคตา การตรวจวินจิฉัยแยกโรคตา การส3งต3อผู1ป�วยตาไปยังจักษุแพทย( การ

ผ3าตัดเล็กโรคที่ง3ายและจําเปiน 
Basic principle in ophthalmology, history taking, physical examinations, common eye problem, 

diagnosis, planning of management, emergency eye condition, case referral, simple minor operation 

 

601503 นิติเวชศาสตร. 3(2-3-5) 
 (Forensic Medicine)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

กฎหมายที่เก่ียวข1องกับการแพทย( การประกอบวิชาชีพทางการแพทย( หลักการและวิธีพิสูจน(

ข1อเท็จจริงทางการแพทย( การตรวจผู1ป�วยทางนติิเวชศาสตร(การชันสูตรพลิกศพ การตรวจหาสารพิษในสิ่งส3งตรวจ

จากผู1ป�วยหรือจากศพ การตรวจวัตถุพยานในคดีทางเพศและวัตถุพยานอื่น ๆ  
Medical profession laws, death certification and enquiry into the cause of a death, examination of 

poisonous substances in specimens obtained from patient of deceased, examination of evidence object in 

sexual assault case and others 
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601504  วิสัญญีวิทยา 4(2-6-7) 
 (Anesthesiology)  

วิชาบังคับก%อน : ไม%มี  
Prerequisite : None  

สภาวะและการเตรียมผู1ป�วยก3อนดมยาสลบ คุณสมบัติของยาสลบ ยาชาเทคนิค วิธีแก1ไขฤทธิ์แทรกซ1อน 

สรีรวิทยาของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ฝxกปฏิบัติการให1ยาสลบและยาชา การให1การช3วยเหลืออย3าง

รีบด3วนในด1านการหายใจและหัวใจหยุด 
Preoperative conditions, preparation of a patient for anesthesia, properties of general and local 

anesthetic agents, administration techniques, complication management, physiology of respiratory and 

circulatory systems, general and local anesthesia, the cardio pulmonary resuscitation 
 
601505 เวชศาสตร.ครอบครัวและชมุชน 5 3(2-3-5) 
 (Family and Community Medicine V)  
วิชาบังคับก%อน : 601405 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 4  
Prerequisite : 601405 Family and Community Medicine VI  

การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการให1ความรู1 การวิจารณ(วารสารทางวิชาการอย3างเปiน

วิทยาศาสตร( ฝxกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน เก่ียวกับการให1บริการผู1ป�วยแบบผสมผสาน การบริการ

สาธารณสุขมลูฐาน ระบบการรับส3งต3อผู1ป�วย การประสานงานสาธารณสุขระดับอาํเภอ ฝxกหัดการสอนบุคลากร

สาธารณสุข 
Health administration, teaching technique, critical and scientific appraisal of academic articles. 

Practice integrated health care, primary health care. referral system, co-ordination of health care delivery at 

the community hospital, practice teaching and training health profession 
 

601506 ศัลยศาสตร. 3 3(1-6-4) 
 (Surgery III)  
วิชาบังคับก%อน : 601407 ศัลยศาสตร( 2  
Prerequisite : 601407 Surgery II  

การดูแลผู1ป�วยศลัยกรรมท่ัวไป ทฤษฎีของศัลยศาสตร(หัตถการ ปฏิบัตงิานในหอผู1ป�วยศัลยกรรมท่ัวไป 

ฝxกหัดเทคนิคในการผ3าตดัเข1าช3วยในห1องผ3าตัด และหัตถการทางศัลยกรรมโดยมีอาจารย(ควบคุม 
Management of surgical problems, basic knowledge in surgery, surgical skills, surgical techniques, 

operating assisted, simple surgical procedures under supervision  
 



86 
 

601507  ศัลยศาสตร. 4 3(2-3-5) 
 (Surgery IV)  
วิชาบังคับก%อน : 601506 ศัลยศาสตร( 3 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 601506 Surgery III or study concurrently  

การดูแลผู1ป�วยและปฏิบัติงานที่หอผู1ป�วยใน ห1องตรวจผู1ป�วยนอกและห1องฉุกเฉิน โดยเน1นศัลยศาสตร(

ทรวงอก กุมารศลัยศาสตร( ศลัยศาสตร(ระบบทางเดนิปjสสาวะศัลยศาสตร(ตกแต3ง และประสาทศลัยศาสตร( 
Management of surgical problems, clinical skills in cardiothorasic surgery, pediatrics surgery, 

urosurgery, plastic surgery and neurosurgery 
 

601508   สูติศาสตร. 2 3(1-6-5) 
 (Obstetrics II)  
วิชาบังคับก%อน : 601408 สตูิศาสตร( 1   
Prerequisite : 601408 Obstetrics I  

การสัมภาษณ(ประวัติ การตรวจร3างกายสตรีตั้งครรภ( การตรวจครรภ(  รายงานผู1ป�วย การบันทึกเวช

ระเบียน การติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู1คลอด การเคารพสิทธิของมารดาและทารก  หัตถการทางสูติศาสตร(  

การอ3านและแปลผลเงาภาพ  การให1คําแนะนาํและคําปรึกษาแก3หญงิตัง้ครรภ(และญาต ิการส3งต3อผู1ป�วยเพือ่รักษาต3อ

หรือปรึกษาผู1เช่ียวชาญ การดูแลทารกแรกเกิดทันที การให1คําแนะนํามารดาภายหลงัคลอด การดูแลทารกที่บ1าน  
History taking, physical examinations in pregnant female, gynecologic examination, medical 

records, progress of  pregnancy, obstetric skills,  radiological investigations and interpretation, counseling for 

pregnant women and relatives, referral system, care of neonate, counseling about post parturition care, 

neonatal care 
 

601509 นรีเวชวิทยา 2 2(1-3-3) 
 (Gynecology II)   
วิชาบังคับก%อน : 601409 นรีเวชวิทยา 1  
Prerequisite : 601409 Gynecology I  

การดูแลสตรีวัยเจริญพันธุ(จนสิ้นสดุอายุขยั หลักการวินิจฉัย การดูแลรักษาปjญหาสุขภาพ โรคที่พบบ3อย

และโรคที่มีความรุนแรงของสตรี การดูแลผู1ป�วยแบบองค(รวมตามครรลองของจริยธรรมแห3งวิชาชีพเวชกรรม การให1

คําแนะนําและคําปรึกษาแก3ผู1ป�วยและครอบครัว การดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
Health evaluation, diagnoses, management of common and severe gynecological diseases, holistic 

care and medical ethics, counseling for patients and families, family and community health care 
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601510  โสต นาสิก ลาริงซ.วิทยา 3(1-6-5) 
 (Otolaryngology)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

โรคและความผิดปกติทางโสต นาสิก ลาริงซ(วิทยา ฝxกทักษะในการซักประวัต ิ การตรวจร3างกาย การ

เลือกตรวจทางห1องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษที่เหมาะสม การวินิจฉัยโรค การรักษา การส3งต3อผู1ป�วยอย3างมี

ประสิทธิภาพ ทัง้ในภาวะฉุกเฉินและภาวะท่ัวไป 
Basic otolaryngology disease, ears, throat, nose problem, history taking, physical examinations, 

common problem and related other disease, pathogenesis, diagnosis, planning of management, emergency 

condition 

 

601511 ออร.โธปQดิกส. 1 5(3-6-9) 
 (Orthopedics I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

โรคและความผิดปกติของออร(โธป�ดิกส(ที่มีความสาํคัญและพบบ3อย การซักประวัติ การตรวจ

ร3างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช1ในการรักษา 

ภาวะแทรกซ1อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ  
Common orthopedics problems, history taking, physical examination, diagnostic, laboratory 

investigation, planning treatment, manual procedure, complication of orthopedics disease 
 

601512 อายุรศาสตร. 3 6(2-12-10) 
 (Medicine III)  

วิชาบังคับก%อน : 601411 อายุรศาสตร( 2  
Prerequisite : 601411 Medicine II  

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ ในหอผู1ป�วยอายุรกรรม การวินจิฉัยโรค ทักษะทางคลินิก การคิดแก1ปjญหา 

การเรียนรู1ด1วยตนเอง ทักษะการวางแผนการรักษาโรคและปjญหาที่พบบ3อยทางอายุรศาสตร( หัตถการทางคลนิิก  

คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
Knowledge and skills on planning treatment of common medical problems and diseases, skills for 

special clinical procedures, medical ethics and professional disciplines 
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601600  กุมารเวชศาสตร. 5 3(1-6-4) 
 (Pediatrics V)  

วิชาบังคับก%อน : 601501 กุมารเวชศาสตร( 4  
Prerequisite : 601501 Pediatrics VI  

พื้นฐานความรู1 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพทั้งปกติและผิดปกติของระบบต3าง ๆ ตลอดช3วงการ
เจริญเติบโตของเด็ก ส3งเสริมการป�องกันสุขอนามยัและคุณภาพชีวิต การแก1ปjญหาด1านร3างกาย อารมณ( และ
จิตใจแบบองค(รวม วิทยาการระบาดทางพฤติกรรม ความเจ็บป�วย ความพิการ การให1บริการสุขภาพตามปjจจัย
สิ่งแวดล1อม 

Basic knowledge in normal and abnormal child growth and development health promotion, holistic 
approach, behavioral epidemiology, disease, handicap and health service 

 

601601   กุมารเวชศาสตร. 6 3(1-6-4) 
 (Pediatrics VI)  

วิชาบังคับก%อน : 601600 กุมารเวชศาสตร( 5 หรือ เรียนร3วมกัน  
Prerequisite : 601600 Pediatrics V or study concurrently  

ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการเจริญเติบโตโครงสร1างและการทํางานของร3างกายมนุษย(  ตั้งแต3แรกเกิด
จนถึงวัยหนุ3มสาว  ปjญหาที่พบบ3อยในเด็ก ปฏิบัติงานที่หน3วยผู1ป�วยนอกและใน การแก1ปjญหาการให1การดูแลผู1ป�วย
เด็กในด1านการรักษา ทัศนคตทิี่ดีต3อการให1การดูแลผู1ป�วยครอบครัวและชุมชน 

Growth and development, structures and function of human, practice in our-patient and in-
patient departments, problem solving, treatment and prevention of diseases, positive attitude in taking care of 
children, family and community pediatrics 

 

601602   เวชศาสตร.ครอบครัวและชมุชน 6 4(1-9-5) 
 (Family and Community Medicine VI)  
วิชาบังคับก%อน : 601505 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 5   
Prerequisite : 601505 Family and Community Medicine V  

บทบาทของแพทย(เวชศาสตร(ครอบครัว เวชปฏิบัติเน1นผู1ป�วยเปiนศูนย(กลาง หลักฐานเชิงประจักษ( วิจัย
ระบบสาธารณสุข ฝxกงานเวชกรรมสังคม การให1บริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค(รวมในโรงพยาบาลท่ัวไป 
แนวคิดปjจจุบันการแพทย(ทางเลือก จริยธรรมทางการแพทย( การแพทย(ยุคโลกาภิวัตน( การประกันคุณภาพและ
บทบาทของแพทย(เวชปฏิบัติท่ัวไป 

Family medicine, patient center medicine, evidence base medicine, holistic care, comprehensive 
health care, alternative medicine, medical ethics, global and future medicine, quality assurance, role of 
private sector, role of general practitioner 
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601603 เวชศาสตร.ฟ[\นฟู 1 2(1-3-3) 
 (Rehabilitation Medicine I )  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การตรวจประเมิน การรักษา การฟ��นฟูสภาพผู1ป�วยโดยหลกัการทางเวชศาสตร(ฟ��นฟู การตรวจประเมิน
ความพิการ การตรวจกล1ามเนื้อ และเส1นประสาทด1วยไฟฟ�า การใช1เครื่องมือทางกายภาพ การออกกําลังกายเพื่อการ
บําบัดรักษา กายอุปกรณ(เสริมกายอุปกรณ(เทียม และอุปกรณ(ช3วยเดิน เวชศาสตร(ฟ��นฟูในโรคระบบประสาทและ
กล1ามเนื้อ กระดูกและข1อ  กลุ3มอาการปวด  กลุ3มผู1ป�วยเดก็  ผู1ป�วยสงูอาย ุ  โรคของระบบหัวใจและปอด  ผู1ป�วย
แผลไหม1 บาดเจ็บทางการกีฬา   

Study in rehabilitation, treatment, disability assessment, physical examination, physical tools, 
exercise for treatment, prosthetics, walkers, rehabilitation of orthopedic, neuromuscular symptoms, elderly 
patients, cardiorespiratory diseases, burns, sports injury 

 
601604 ศัลยศาสตร. 5 4(1-9-5) 
 (Surgery V)  
วิชาบังคับก%อน : 601507 ศัลยศาสตร( 4  
Prerequisite : 601507  Surgery VI  

ฝxกปฏิบัตใินหอผู1ป�วยศัลยกรรมท่ัวไป การดําเนินโรค หลักการวินิจฉัยและการรักษาทางศลัยกรรม
ท่ัวไป และศัลยกรรมเฉพาะทาง หลักการวิธีการสืบค1นหาสาเหตุของโรคทางศัลยกรรม การแปลผลทีไ่ด1เพือ่ใช1
ประโยชน(ในการรักษาผู1ป�วยหตัถการที่พบบ3อยทางศัลยกรรมโดยหลักการ วธิีการ ขัน้ตอน การปฏิบัต ิ การดูแล
ผู1ป�วยก3อนและหลังการผ3าตัด 

Clinical skills in surgery, symptoms, signs, laboratory investigation, diagnosis, differential 
diagnosis, history taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory investigation, rational treatment, 
medical records, patients education, procedural skills, pre and post operative care 

 
601605 ศัลยศาสตร. 6 4(1-9-5) 
 (Surgery VI)    
วิชาบังคับก%อน : 601604 ศัลยศาสตร( 5 หรือ เรียนร3วมกัน  
Prerequisite : 601604 Surgery V or study concurrently  

ฝxกปฏิบัตใินหอผู1ป�วยศัลยกรรม การเก็บข1อมลูและการบันทึกข1อมูลทางคลนิิก การประเมินสภาพของ
ผู1ป�วย  การวางแผนการสืบค1นข1อมลู การรักษา หัตถการเบื้องต1น การดูแลผู1ป�วยก3อนและหลังผ3าตัด การวินิจฉัย
และการแก1ไขภาวะแทรกซ1อนหลังการผ3าตัด      

Working in surgery, history taking, physical examination, clinical reasoning, laboratory 
investigation, rational treatment, medical records, procedural skills, pre and post operative care, complications 
management 
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601606 เวชศาสตร.ฉุกเฉนิ 4(1-9-5) 
 (Emergency Medicine)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การทํางานร3วมกับแพทย(และบุคลากรทางการแพทย(ในห1องตรวจฉุกเฉิน การวินิจฉัย  การบําบัดรักษา
และทําหัตถการที่จําเปiน การดูแลผู1ป�วยฉุกเฉิน  และอุบตัิเหตุ  จริยศาสตร(  กฎหมายที่เก่ียวข1อง  การปฏิบัติ
กรณีผู1ป�วยคดี การส3งต3อผู1ป�วยได1อย3างเหมาะสม การสื่อสารกับผู1ป�วยและญาตใินภาวะฉุกเฉิน   

Working at emergency room, applying knowledge and skills of making  diagnoses, emergency 
management, medical ethics, laws, appropriate treatment, consultation, proper referring, communication skill  

 

601607 สูติศาสตร. 3 3(1-6-4) 
 (Obstetrics III)   
วิชาบังคับก%อน : 601508 สูติศาสตร( 2  
Prerequisite : 601508 Obstetrics II  

ฝxกปฏิบัติงานด1านสตูิศาสตร( การตั้งครรภ(ทั้งในภาวะปกตแิละผิดปกต ิ การดูแลสตรีตัง้ครรภ( การซัก
ผ3าตัดคลอด  การทําหมันหลังคลอด  การให1คําปรึกษาด1านรักษา การให1คําแนะนําเก่ียวกับประวัติ การตรวจ
ร3างกาย การตรวจผู1ฝากครรภ(ทั้งปกติและทีม่ีภาวะเสีย่ง สูติศาสตร(หตัถการ การเข1าช3วยการวางแผนครอบครัว 
การส3งต3ออย3างปลอดภัย การให1คําแนะนํา การวางแผนครอบครัว  

Working at obstetrics, normal and abnormal pregnancy, history taking, physical examination, 
diagnosis, antenatal care, basic procedures, normal and abnormal labor, obstetrics operations, tubal ligation, 
counseling, proper referring, communication skill, health education, family planning 

 

601608 นรีเวชวิทยา 3 3(1-6-4) 
 (Gynecology III)  
วิชาบังคับก%อน : 601509 นรีเวชวิทยา 3  
Prerequisite : 601509 Gynecology II  

การสัมภาษณ(ประวัติ การตรวจทางนรีเวชกรรม  การวินิจฉัย   ดูแลรักษาผู1ป�วยสตรี หตัถการพื้นฐาน
ทางนรีเวช การอ3านและแปลผลเงาภาพรังสี รายงานและการบันทึกเวชระเบียน  การให1คําแนะนําและคําปรึกษา
แก3ผู1ป�วยและครอบครัว สตรีวัยทอง การทํางานเปiนทีม การส3งต3อผู1ป�วยเพื่อรักษาต3อ การดูแลสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน 

History taking, gynecologic examination, diagnosis, management of gynecological patients, follow 
up, manual skill in gynecology, radiological investigations and interpretations, medical records, counseling 
technique, referral system, family and community health care 
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601609 ออร.โธปQดิกส. 2 4(1-9-5) 
 (Orthopedics II)  
วิชาบังคับก%อน : 601511 ออร(โธป�ดิกส( 1   
Prerequisite : 601511 Orthopedics I  

ฝxกปฏิบัติการดูแลผู1ป�วยออร(โธป�ดิกส( การบันทึกเวชระเบียน การรักษา หัตถการทางออร(โธป�ดิกส( 
การปฏิบัติการใส3เฝ�อก ทําการดึงกระดูกข1อเคลื่อนให1เข1าที่ การเข1าช3วยผ3าตัด การเตรียมผู1ป�วยก3อนส3งต3อและส3งต3อ
ผู1ป�วยออร(โธป�ดิกส(ได1อย3างเหมาะสม  

Clinical skills in orthopedics, diagnoses, treatment, medical record, basic operative skills, 
procedures skills, casting skills,  manipulation in fracture and dislocation,  appropriate treatment, consultation 
with specialist first aid, proper referring system 

 

601610 อายุรศาสตร. 4  4(1-9-5) 
 (Medicine IV)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ปฏิบัติงานดูแลผู1ป�วยทางอายรุกรรม การซักประวัติ การตรวจร3างกาย การตัง้สมมตฐิาน และวนิิจฉัย
แยกโรค การตรวจทางห1องปฏิบัติการที่จําเปiน และการแปลผล รวมทั้งการบันทึกรายงานและตดิตามการเปลีย่น
ของผู1ป�วยภายใต1ความดูแลของอาจารย(ฝxกทําหัตถการทางคลินิกเบื้องต1น  

Practice management of internal medicine problems, history taking, physical examination, 
hypothesis generation, differential diagnosis, laboratory investigations and interpretations, medical record, 
follow up patient, practice common procedural skills under supervision 

 
601611 อายุรศาสตร. 5  4(1-9-5) 
 (Medicine V)  
วิชาบังคับก%อน : 601610 อายุรศาสตร( 4 หรือ เรียนควบคู3กัน  
Prerequisite : 601610 Medicine IV or study concurrently  

การดูแลผู1ป�วยอายุรกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หัตถการทางคลนิิก และการเขียน
รายงานผู1ป�วย การคิดอย3างมวีิจารญาณ อภิปรายปjญหาผู1ป�วยภายใต1ความดูแลของอาจารย(   

Management of internal medicine problems, differential diagnosis, manual skill, medical 
treatment, medical record, practice under supervision 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  
609150 การสื่อสารเชงิเทคนคิทางการแพทย. 3(3-0-6) 
 (Medical Technical Communication)   
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ศัพท(เทคนิคทางการแพทย(จากรากศัพท( และการใช1ศัพท(เทคนิคทางการแพทย(ทั้งไทยและอังกฤษ 
ในการอ3าน พูด ตดิต3อสื่อสาร และการเขียนบทความทางการแพทย(อย3างมีระบบ 

Medical technical terminology, reading, speaking, communication, writing article 
 

609252 สร
างเสริมสุขภาพแบบมจีังหวะ 2(1-3-3) 
 (Rhythm for Health Promotion)   
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การเคลื่อนไหวของกล1ามเนื้ออย3างมีประสิทธิภาพ การลดน้ําหนักอย3างได1ผล การรับประทานอาหารที่
มีประโยชน(ในการสร1างเสริมสขุภาพ 

Muscle and Body movement, weight reduce, nutrition for health promotion 
 

615451 ประสบการณ.ทางคลินิก 1 4(0-12-6) 
 (Clinical Experience I)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

การศึกษาทางคลินิกในสาขาวชิาทางการแพทย(หรือสาขาที่เก่ียวข1องในสถาบันอื่นภายในประเทศหรือ
ต3างประเทศ 

Clinical study in medical sciences or relevant sciences of other institutes in Thailand or abroad 
 

615652   ประสบการณ.ทางคลินิก 2   4(0-12-6) 
 (Clinical Experience II)  
วิชาบังคับก%อน : ไม3ม ี  
Prerequisite : None  

ปฏิบัติการทางคลินิกในสาขาวิชาทางการแพทย(หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข1องในสถาบันอื่นภายในประเทศ
หรือต3างประเทศ 

Clinical practice in medical sciences or relevant sciences of other institutes in Thailand or abroad 
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ภาคผนวก ข 
 

คําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ค 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย.ประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย.ประจําหลักสูตร 
 

1. ประวัติส%วนตวั   
1.1 ช่ือ-สกุล    ศาสตราจารย(เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ( 

 1.2 วัน เดือน ป{ เกิด / สถานที่เกิด  25 กุมภาพันธ( 2484 
 1.3 สถานที่ทาํงาน   สํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
 

2. การศึกษา    
วุฒิการศึกษา ป^การศึกษา สถาบัน 
ปริญญาบัตร 2535 มหาวิทยาลยัการทัพบก 

Fellow in Leadership in Health 
Profession 

2532 University of Illinois at Chicago, USA 

อ.ว. (กุมารเวชศาสตร(โรคไต) 2532 แพทยสภา 

อ.ว. (กุมารเวชศาสตร(ท่ัวไป) 2522 แพทยสภา 

วุฒิบัตรโรคเขตร1อน 2519 คณะอายุรศาสตร(เขตร1อน มหาวิทยาลยัมหดิล 

 American Board of Pediatrics  2511 The Brooklyn, New York, USA 

แพทย(ฝxกหัด  2509 Flushing Hospital and Medical Center New York, USA 

แพทย(ฝxกหัด 2508 คณะแพทยศาสตร(  ศิริราชพยาบาล 

แพทยศาสตรบัณฑิต 2507 คณะแพทยศาสตร( ศิริราชพยาบาล 

เตรียมแพทย( 2503 คณะวิทยาศาสตร(  จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลยั 
 

3. ตําแหน%งปSจจุบนั  คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร(   ประจํามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี
  

4. ตําแหน%งทางวชิาการ  ศาสตราจารย(เกียรติคุณ 
 

5. ประสบการณ. 
    5.1 ประสบการณ.การทํางาน 

พ.ศ. 2513 ประจําแผนกโรงพยาบาล รร. 6 
พ.ศ. 2517 กุมารแพทย( รพ. รร. 6 
พ.ศ. 2522 อารุยแพทย( รพ. รร. 6 
พ.ศ. 2524 อาจารย(กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร(พระมงกุฎเกล1า 
พ.ศ. 2530 อาจารย(หัวหน1าภาควิชากุมารเวชศาสตร( วิทยาลัยแพทยศาสตร(พระมงกุฎเกล1า 
พ.ศ. 2533 ผู1อํานวยการกองกุมารเวชกรรม รพ. รร. 6 
พ.ศ. 2539 รองผู1อํานวยการฝ�ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร(พระมงกุฎเกล1า 
พ.ศ. 2543 ผู1ชํานาญการทัพบก 
พ.ศ. 2548 รักษาการแทนคณบดีสํานักวชิาแพทยศาสตร( มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
ปjจจุบัน คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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5.2 ประสบการณ.อบรม/ดูงาน  - 
 

5.3 ประสบการณ.พิเศษ   - 
 

6. ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจยั 
1) รางวัลแพทย(ดีเด3นของแพทยสภาประจําป{พุทธศักราช 2545 
2) รางวัลการนาํเสนอผลงานวิจัยดีเด3นของกรมแพทย(ทหารบก เรื่อง “ความชุกของการติดเช้ือไวรัส

ตับอักเสบบี และซี ในผู1ป�วยโรคไต” รางวัลชมเชย ป{ พ.ศ. 2543 
3) รางวัลผลงานวิจัยดีเด3นของกรมแพทย(ทหารบก  ตีพิมพ(ในวารสารเสนารักษ( เรื่อง  “ความชุกของ

การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบ ีและซี  ในผู1ป�วยโรคไต  ตรวจโดยเทคนิคพีซีอาร(, รางวัลที ่3 ประเภท
นิพนธ(ต1นฉบับ พ.ศ. 2543 

4) รางวัล Pavlov Pin in Bronze, The International Academy of Science/ICSD Commission of Health 
and Ecology, Innsbruck, September 2000 

5) รางวัลงานวิจัยส3วนบุคคลดีเด3น  จากวิทยาลัยการทัพบก พ.ศ. 2535 
6) รางวัลชนะเลิศ  การพูดจูงใจจากสมาคมฝxกพูดแห3งประเทศไทย พ.ศ. 2524 
7) รางวัลผลงานตีพิมพ(ในวิทยาสารเสนารักษ(อันเปiนประโยชน(  รางวัลที ่ 2 จากกรมแพทย(ทหารบก 

พ.ศ. 2521 
8) รางวัลผลงานตีพิมพ(ในวิทยาสารเสนารักษ(อันเปiนประโยชน( รางวัลที ่ 2 จากกรมแพทย(ทหารบก 

พ.ศ. 2515 
9) รางวัลศิษย(เก3าดีเด3นของคณะแพทยศาสตร( ศิริราชพยาบาล  สาขาบริการผู1ป�วย ประจําป{ พ.ศ. 2545 

 

7.  เครื่องราชอิสริยาภรณ. 
1 5 ธ.ค. 2543 ร.ก.จ. เล3ม 117 ตอนที ่ 25 ข ลง  1 ธ.ค. 2543 
2 5 ธ.ค. 2539 ร.ก.จ. เล3ม 113  ตอนที ่ 22 ข ลง  4 ธ.ค. 2539 
3 5 ธ.ค. 2530 ร.ก.จ. เล3ม 104 ตอนที ่ 256 ลง  9 ธ.ค. 2530 
4 5 ธ.ค. 2527 ร.ก.จ. เล3ม 102 ตอนที ่ 17 ลง  8 ก.พ. 2528 
5 5 ธ.ค. 2519 ร.ก.จ. เล3ม 94 ตอนที ่ 21 ลง16 ม.ีค. 2520 

 



99 
 

ประวัติและผลงานอาจารย.ประจําหลักสูตร 
 

1. ประวัติส%วนตวั   
1.1 ช่ือ-สกุล    อาจารย( แพทย(หญงิพรทิพย(  นิม่ขุนทด 

 1.2 วัน เดือน ป{ เกิด / สถานที่เกิด  18 กุมภาพันธุ( 2518 
 1.3 สถานที่ทาํงาน   สํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

2. การศึกษา    
วุฒิการศึกษา ป^การศึกษา สถาบัน 

อนุสาขาหตัการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 2552 วิทยาลยัแพทยศาสตร(
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   

อนุสาขาอายุรศาสตร(โรคหัวใจ 2552 วิทยาลยัแพทยศาสตร(
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   

ว.ว. (อายุรศาสตร(ท่ัวไป) 
 

2549 วิทยาลยัแพทยศาสตร(
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล   

แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินยิมอนัดับ 2 2542 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

3. ตําแหน%งปSจจุบนั พนักงานสายวิชาการ สาํนักวชิาแพทยศาสตร( มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
  

4. ตําแหน%งทางวชิาการ อาจารย( 
 

5. ประสบการณ. 
5.1 ประสบการณ.การทํางาน 

พ.ศ. 2542 แพทย(เพิ่มพูนทักษะ 
พ.ศ. 2544 แพทย(ใช1ทุน  โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
ปjจจุบัน   อาจารย(สาขาวิชาอายุรศาสตร( มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
 

5.2 ประสบการณ.การอบรม / ดูงาน  - 

5.3 ประสบการณ.พิเศษ   - 
 

6. ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจยั 
- การศึกษาเปรียบเทียบการป�องกันภาวะไตวายจากสารทบึรังสีหลงัการสวนหัวใจด1วยการใช1

โซเดียมไบคาร(บอ เนตและสารน้ําระยะสั้นก3อนการสวนหัวใจ. วารสารโรคหัวใจ ฉบับที่ 23  เล3ม 2 ป{ 
พ.ศ.2554 หน1า 56-64 
 

7.เครื่องราชอิสริยาภรณ. และเกียรติท่ีได
รับ 
  - 
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8. ประสบการณ.ด
านการสอน : 
 งานสอนระดับปริญญาตร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1 

604301 จิตเวชศาสตร( 1 1 หน3วยกิต 
609202 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2 1 หน3วยกิต 
609304 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 4 1 หน3วยกิต 
609331 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2 2 หน3วยกิต 
615300 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย( 2 หน3วยกิต 

  ภาคการศึกษาที่ 2 
605301 เวชจริยศาสตร(และการคิดเชิงวิพากษ( 4 หน3วยกิต 
609151 การพัฒนาตนเอง 2 หน3วยกิต 
609203 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3 1 หน3วยกิต 
609253 บูรณาการทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐาน 2 หน3วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
606201 เวชพันธุศาสตร( 2 หน3วยกิต 
609230 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1 2 หน3วยกิต 
609332 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3 2 หน3วยกิต 
609354 ทักษะทางคลินิก 2 หน3วยกิต 
615301 บทนําคลินิก 4 หน3วยกิต 
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ประวัติและผลงานอาจารย.ประจําหลักสูตร 
 

1. ประวัติส%วนตวั   
1.1 ช่ือ-สกุล    อาจารย( นายแพทย(ลิขิต  มาตระกูล 

 1.2 วัน เดือน ป{ เกิด / สถานที่เกิด  25 กรกฎาคม 2501 
 1.3 สถานที่ทาํงาน   สํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
 

2. การศึกษา  
วุฒิการศึกษา ป^การศึกษา สถาบัน 

ว.ว. (ศัลยศาสตร(ท่ัวไป) 2536 คณะแพทยศาสตร(  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

แพทยศาสตรบัณฑิต 2526 คณะแพทยศาสตร(  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

3. ตําแหน%งปSจจุบนั  พนักงานสายวิชาการสํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  

4. ตําแหน%งทางวชิาการ  อาจารย( 
 

5. ประสบการณ. 
5.1 ประสบการณ.การทํางาน     

 

6. ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจยั 

1) Natthawut Kaewpitoon, Likit Matrakul, Supakrit Ueiwattanakul, Chavaboon Detsukhum, 
Sanong Suksawaeng, Naporn Ueng-arporn, Seekaow Churproong, and Soraya Kaewpitoon. The 
Carcinogenic Human Liver Fluke Metacercariae in the Cyprinoid Fish in Nakhon 
RatchasimaProvince,Thailand. The international conference on sustainablecommunitydevelopment: 
future community foundation for sustainable development 27-29  January 2011  Mongkutpet 
room ,  Kosa hotel, Khon Kaen 

2) Natthawut Kaewpitoon, Likit Matrakul, Supakrit Ueiwattanakul, Chavaboon Detsukhum, 
Sanong Suksawaeng, Naporn Ueng-arporn, Seekaow  Churproong, and Soraya Kaewpitoon. 
Localization of Tubulin from the Carcinogenic Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini. Joint 
International Tropical Medicine Meeting 2010 and the International Malaria Colloquium 2010 1-3 
December 2010, Centara Grand and Bangkok Convention Center, Bangkok, Thailand. 

3) Natthawut Kaewpitoon, Likit Matrakul, Supakrit Ueiwattanakul, Chavaboon Detsukhum, 
Sanong Suksawaeng, Naporn Ueng-arporn, Seekaow Churproong, and Soraya Kaewpitoon. 
Detection ofOpisthorchis viverrini and  Clonorchis sinensis using nuclear DNA-based PCR targeting 
ribosomal DNA ITS regions. 10th International Conference on Molecular Epidemiology and 
Evolutionary Genetics of Infectious Diseases (MEEGID X). 3-5 Novmebr 2010 Amsterdam, 
Netherlands  
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7. เครื่องราชอิสริยาภรณ. 
พ.ศ. 2553 โล3เกียรติคุณจากแพทยสภา ผู1ประพฤติตนดีเด3นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม  

ประจําป{การศึกษา 2553 

8. ประสบการณ.ด
านการสอน : 
 งานสอนระดับปริญญาตร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1 

604301 จิตเวชศาสตร( 1 1 หน3วยกิต 
609202 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2 1 หน3วยกิต 
609304 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 4 1 หน3วยกิต 
609331 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2 2 หน3วยกิต 
615300 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย( 2 หน3วยกิต 

  ภาคการศึกษาที่ 2 
605301 เวชจริยศาสตร(และการคิดเชิงวิพากษ( 4 หน3วยกิต 
609151 การพัฒนาตนเอง 2 หน3วยกิต 
609203 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3 1 หน3วยกิต 
609253 บูรณาการทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐาน 2 หน3วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
606201 เวชพันธุศาสตร( 2 หน3วยกิต 
609230 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1 2 หน3วยกิต 
609332 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3 2 หน3วยกิต 
609354 ทักษะทางคลินิก 2 หน3วยกิต 
615301 บทนําคลินิก 4 หน3วยกิต 
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ประวัติและผลงานอาจารย.ประจําหลักสูตร 
 
1. ประวัติส%วนตวั   

1.1 ช่ือ-สกุล    อาจารย( นายแพทย(ศุภกฤต  อุยวัฒนกุล 
 1.2 วัน เดือน ป{ เกิด / สถานที่เกิด  21 พฤษภาคม 2508 
 1.3 สถานที่ทาํงาน   สํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
 

2. การศึกษา    
วุฒิการศึกษา ป^การศึกษา สถาบัน 

ว.ว. (ศัลยศาสตร(ท่ัวไป) 2536 คณะแพทยศาสตร( มหาวิทยาลัยขอนแก3น 

แพทยศาสตรบัณฑิต 2532 คณะแพทยศาสตร( มหาวิทยาลัยขอนแก3น 
 

3. ตําแหน%งปSจจุบนั    พนักงานสายวิชาการสํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

4. ตําแหน%งทางวชิาการ  อาจารย( 
 

5. ประสบการณ. 
    5.1 ประสบการณ.การทํางาน 

พ.ศ. 2545 หัวหน1าฝ�ายสนับสนุนการแพทย( โรงพยาบาลเอกชน 
 ประธานกรรมการควบคุมโรคติดเช้ือ โรงพยาบาลเอกชน 

พ.ศ. 2551 อาจารย( สาํนักวิชาแพทยศาสตร( มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี 
พ.ศ. 2553 รักษาการรองคณบดีฝ�ายบริหาร สํานักวิชาแพทยศาสตร( 

 

    5.2 ประสบการณ.การอบรม / ดูงาน 
พ.ศ. 2544 อบรมระยะสั้นศิลปะการถ3ายทอด สถาบันพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ. 2550 นพลักษณ( สมาคมนพลักษณ(ไทย (Thai Enneagram Association) 

พ.ศ. 2551 อบรมผู1บริหารรุ3นใหม3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 

พ.ศ. 2552 ดูงาน TQC โรงพยาบาลชลบุร ี บริษัท ไทยลู1บเบสจํากัด(มหาชน)แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

พ.ศ. 2552 ด1านการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลยัปjกก่ิง มหาวิทยาลัยเซีย่งไฮ1 ประเทศจนี 

พ.ศ. 2552 อบรมผู1บริหารสถานศึกษารุ3นที่ 10 กลุ3มสถาบันแพทยศาสตร(แห3งประเทศ 

พ.ศ. 2552 อบรมหลักสูตร TQA Criteria for Service Sector สํานักงานรางวัลคุณภาพแห3งชาต ิ

    5.3 ประสบการณ.พิเศษ  - 
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6. ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจยั 
1) Supakrit Aui-wattanakul, Pratumtong Yatum and Vanich Vanapruks  "Health Problems in 

the Rural Area is Suitable for Medical Student Learning"   In the Second International 

Conference on Health GIS 2008  held at Montien Riverside Hotel , Bangkok , Thailand  14-16 
January 2008 

2) ศุภกฤต อุยวัฒนกุล, ความคาดหวังของนศพ.ป{ที่ 4 ของมทส ต3อหลักสูตรแพทยศาสตร(
ระดับปรีคลนิิก ป{การศึกษา 2549-2551. รายงานกรณีศึกษา. “การบริหารงานในสถาบันของท3าน” 
หลักสูตรการพัฒนาผู1บริหารสถาบันผลิตแพทย(แห3งประเทศไทย 

 

7. เครื่องราชอิสริยาภรณ. และเกียรติท่ีได
รับ 
พ.ศ. 2551 โล3เกียรติคุณจากแพทยสภา ผู1ประพฤติตนดีเด3นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม  

ประจําป{การศึกษา 2551 

 
8. ประสบการณ.ด
านการสอน : 
 งานสอนระดับปริญญาตร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1 

604301 จิตเวชศาสตร( 1 1 หน3วยกิต 
609202 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2 1 หน3วยกิต 
609304 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 4 1 หน3วยกิต 
609331 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2 2 หน3วยกิต 
615300 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย( 2 หน3วยกิต 

  ภาคการศึกษาที่ 2 
605301 เวชจริยศาสตร(และการคิดเชิงวิพากษ( 4 หน3วยกิต 
609151 การพัฒนาตนเอง 2 หน3วยกิต 
609203 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3 1 หน3วยกิต 
609253 บูรณาการทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐาน 2 หน3วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
606201 เวชพันธุศาสตร( 2 หน3วยกิต 
609230 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1 2 หน3วยกิต 
609332 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3 2 หน3วยกิต 
609354 ทักษะทางคลินิก 2 หน3วยกิต 
615301 บทนําคลินิก 4 หน3วยกิต 
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ประวัติและผลงานอาจารย.ประจําหลักสูตร 
 
1. ประวัติส%วนตวั   

1.1 ช่ือ-สกุล    อาจารย( นายแพทย(สราวุธ  สขุสุผิว 
 1.2 วัน เดือน ป{ เกิด / สถานที่เกิด  24 สิงหาคม 2521 
 1.3 สถานที่ทาํงาน   สํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
 

2. การศึกษา    
วุฒิการศึกษา ป^การศึกษา สถาบัน 

ว.ว. (อายุรศาสตร(ประสาทวทิยา) 2552 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย( 

แพทยศาสตรบัณฑิต 2544 คณะแพทยศาสตร( มหาวิทยาลัยขอนแก3น 
 

3. ตําแหน%งปSจจุบนั   พนักงานสายวิชาการสํานักวิชาแพทยศาสตร(  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  

4. ตําแหน%งทางวชิาการ  อาจารย( 
 

5. ประสบการณ. 
    5.1 ประสบการณ.การทํางาน 

พ.ศ. 2545 แพทย(ใช1ทุน โรงพยาบาลศรีนครินทร( คณะแพทยศาสตร( มหาวิทยาลยัขอนแก3น 
พ.ศ. 2548 แพทย(ประจําบ1านสาขาอายุรศาสตร( ประสาทวิทยา กลุ3มงานอายุรศาสตร( 

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย( 
พ.ศ. 2552 อายุรแพทย( (ประสาทวิทยา) โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา 

       ปjจจุบนั อาจารย(สาขาวิชาอายุรศาสตร( สํานักวิชาแพทยศาสตร(  

    5.2 ประสบการณ.การอบรม / ดูงาน 
พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรการอบรมเรื่องคลื่นไฟฟ�าสมองในผู1ป�วยลมชักระยะวิกฤต หน3วย

ประสาทวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล1า 
 ประกาศนียบัตรการอบรมโรคหลอดเลือดสมองและโรคอลัไซเมอร( World Congress 

of Neurology , Bangkok, Thailand 
 ประกาศนียบัตรการอบรมโรคสมองเสื่อมและการดูแลผู1สงูอายุ สถาบันประสาท

วิทยา กรมการแพทย(  

5.3 ประสบการณ.พิเศษ   - 
 

6. ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจยั  - 

 
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ. และเกียรติท่ีได
รับ - 
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8. ประสบการณ.ด
านการสอน : 
 งานสอนระดับปริญญาตร ี
  ภาคการศึกษาที่ 1 

604301 จิตเวชศาสตร( 1 1 หน3วยกิต 
609202 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2 1 หน3วยกิต 
609304 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 4 1 หน3วยกิต 
609331 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2 2 หน3วยกิต 
615300 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย( 2 หน3วยกิต 

  ภาคการศึกษาที่ 2 
605301 เวชจริยศาสตร(และการคิดเชิงวิพากษ( 4 หน3วยกิต 
609151 การพัฒนาตนเอง 2 หน3วยกิต 
609203 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3 1 หน3วยกิต 
609253 บูรณาการทางวิทยาศาสตร(การแพทย(พื้นฐาน 2 หน3วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
606201 เวชพันธุศาสตร( 2 หน3วยกิต 
609230 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1 2 หน3วยกิต 
609332 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3 2 หน3วยกิต 
609354 ทักษะทางคลินิก 2 หน3วยกิต 
615301 บทนําคลินิก 4 หน3วยกิต 
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ภาคผนวก ง       
 

จํานวนหนังสือวารสารท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
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จํานวนหนังสือวารสารท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
ศูนย.บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

------------------------------------- 
ศูนย(บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีทรัพยากรสารสนเทศและ 

จัดบริการสารสนเทศ (ข1อมูล ณ 30 กันยายน 2554) ดังนี้ 

(1) ทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม 
1.1 หนังสือฉบับพิมพ( (ทั้งภาษาไทยและภาษาต3างประเทศ) 116,765 เล3ม 
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส(  ได1แก3 18,028 ช่ือเรื่อง 
 Access Medicine 71 ช่ือ   
 Annual Reviews 33 ช่ือ   
 eAudioBooks 8 ช่ือ   
 e-Book in Science Direct@online 392 ช่ือ   
 Ebrary 166 ช่ือ   
 Knovel 1,664 ช่ือ   
 NetLibrary  มทส บอกรับ 3,025 ช่ือ   
                 ใช1ร3วมกับภาคี 10,243 ช่ือ   
 OVID(e-Books) 5 ช่ือ   
 SpringerLink e-Book 2,334 ช่ือ   
 Wiley InterScience 87 ช่ือ   
1.3 วารสารฉบับพิมพ(ที่บอกรับ 

(วารสารภาษาไทย 230 ช่ือเรื่อง, 
วารสารภาษาต3างประเทศ 282 ช่ือเรื่อง) 

512 
 

ช่ือเรื่อง 

1.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส(  ได1แก3 5,284 ช่ือเรื่อง 
 ACS Web edition 36 ช่ือ   
 AIP / APS Journal 19 ช่ือ   
 ASCE Journal 30 ช่ือ   
 Emerald Management e-Journal 175 ช่ือ   
 Multi-Science 24  ช่ือ   
 ProQuest Agricultural Science Collection 400 ช่ือ   
 ProQuest Medical Library 570 ช่ือ   
 Science Direct 1,700 ช่ือ   
 SpringerLink-Journal 1,130 ช่ือ   
 Wiley-Blackwell   1,200 ช่ือ 
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1.5 ฐานข1อมูลออนไลน(   ได1แก3 17 ฐาน 
 1. ABI/INFORM Complete   
 2. Academic Search Premier   
 3. ACM Digital Library   
 4. ASTM Standards & Journals   
 5. Computers & Applied Sciences Complete   
 6. Dissertations Full Text in PDF format   
 7. Education Research Complete   
 8. H.W. Wilson    
 9. IEEE/IET Electronic Library (IEL)   
 10. LISTA with FT   
 11. Matichonelibrary    
 12. Mosby’s Nursing Skills   
 13. ProQuest Dissertations & Theses   
 14. Safety Info   
 15. SCOPUS   
 16. Siamsafety   
 17. Web of Science   
1.6 สื่ออืน่ๆ ได1แก3 สื่ออิเล็กทรอนกิส( สือ่โสตทัศน( 4,707 รายการ 

(2) บริการสืบค
นสารสนเทศ 

บริการสืบค1นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย(บรรณสารและสื่อการศึกษาให1บริการ
และสารสนเทศที่ห1องสมุดอื่นๆ ทั้งในและต3างประเทศ 

(3) บริการยืมระหว%างห
องสมุด 
ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม3มีในศูนย(บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย(บรรณสารฯ ได1จัด

ให1มีบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหว3างห1องสมุดจากห1องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และ
หน3วยงานที่ให1ความรู1ทางวิชาการภายในประเทศและต3างประเทศ 

(4) ขอบเขตเนื้อหาของฐานข
อมูลท่ีจัดบริการ 
(4.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส( 

- Access Medicine หนังสืออิเล็กทรอนิกส(ทางด1านคลินิก Lange Educational Library 
- Annual Reviews หนังสืออิเล็กทรอนิกส(ทางสาขาวิชา Biomedical, Physical Science 

และ Social Science 
- eAudioBooks หนังสืออิเล็กทรอนิกส(เสียง ปjจจุบันศูนย(บรรณสารและสื่อการศึกษา

บอกรับเพื่อให1บริการ 8 ช่ือเรื่อง 
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- e-Book in Science Direct@online หนังสืออิ เล็กทรอนิกส(ของสํานักพิมพ(  Science 
Direct  ให1ข1อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล( pdf แยกเปiนบท (Chapter) ผู1ใช1บริการสามารถสืบค1น สั่งพิมพ(
และบันทึกเพื่อจัดเก็บได1เช3นเดียวกับการสืบค1นวารสารจาก Science Direct  

- ebrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส(จากสํานักพิมพ(ช้ันนํากว3า 220 สํานักพิมพ(ครอบคลุม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร( คอมพิวเตอร( เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร( การแพทย( 

- Knovel หนังสืออิเล็กทรอนิกส(ของสํานักพิมพ(ช้ันนํา เช3น ASME, AIChE, Chem Tech 
Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Royal Society 
of Chemistry, Springer – Verlag ด1านวิศวกรรมศาสตร( เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร(
การอาหาร เภสัชและเครื่องสําอาง ให1 เอกสารฉบับเต็มเปiน PDF โดยใช1โปรแกรม Acrobat reader มี 
Interactive Table ช3วยการค1นหาข1อมูลที่ต1องการให1สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หนังสือทุกเล3มเข1าใช1ได1พร1อมกันไม3
จํากัดจํานวนผู1ใช1 

- NetLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส( ของ OCLC ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งเปiนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 10,243 ช่ือ เปiนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บอกรับ 3,025 ช่ือ สามารถสืบค1นข1อมูลตั้งแต3 ป{ ค.ศ. 1971 
จนถึงปjจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส( 1 ช่ือ สามารถอ3านได1คร้ังละ 1 คน และยืมได1 24 ช่ัวโมง สามารถพิมพ( 
หรือบันทึกข1อมูลได1คร้ังละ 1 หน1า และต1องลงทะเบียน 

- OVID(e-Books) หนังสืออิเล็กทรอนิกส(ด1านแพทยศาสตร( ปjจจุบันศูนย(บรรณสารและ
สื่อการศึกษาบอกรับเพื่อให1บริการ 5 ช่ือเรื่อง 

- SpringerLink e-Book  ข1อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ 
จํานวน 2,334 ช่ือ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได1แก3 ด1านการเกษตร ด1านชีววิทยา ด1านธุรกิจ เศรษฐกิจและการ
บริหารจัดการ ด1านฟ�สิกส( เคมี ด1านวิทยาศาสตร(การแพทย( ด1านวิศวกรรมศาสตร( ด1านคอมพิวเตอร( ด1าน
ระบบเครือข3ายและการสื่อสาร ด1านคณิตศาสตร( สถิติ ด1านมนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( ด1านกฎหมาย ด1าน
การศึกษา ด1านประวัติศาสตร(  

- Wiley InterScience หนังสืออิเล็กทรอนิกส(ด1านคณิตศาสตร( และวิศวกรรมศาสตร( 
(4.2) ฐานข1อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส( 

- ACS Web edition ให1ข1อมูลบรรณานุกรม บทคัดย3อ และเอกสารเต็มของวารสารด1าน 
เคมีและสาขาวิชาที่เก่ียวข1องทั้งหมด 36 ช่ือเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต3ป{ ค.ศ.1996-ปjจจุบัน สําหรับ ACS Online 
Archives จํานวน 23 ช่ือเรื่อง ย1อนหลังได1ตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1879-1995 

- AIP / APS วารสารอิเล็กทรอนิกส(ของสํานักพิมพ( American Institute of Physics and 
American Physical Society รวม 19 ช่ือเรื่อง (AIP 11 ช่ือเรื่อง ให1ข1อมูลย1อนหลัง 5 ป{-ปjจจุบัน, APS 8 ช่ือเรื่อง 
ให1ข1อมูลย1อนหลัง 3 ป{-ปjจจุบัน) ให1ข1อมูลบรรณานุกรม บทคัดย3อ และเอกสารเต็มของวารสารด1านฟ�สิกส(และ
สาขาวิชาที่เก่ียวข1อง  
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- Annual Reviews ฐานข1อมูลบรรณานุกรม บทคัดย3อและเอกสารเต็มวารสารของ 
Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science, Social Science จํานวน 33 ช่ือเรื่อง 
ย1อนหลัง 4 ป{-ปjจจุบัน 

- ASCE Journal ฐานข1อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส(เอกสารเต็มของ American Society of 
Civil Engineering ครอบคลุมบทความวารสารทางด1านการวิศวกรรมโยธา 30 ช่ือเรื่อง ย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 
1995-ปjจจุบัน 

- Emerald Management e-Journal เปiนฐานข1อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส(ด1านการจัดการ 
ได1แก3 การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร( คอมพิวเตอร( 
เศรษฐศาสตร(การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ(อิเล็กทรอนิกส( บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย( อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข1อมูลข3าวสารและความรู1 ธุรกิจ
ระหว3างประเทศ การเรียนรู1และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร(และสารสนเทศ วิทยาการการจัดการ การ
จัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร(และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส3งสินค1า การจัดการ
องค(กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย( สังคมวิทยา และมานุษยวิทยากว3า 
175 ช่ือเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1994-ปjจจุบัน และให1สาระสังเขปย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1989 

- Multi-Science ฐานข1อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส(จํานวน 24 ช่ือเรื่อง และเปiน peer 
reviewed โดยให1ข1อมูลย1อนไปตั้งแต3ป{ 1999 – ปjจจุบัน ทางด1าน engineering, built environment, energy, 
acoustics, และ sports science วารสารส3วนใหญ3เปiนเรื่องเฉพาะที่ไม3ซ้ํากับวารสารของสํานักพิมพ(อื่น เช3น 
building acoustics หรือ low frequency noise สํานักพิมพ( Multi-Science 

- ProQuest Agricultural Science Collection ฐานข1อมูลบรรณานุกรม บทคัดย3อและ
เอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร( สัตวแพทยศาสตร( พืช
ศาสตร( ป�าไม1 การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เก่ียวข1อง  กว3า 400 ช่ือเรื่อง ย1อนหลังตั้งแต3ป{ 
ค.ศ. 1998-ปjจจุบัน 

- Proquest Medical Library ฐานข1อมูลบทความด1านวิทยาศาสตร(สุขภาพการแพทย(และ
พยาบาล กว3า 570 ช่ือเรื่อง ให1ข1อมูลเอกสารเต็มย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1987-ปjจจุบัน 

- Science Direct ฐานข1อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส(ในทุกสาขาวิชา โดยเน1นทางด1าน
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี มีวารสารมากกว3า 1,700 ช่ือเรื่อง ให1ข1อมูลเอกสารตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1995- ปjจจุบัน  

- SpringerLink-Journal ฐานข1อมูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส(เอกสารเต็ม ของ Springer. Part 
of Springer Science + Business Media  ครอบคลุมบทความวารสารทางด1านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร(สุขภาพ กว3า 1,130 ช่ือเรื่อง ย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1997-ปjจจุบัน  

- Wiley-Blackwell ฐานข1อมูลบรรณ านุกรม บทคัดย3อและเอกสารเต็มวารสาร
อิเล็กทรอนิกส( ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและการแพทย( และมนุษยศาสตร(และ
สังคมศาสตร( จัดทําโดย John Wiley & Sons จํานวน 1,200 ช่ือเรื่อง ย1อนหลังตั้งแต3 ป{ ค.ศ. 1997-ปjจจุบัน 

(4.3) ฐานข1อมูลออนไลน( 
- ABI/INFORM Complete ฐานข1อมูลบรรณานุกรม บทคัดย3อ และเอกสารเต็มของ

บทความวารสารท่ัวโลกกว3า 800 ช่ือเรื่อง ครอบคลุมทางด1านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร( 
การจัดการมนุษย( การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร( มากกว3า 1,100 ช่ือเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต3างๆ 
อีกมากกว3า 60,000 บริษัท  
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- Academic Search Premier เปi น ฐานข1อมู ลส หสาขาวิ ชา  ได1 แก3  ศึ กษ าศาสต ร( 
ประวัติศาสตร( สังคมศาสตร( มนุษยศาสตร( จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร( บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร( 
วิทยาศาสตร(เทคโนโลยี วิทยาศาสตร(สุขภาพ วิทยาศาสตร(สิ่งแวดล1อม วิทยาศาสตร(ท่ัวไป มีวารสารข1อมูล
ฉบับเต็มมากกว3า 8,500 รายการ รวมทั้งข1อมูลฉบับเต็มซึ่งได1รับการประเมินโดยผู1ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มากกว3า 4,600 ช่ือเรื่อง มีไฟล(ข1อมูลย1อนหลังแบบ PDF ย1อนกลับไปป{ ค.ศ. 1978 หรือก3อนหน1านั้นสําหรับ
วารสารมากกว3า 100 รายการ และรายการอ1างอิงที่สืบค1นได1มากกว3า 1,000 ช่ือเรื่อง 

- ACM Digital Library ฐานข1อมูลบรรณานุกรม บทคัดย3อ article reviews และเอกสาร
เต็มของบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก1าวหน1า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ(ต3อเนื่อง และ
จดหมายข3าวทางด1านคอมพิวเตอร( เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เก่ียวข1องกว3า 400 ช่ือเรื่อง จัดทํา
โดย ACM (Association for Computing Machinery) ย1อนหลังตั้งแต3 ค.ศ. 1985-ปjจจุบัน  

- ASTM Standards & Journals ฐานข1อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของ
วารสารด1านวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 ช่ือเรื่อง ได1แก3 Geotechnical Testing Journal, The Journal of ASTM 
International, Journal of Testing and Evaluation จากสํานักพิมพ( American Society for Testing and Materials 
โดยให1ข1อมูลย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 2004-ปjจจุบัน และมาตรฐานกว3า 12,000 มาตรฐานที่เก่ียวข1องกับเรื่อง
ยางป�โตรเคมี คอนกรีต ห1องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย( โดยสามารถสืบค1นข1อมูลได1พร1อมกัน 35 ผู1ใช1 

- Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนา
ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร(และวิทยาศาสตร(ประยุกต( CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง
วิชาการ สิ่งพิมพ(โดยมืออาชีพ และแหล3งอ1างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว3า 2,000 
รายการ นอกจากนี้ ยังให1บริการข1อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว3า 950 ฉบับ 

- Education Research Complete เปiนฐานข1อมูลที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการศึกษาทั้งในและ
ต3างประเทศ โดยให1ข1อมูลวารสารทั้งหมดมากกว3า 1,800 ช่ือเรื่อง เปiนวารสารฉบับเต็มมากกว3า 900 ช่ือเรื่อง 
ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด1านการศึกษาตั้งแต3ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง และยังมีหนังสือ, 
งานวิจัยเฉพาะทางต3างๆอีกมากมาย 

- Dissertation Fulltext in PDF format ฐ าน ข1 อ มู ล เอ ก ส าร เต็ ม ข อ งวิ ท ย านิ พ น ธ(
ภาษาต3างประเทศอิเล็กทรอนิกส( 3,850 ช่ือเรื่อง  

- Education Research Complete เปiนฐานข1อมูลเฉพาะทางด1านการศึกษามี เนื้อหา
ครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต3างประเทศ โดยให1ข1อมูลวารสารทั้งหมดมากกว3า 1,870 ช่ือเรื่อง เปiนเอกสาร
เต็มมากกว3า 1,060 ช่ือเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต3ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูง 
รวมทั้งมีหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต3างๆ อีกจํานวนมาก 

- H.W. Wilson ฐานข1อมูลดรรชนี บทคัดย3อ และเอกสารเต็มทางด1านวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี การจัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตร(และสังคมศาสตร( บรรณารักษศาสตร(และสารสนเทศ
ศาสตร( ย1อนหลังตั้งแต3 ค.ศ. 1994-ปjจจุบัน กว3า 1,800 ช่ือเรื่องจาก 11 ฐานข1อมูลย3อย  

- IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข1อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก1าวหน1า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต3างๆ ทางด1านวิศวกรรมไฟฟ�า 
อิเล็กทรอนิกส( และสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข1อง กว3า 1.2 ล1านรายการจากสิ่งพิมพ(มากกว3า 12,000 ช่ือเรื่อง จาก 2 
แ ห ล3 ง ข1 อ มู ล  คื อ  The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) แ ล ะ  The Institution of 
Engineering and Technology (IET)  
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- Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text ( LISTA 
with FT) ฐานข1อมูลออนไลน(ของวารสารกว3า 270 ช่ือเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัยและเอกสาร
ทางด1านวิชาการทางด1านเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร( การค1นคืนสารสนเทศออนไลน( การ
จัดการสารสนเทศและอื่นๆ ที่เก่ียวข1อง ให1ข1อมูลย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1960-ปjจจุบัน 

- Matichonelibrary บริการสืบค1นที่ครอบคลุมฐานข1อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ(มากที่สุดกว3า 30 
ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหม3ในการสืบค1นและติดตามข1อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค(กร ต1องการ 
ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข3าว สัมภาษณ( บทความ บทวิเคราะห(-วิจารณ( รายงาน หรือข1อเขียนอื่นๆ 
เก่ียวข1องกับองค(กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสําคัญที่ เก่ียวข1องกับธุรกิจทุกประเภท ในเครือมติชน 
และสื่อสิ่งพิมพ(อีกกว3า 30 ฉบับในเมืองไทย 

- Mosby’s Nursing Skills เปiนฐานข1อมูลทางการพยาบาลที่นําเสนอข1อมูลและหลักฐาน
ทางการพยาบาล ซึ่งมีวิดโีอมากกว3า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร1อมคู3มือประกอบต3างๆ รวมไปถึงแบบฝxกหัด
ทบทวน เพื่อให1ผู1ใช1สามารถเห็นภาพ และเข1าใจในวิธีการทําทักษะทางการพยาบาลในแต3ละเรื่องนั้น ๆ 

- ProQuest Dissertations & Theses ฐานข1อมูลบทคัดย3อวิทยานิพนธ( ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่ได1รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว3า 1,000 แห3ง ประกอบด1วยข1อมูล
มากกว3า 2.4 ล1านรายการ และ Preview ของวิทยานิพนธ(ตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1997- ปjจจุบัน รายการละไม3น1อยกว3า 
24 หน1า ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 

- Safety Info ฐานข1อมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร แบบฟอร(ม  
รูปภาพ โปสเตอร( คู3มือ โปรแกรมคอมพิวเตอร(ทางด1านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล1อมและสาขาวิชาที่เก่ียวข1อง โดยให1เอกสารมากกว3า 5,000 ช่ือเรื่อง 

- SCOPUS เปiนฐานข1อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว3า 15,000 ช่ือ
เรื่อง มีข1อมูลกว3า 29 ล1านระเบียนจากสํานักพิมพ(กว3า 4,000 แห3งท่ัวโลก โดยให1ข1อมูลตั้งแต3ป{ ค.ศ. 1990-
ปjจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเปiนวารสารที่ศูนย(บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถ
เรียกดูเอกสารฉบับเต็มได1 

- Siamsafety.com ให1ข1อมูลเก่ียวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล1อม 
- Web of Science ฐานข1อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย3อพร1อมการอ1างอิงและอ1างถึง 

ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด1านวิทยาศาสตร( สังคมศาสตร( และมนุษยศาสตร( จากวารสารประมาณ 9,200 
ช่ือเรื่องเรื่อง ให1ข1อมูลย1อนหลังตั้งแต3ป{ ค.ศ. 2001-ปjจจุบัน   
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ภาคผนวก จ 
 

ข
อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
ว%าด
วย การศึกษาข้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2546 
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ข
อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว%าด
วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
--------------------------------------- 

อาศัยอาํนาจตามข1อ 16  (2) และ (3) และมาตรา 48 แห3งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  พ.ศ.2533  ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมคร้ังที่ 
3/2546 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ในการประชุมคร้ังที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545, คร้ังที่ 15/2545  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 และคร้ังที่ 3/2546 เมื่อวันที ่ 27 มีนาคม 2546 จึงออกข1อบังคับว3าด1วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี ไว1ดังต3อไปนี้  
 ข1อ 1 ข1อบังคับนี้เรียกว3า "ข1อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ว3าด1วยการศึกษาขัน้ปริญญาตรี 
พ.ศ. 2546" 

ข1อ 2 ข1อบังคับนี้ให1ใช1บังคับตั้งแต3ป{การศึกษา 2546 เปiนต1นไป 
 ข1อ 3 ให1ยกเลิก 
  3.1 ข1อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ว3าด1วยการศกึษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 
  3.2 ข1อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว3าด1วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2543 

บรรดาระเบียบ  ประกาศ  แนวปฏิบัติหรอืมตใิด ๆ  ซึ่งขัดหรือแย1งกับข1อบังคับนี้ให1ใช1ข1อบังคับนี้แทน 
 ข1อ 4 ในข1อบังคับนี้  

"มหาวิทยาลยั"  หมายถึง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
  "สภามหาวิทยาลยั" หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "สภาวิชาการ"  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
  "อธิการบด"ี  หมายถึง  อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  "สํานักวิชา"  หมายถึง  สํานักวิชาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
  "คณบด"ี   หมายถึง  คณบดีสาํนักวิชาที่หัวหน1าสาขาวิชาสังกัด 
              "คณะกรรมการประจําสาํนักวิชา"  หมายถึง คณะกรรมการประจําสาํนักวิชาในสํานักวิชา
ต3าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  "หัวหน1าสาขาวิชา" หมายถึง  หัวหน1าสาขาวิชาที่นักศึกษาสงักัดในกรณีที่
นักศึกษายงัไม3สังกัดสาขาวิชาให1หมายถึงหัวหน1าสาขาวิชาทีอ่าจารย(ที่ปรึกษาสังกัด   

"อาจารย(ที่ปรึกษา" หมายถึง  อาจารย(ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
  "รายวิชาเอก"  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทีกํ่าหนดไว1ใน
หลักสูตร 
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 ข1อ 5 ให1อธิการบดีเปiนผู1รักษาการตามข1อบังคับนี้ และเปiนผู1วนิิจฉัยหรือช้ีขาดในกรณีที่มีปjญหา
จากการใช1ข1อบังคับนี้ 
 ข1อ 6 นักศึกษาต1องปฏิบัตติามข1อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัยที่
ไม3ขัดหรือแย1งกับข1อบังคับนี้ 
 

หมวด 1 
การรับเข
าศึกษา 

 
 ข1อ 7 คุณสมบัติของผู1มีสิทธิเข1าศึกษา  

7.1. ผู1ที่เข1าศึกษาผู1ที่เข1าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต1องเปiนผู1ที่สําเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเท3าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2. ผู1ที่เข1าศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรี (ต3อเนื่อง) ต1องเปiนผู1ที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ เทยีบเท3า หรอืระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเท3า  หรือปริญญาช้ันใดช้ันหนึง่  หรือ
เทียบเท3าจากสถาบันอดุมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3. มหาวิทยาลยัอาจพิจารณาไม3รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว3าไม3เหมาะสมต3อ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 ข1อ 8 วิธีการรับเข1าศึกษา ให1เปiนไปตามทีส่ภาวิชาการกําหนด 
 ข1อ 9 การขอเข1าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึง่ 

9.1. ผู1ที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยั หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่
มหาวิทยาลยัรับรอง อาจขอเข1าศึกษาต3อเพือ่รับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึง่ได1 

9.2. การขอเข1าศึกษา ให1ยืน่คําร1องต3อศูนย(บริการการศึกษาไม3น1อยกว3า  30 วัน ก3อนเป�ด
ภาคการศึกษาที่จะเข1าศึกษา 

9.3. การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย1ายรายวิชาทีต่1องศึกษา
เพิ่มเติม รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ให1คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปiนผู1พิจารณาอนุมัตโิดย
คําแนะนําของหัวหน1าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข1าศึกษา 

9.4. ผู1ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ให1เทยีบโอนรายวิชาส3วนผู1ทีส่ําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยให1โอนย1ายรายวิชา 

9.5. รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให1นั้นต1องเปiนรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได1ระดับ
คะแนนตัวอักษรไม3ต่ํากว3า C หรือเทียบเท3า ส3วนรายวิชาที่โอนย1ายต1องได1รับระดับคะแนนตัวอักษรไม3ต่ํากว3า  D 

9.6. รายวิชาที่นํามาเทียบโอน หรือโอนย1ายต1องเปiนรายวิชาทีอ่ยู3ในหลักสูตรที่นักศึกษา
จบมาแล1วไม3เกิน 1 ป{ 

9.7. รายวิชาที่ต1องศึกษาเพิ่มเติม ต1องไม3น1อยกว3า 40 หน3วยกิต 
 ข1อ 10   การขึ้นทะเบียนเปiนนกัศึกษา  

10.1. ผู1สมัครเปiนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได1ขึ้นทะเบียนแล1ว 
10.2. วิธีการขึ้นทะเบียนเปiนนักศึกษา ให1เปiนไปตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 2 
ระบบการศึกษา 

 
ข1อ 11  ระบบการศึกษา  

11.1. เปiนระบบเรียนเก็บหน3วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในป{การศึกษาหนึ่งมี 3 
ภาคการศึกษา แต3ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห( 

11.2. หน3วยกิต หมายถึง หน3วยนับที่ใช1แสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวน
หน3วยกิต 1 หน3วยกิตมหีลักเกณฑ(ดังนี้ 

11.2.1. การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท3าทีใ่ช1เวลาไม3น1อยกว3า 12 ช่ัวโมงต3อ
ภาคการศึกษา 

11.2.2. การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝxก ที่ใช1เวลาไม3น1อยกว3า 24 ช่ัวโมงต3อ
ภาคการศึกษา 

11.2.3. การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝxกงาน การฝxกภาคสนามหรือ
การฝxกงานวิชาชีพ ที่ใช1เวลาไม3น1อยกว3า 36 ช่ัวโมงต3อภาคการศึกษา 

11.2.4. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได1รับมอบหมายที่ใช1เวลา
ไม3น1อยกว3า 36 ช่ัวโมงต3อภาคการศึกษา 

11.3. หน3วยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหน3วยกิตทีน่ักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต3ละภาค
การศึกษา 

11.4. หน3วยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหน3วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ได1รับระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D  และ F  ในกรณีที่นักศึกษาได1รับระดบัคะแนนตัวอักษรจาก
การลงทะเบียนเรียนซ้าํในรายวิชาใด ให1นับจํานวนหน3วยกิตสะสมจากรายวิชานั้นในคร้ังสดุท1ายเพยีงคร้ังเดยีว 

11.5. หน3วยกิตสอบได1 หมายถึง จํานวนหน3วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได1รับระดับ
คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได1รายวิชาใดมากกว3าหนึ่งคร้ัง หรือ
สอบได1รายวิชาใดที่ระบุไว1ว3าเทียบเท3ารายวิชาทีส่อบได1มาแล1ว ให1นับจํานวนหน3วยกิตสอบได1คร้ังสดุท1ายเพียง
คร้ังเดียว 
 

หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

 
 ข1อ 12 การลงทะเบียนเรียน  

12.1. นักศึกษาใหม3ที่เข1าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต1องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลยักําหนด มิฉะนั้นจะถือว3าสละสิทธิการเข1าเปiนนักศึกษา และจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 

12.2. นักศึกษาปjจจุบันจะต1องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวทิยาลยักําหนดมิฉะนั้น
จะไม3มสีิทธลิงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ 
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12.3. นักศึกษาปjจจุบันที่มไิด1ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวทิยาลยักําหนดต1องได1รับ
อนุมัตใิห1ลาพักการศึกษาตามข1อ 23 และจะต1องชําระค3าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา  มิฉะนั้นจะพ1น
สถานภาพนักศึกษา 

12.4. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ(ก็ต3อเมื่อได1ชําระค3าธรรมเนยีมภายในเวลาที่
มหาวิทยาลยักําหนด 

12.5. หน3วยกิตเรียนในแต3ละภาคการศึกษาต1องไม3น1อยกว3า 9 หน3วยกิต แต3ไม3เกิน 22 
หน3วยกิต นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากว3าที่กําหนดได1ก็ ต3อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ได1ตามหลักสูตรมีจํานวนหน3วยกิตต่ํากว3าที่กําหนด หรอืในภาคการศึกษานั้นหลักสตูรกําหนดให1ลงทะเบียน
เรียนต่ํากว3าที่กําหนด  และจะลงทะเบยีนเรียนเกินหน3วยกิตที่กําหนดได1ก็ต3อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่าํหรือเกินกว3าหน3วยกิตที่กําหนดข1างต1น ให1หัวหน1าสาขาวิชาเปiนผู1พิจารณา
อนุมัตโิดยคําแนะนําของอาจารย(ที่ปรึกษาก3อนการลงทะเบยีนเรียน 

12.6. การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
12.6.1. นักศึกษาที่ได1รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต1องลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซ้าํอีก จนกว3าจะได1รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  
12.6.2. นักศึกษาอาจลงทะเบยีนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่ได1รับ D หรือ D+ อีกเพื่อ

ปรับระดับคะแนนก็ได1  
12.6.3. นักศึกษาที่ได1รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลอืก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีกจนกว3าจะได1รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชา
เลือกอื่นก็ได1 ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย(ที่ปรึกษา และโดยอนมุัติ
จากหัวหน1าสาขาวิชา 

12.6.4. การลงทะเบียนเรียนตามข1อ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ให1ใช1 ระดับคะแนน
ตัวอักษรที่ได1รับคร้ังสดุท1าย สําหรับการคํานวณแต1มระดับคะแนนเฉลีย่
สะสม และให1บันทึกผลการเรียนทุกคร้ังที่ลงทะเบยีนเรียนไว1ในใบแสดงผล
การเรียน 

12.7. การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค(จะ
ขอรับผลการประเมินเปiนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ต1องได1รับความเห็นชอบจากอาจารย(ที่ปรึกษา โดย
ความยินยอมของอาจารย(ผู1สอนและได1รับอนุมัติจากหัวหน1าสาขาวิชา ทั้งนี้ให1นับเปiนหน3วยกิตเรียนด1วย 

12.8. นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร3วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเปiนการเพิ่มพูน
ความรู1ได1 โดยต1องได1รับความเห็นชอบจากอาจารย(ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย(ผู1สอน และได1รับ
อนุมัติจากหัวหน1าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได1รับผลการประเมินเปiนระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ทั้งนี้ให1
นับเปiนหน3วยกิตเรียนด1วย 

12.9. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได1รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
โดยคําแนะนําของสาขาวิชาให1ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพ
เหมือนหรือคล1ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา  เพื่อนําจํานวนหน3วยกิต และผลการศึกษามาเปiน
ส3วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต3จํานวนหน3วยกิตต1องไม3เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 
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12.10. การลงทะเบียนเรียน ให1เปiนไปตามข1อกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และ
ต1องได1รับความเห็นชอบจากอาจารย(ที่ปรึกษา 

12.11. กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เป�ดให1ลงทะเบียนเรียน ให1เปiนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข1อ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1. การขอเพิ่มขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ต1องไม3เปiนผลให1จํานวนหน3วยกิตเรียน

ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย1งกับเกณฑ(ในข1อ 12.5 
13.2. การขอเพิ่มรายวิชา  จะกระทําได1ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะ

สมบูรณ(ก็ต3อเมื่อนักศึกษาได1ชําระค3าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
13.3. การขอลดรายวิชา จะกระทําได1ภายใน 5 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษา  ทั้งนี้จะไม3

มีการบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4. การขอถอนรายวิชา จะกระทําได1หลังจาก 5 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษา แต3ไม3

เกิน 10 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
13.5. การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต1องได1รับความเห็นชอบจากอาจารย(ที่ปรึกษา  
13.6. การขอถอนรายวิชาต1องได1รับความเห็นชอบจากอาจารย(ที่ปรึกษา และอาจารย(

ผู1สอนรายวิชานั้น 
ข1อ 14  เวลาเรียน 

14.1. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซ1อนกันมไิด1 
14.2. นักศึกษาต1องมีเวลาเรียนไม3น1อยกว3าร1อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา 

หรือของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝxกหรือการศึกษาที่เทียบเท3าการฝxกงาน หรือการฝxกภาคสนาม จึงจะ
มีสิทธิเข1าสอบในรายวิชาดังกล3าวได1ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน1อยกว3านี้ อาจารย(ผู1สอนอาจพิจารณา
อนุญาตให1เข1าสอบในรายวิชานั้นได1 
 

หมวด 4 
ระยะเวลาการศึกษา 

 
ข1อ 15 ระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรต3าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ําสุดและสูงสุด ดังนี้ 

15.1. หลักสูตรปริญญาตรี (ต3อเนื่อง) ไม3น1อยกว3า 6 ภาคการศึกษาและไม3เกิน 12 ภาค
การศึกษาหรือเทียบเท3า 

15.2.   หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป{) ไม3น1อยกว3า 9 ภาคการศึกษา และไม3เกิน 24 ภาค
การศึกษาหรือเทียบเท3า 

15.3. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป{) ไม3น1อยกว3า 12 ภาคการศึกษา และไม3เกิน 30 ภาค
การศึกษาหรือเทียบเท3า 

15.4. หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป{) ไม3น1อยกว3า 13 ภาคการศึกษา และไม3เกิน 36 ภาค
การศึกษาหรือเทียบเท3า 
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หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข1อ 16  ระบบดัชนีผลการศึกษา  

16.1. ในการประเมินผลการศึกษาในแต3ละรายวิชา ให1ใช1ระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับ
ขั้นเปiนดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต3อไปนี้ 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย แต1มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม 4.00 
B+ ดีมาก 3.50 
B ดี 3.00 
C+ ดีพอใช1 2.50 
C พอใช1 2.00 
D+ อ3อน 1.50 
D อ3อนมาก 1.00 
F ตก 0 

ในกรณีที่ไม3สามารถประเมินผลเปiนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นข1างต1นได1 ให1ใช1ระดับคะแนน
ตัวอักษรต3อไปนี้  

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย 
I การวัดผลยังไม3สมบูรณ( (Incomplete) 
M นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
P การสอนยังไม3สิ้นสุด (In progress) 
S ผลการประเมินเปiนที่พอใจ (Satisfactory) 
ST ผลการประเมิน เปiนที่ พอใจสําห รับรายวิชาที่ เทียบโอน 

(Satisfactory, transferred credit) 
U ผลการประเมินไม3เปiนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
V ผู1ร3วมเรียน (Visitor)  
W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 
X ยังไม3ได1รับผลการประเมิน (No report) 

16.2. การให1ระดับคะแนนตัวอักษร 
16.2.1. ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ให1ใช1กับกรณีต3อไปนี้ 

(1) เปiนรายวิชาที่นักศึกษาเข1าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได1เปiนลําดับขั้น 
(2) เปiนการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย(บริการ

การศึกษาได1รับแจ1งการเปลี่ยนแปลงดงักล3าวก3อนสิ้นสุด 1 สัปดาห(แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปiนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  
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16.2.2. ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข1อ 16.2.1 ให1ใช1กับกรณีต3อไปนี้ 
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม3ได1รับอนุญาตให1เข1าสอบตามข1อ 14 
(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและได1รับการลงโทษให1ได1ระดับ

คะแนน F ตามข1อ 24 
(3) เปiนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม3ได1

รับแจ1งจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษาถัดไป  
16.2.3. ระดับคะแนน I ให1ใช1กับกรณีต3อไปนี้ 

(1) นักศึกษาป�วย  จนเปiนเหตุให1ไม3สามารถเข1าสอบได1โดยปฏิบัติถูกต1อง
ตามข1อ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ1นวิสัย  และได1รับอนุมัติจากหัวหน1า
สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปiนส3วนประกอบการศึกษายังไม3สมบูรณ(  และ
อาจารย(ผู1สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน1าสาขาวิชาที่รายวิชานั้น
สังกัด เห็นว3าสมควรให1ชะลอการวัดผลการศึกษา  

16.2.4. ระดับคะแนน M ให1ใช1กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต3ยังไม3สามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณ(ในการขาดสอบได1 

16.2.5. ระดับคะแนน P ใช1กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานต3อเนื่องล้ําเข1าไป
ในภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6. ระดับคะแนน S, U ใช1กับกรณีที่ผลการประเมินเปiนที่พอใจหรือไม3พอใจ
ตามลําดับในรายวิชาต3อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว1ว3า ให1ประเมินเปiน S, U  
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข1อ 12.7 
(3) เปiนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7. ระดับคะแนน ST ใช1กับรายวิชาที่นักศึกษาที่ได1รับอนุมัตใิห1เทียบโอนรายวิชา 
16.2.8. ระดับคะแนน V ใช1กับรายวิชาที่นักศึกษาได1รับอนุมัตใิห1ลงทะเบียนเรียนเปiน

ผู1ร3วมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม3น1อยกว3าร1อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดและอาจารย(ผู1สอนวินิจฉัยว3าได1เรียนด1วยความตั้งใจ 

16.2.9. ระดับคะแนน W จะให1ได1หลังจาก 5 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษาในกรณี
ต3อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได1รับอนุมัตใิห1ถอนตามข1อ 13.4  
(2) นักศึกษาป�วยจนไม3สามารถเข1าสอบได1โดยปฏิบัติถูกต1องตามข1อ 21  

และหัวหน1าสาขาวิชาพิจารณาร3วมกับอาจารย(ที่ปรึกษาและอาจารย(
ผู1สอนเห็นว3าสมควรให1ถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาได1รับอนุมัตใิห1ลาพักการศึกษา ด1วยเหตุผลตามข1อ 23.1 หรือ 
23.2  
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(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด1วยเหตุผลอื่น
นอกจากที่ระบุไว1ในข1อ 24 

(5) หัวหน1าสาขาวิชาอนุมตัใิห1เปลี่ยนจาก I ที่ได1รับตามข1อ 16.2.3 (1)  หรือ
ข1อ16.2.3 (2)  เนื่องจากการป�วยหรือเหตุอันพ1นวิสัยนั้นยังไม3สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได1รับอนุมัติให1ลงทะเบียนเรียนเปiนผู1ร3วมเรียน ตาม
ข1อ 12.8 และได1เข1าช้ันเรียนเปiนเวลาเรียนทั้งสิ้นน1อยกว3าร1อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด  หรืออาจารย(ผู1สอนวินิจฉัยว3าไม3ได1เรียนด1วย
ความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  
16.2.10. ระดับคะแนน X ให1ใช1กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย(บริการการศึกษายังไม3ได1รับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้นๆ ตามกําหนดเวลา 

 
หมวด 6 

การย
ายสาขาวชิา การโอนย
าย และการเทียบโอนรายวิชา 
 

ข1อ 17  การย1ายสาขาวิชา  
17.1. นักศึกษาที่มีสิทธิขอย1ายสาขาวิชาต1องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

17.1.1. สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล1ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะของสาขาวิชานั้นแล1ว 

17.1.2. มีแต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื ่นขอย1ายไม3ต่ํากว3า 
2.00 

17.1.3. มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได1รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

17.2. นักศึกษาต1องยื่นคําร1องขอย1ายสาขาวิชาต3อศูนย(บริการการศึกษาไม3น1อยกว3า 30 วัน 
ก3อนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3. คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปiนผู1อนุมัติการย1ายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของ
หัวหน1าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย1ายเข1า 

17.4. ระยะเวลาที่ได1ศึกษาในหลักสูตรที่ย1ายออกให1นับรวมเปiนระยะเวลาการศึกษา n ของ
หลักสูตรที่ย1ายเข1าด1วย 

17.5. นักศึกษาที่ได1รับอนุมัตใิห1ย1ายสาขาวิชาแล1วจะยื่นคําร1องขอย1ายสาขาวิชาอีกไม3ได1 
ข1อ 18  การโอนย1าย และการเทียบโอนรายวิชารายวิชาที่โอนย1ายจะได1รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

ส3วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได1รับระดับคะแนนตัวอักษร ST  
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18.1. นักศึกษาที่ได1รับอนุมัตใิห1ย1ายสาขาวิชาให1ดําเนินการดังนี้  
18.1.1. นักศึกษาต1องขอโอนย1ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษาที่

ได1รับอนุมัตใิห1ย1ายสาขาวิชา 
18.1.2. ต1องโอนย1ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย1ายออกและเปiนรายวิชาที่

ต1องเรียนในหลักสูตรที่ย1ายเข1า โดยให1ได1รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
18.1.3. ให1หัวหน1าสาขาวิชาเปiนผู1พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย1ายโดยคําแนะนํา

ของอาจารย(ที่ปรึกษา 
18.2. นักศึกษาที่ได1รับคัดเลือกเข1าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค(จะนําผลการศึกษาที่

เคยศึกษาจากสถาบัน การศึกษาเดิมมาเทียบโอนให1ดําเนินการดังนี้ 
18.2.1. นักศึกษาต1องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห(แรกของภาคการศึกษา

แรกที่เข1าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได1เพียงคร้ังเดียว 
18.2.2. ต1องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม3น1อยกว3า 2 ในระบบ 4 และต1อง

ไม3เปiนผู1ที่พ1นสถานภาพการเปiนนิสิต หรือนักศึกษาเนื่องจากกระทําผิด
ระเบียบวินัยนักศึกษา 

18.2.3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให1เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู3ในหลักสูตร
ของสถาบัน อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง  และเห็นว3ามีมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงได1กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

18.2.4. รายวิชาที่ขอเทียบโอนได1นั้นต1องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล1ายคลึงและ
มีจํานวนหน3วยกิต เทียบเท3า หรือมากกว3าตามที่กําหนดไว1ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

18.2.5. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให1นั้น ต1องเปiนรายวิชาที่
นักศึกษาสอบได1ระดับคะแนนตัวอักษรไม3ต่ํากว3า C หรือ S หรือเทียบเท3า 

18.2.6. รายวิชาตามข1อ 18.2.5 ต1องเปiนรายวิชาที่เรียนมาแล1วไม3เกิน 3 ป{ นับถึงวันที่
นักศึกษายื่นคําร1อง และจํานวนหน3วยกิตที่เทียบโอนได1ต1องไม3เกิน 1 ใน 4 ของ
หลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู3 

18.2.7. นักศ ึกษาที ่เคยศ ึกษาในมหาวิทยาล ัย   ให 1ห ัวหน1าสาขาว ิชา เป iน ผู1
พิจารณาอนุมัติ 

18.2.8. นักศึกษาที่ เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให1หัวหน1าสาขาวิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 

18.3. นักศึกษาที่ได1รับอนุมัติให1ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตาม
ข1อ 12.7 ให1ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล3าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท1ายที่ได1รับอนุมัติให1ไป
ศึกษาเท3านั้น 
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หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ข1อ  19  การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแต1มระดับคะแนนเฉลี่ย  
19.1. การประเมินผลการศึกษาให1กระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต3ละภาคการศึกษา 
19.2. การคํานวณแต1มระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.2.1. แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค  ให1คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในแต3ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว3างหน3วยกิตกับแต1ม
ระดับคะแนนที่นักศึกษาได1รับในแต3ละรายวิชาเปiน  ตัวตั้งแล1วหารด1วยผลรวม
ของจํานวนหน3วยกิตของรายวิชาเหล3านั้น 

19.2.2. แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให1คํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่
ลงทะเบียนตั้งแต3เร่ิมเข1าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว3างหน3วยกิตกับแต1มระดับคะแนนที่นักศึกษาได1รับใน
แต3ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในคร้ัง  สุดท1ายเปiนตัวตั้ง แล1วหารด1วย
จํานวนหน3วยกิตสะสม 

 

หมวด 8 
การจําแนกสถานภาพนักศกึษา 

 
ข1อ  20  การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1. การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยให1เร่ิมจําแนก
สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต3เร่ิมเข1าศึกษา 

20.2. นักศึกษาที่ได1รับการจําแนกสถานภาพแล1วมี 2 ประเภท ได1แก3  
20.2.1. นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม3

ต่ํากว3า 1.80 
20.2.2. นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได1แก3 นักศึกษาที่มีแต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตั้งแต3 1.50 ขึ้นไปแต3ไม3ถึง 1.80 
 

หมวด 9 
การลา  การลงโทษ  และการพ
นสถานภาพนักศึกษา 

 
ข1อ  21  การลาป�วย 

21.1. การลาป�วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป�วยจนไม3สามารถเข1าเรียนและหรือเข1าสอบ
ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได1 
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21.2. การลาป�วยตามข1อ 21.1 นักศึกษาต1องยื่นคําร1องต3อหัวหน1าสาขาวิชาภายใน 1 
สัปดาห(นับจากวันที่นักศึกษาเร่ิมป�วย พร1อมด1วยใบรับรองแพทย(จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
สถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ข1อ  22  การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต1องยื่นคําร1องต3อหัวหน1าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห( 
นับแต3เกิดเหตุ 

ข1อ 23   การลาพักการศึกษา  
23.1. นักศึกษาอาจยื่นคําร1องต3อหัวหน1าสาขาวิชาโดยผ3านอาจารย(ที่ปรึกษาไม3ช1ากว3า

สัปดาห(ที่ 10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีต3อไปนี้  
23.1.1. ถูกเกณฑ(หรือระดมเข1ารับราชการทหารกองประจําการ 
23.1.2. ได1รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว3างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
23.1.3. มีความจําเปiนส3วนตัว โดยนักศึกษาผู1นั้นได1ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล1วไม3

น1อยกว3า 1 ภาคการศึกษา 
23.2. นักศึกษาที่ยังไม3มีผลการเรียน แต3จําเปiนต1องลาพักการศึกษาให1ยื่นคําร1องต3อหัวหน1า

สาขาวิชาผ3านอาจารย(ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให1คณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่หัวหน1าสาขาวิชาสังกัด
เปiนผู1พิจารณาอนุมัติ 

23.3. การลาพักการศึกษาตามข1อ 23.1  และ  23.2  ให1อนุมัติคร้ังละไม3เกิน 2  ภาค 
การศึกษา ถ1านักศึกษายังมีความจําเปiนต1องขอลาพักการศึกษาต3อไปอกีให1ยืน่คําร1องใหม3 ยกเว1นการลาตามข1อ 
23.1.1 ให1เปiนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

23.4. ให1ถือว3าระยะเวลาที่นักศึกษาได1รับอนุมัติให1ลาพักการศึกษาเปiนส3วนหนึ่งของ
ระยะเวลาการศึกษาของผู1นั้น ยกเว1นการลาพักการศึกษาตามข1อ 23.1.1 และ 23.1.2 

23.5. นักศึกษาที่ได1รับอนุมัติให1ลาพักการศึกษา ต1องชําระค3าธรรมเนียมการรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และค3าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได1รับอนุมัติให1ลาพักการศึกษา ยกเว1นกรณีที่ได1ชําระค3าหน3วยกิตแล1ว   มิฉะนั้นจะ
พ1นสถานภาพนักศึกษา 

23.6. นักศึกษาที่ประสงค(จะกลับเข1าศึกษาก3อนระยะเวลาที่ได1รับอนุมัติ ให1ยื่นคําร1องขอ
กลับเข1าศึกษาเพื่อขออนุมัติต3อหัวหน1าสาขาวิชาก3อนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต3ละภาคการศึกษาไม3
น1อยกว3า 1 สัปดาห( 

23.7. เมื่อนักศึกษากลับเข1าศึกษาแล1ว ให1มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก3อน
ได1รับอนุมัตใิห1ลาพักการศึกษา 

ข1อ  24  การลงโทษนักศึกษาผู1กระทําผิด  
24.1. เมื่อนักศึกษากระทําผิด หรือร3วมกระทําผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให1

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต3งตั้งเปiนผู1พิจารณา 
แล1วรายงานผลการพิจารณาต3อมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจ1งโทษให1ทุกฝ�ายที่เก่ียวข1องทราบ 
โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต3อไปนี้ 
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24.1.1. ถ1าเปiนความผิดประเภททุจริต ให1ลงโทษโดยให1ได1รับ F ในรายวิชาที่กระทํา
ผิดระเบียบการสอบ ส3วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู1นั้นลงทะเบียนเรียนไว1 ถ1า
เปiนรายวิชาที่สอบมาแล1ว ให1ได1ผลการสอบ ตามที่สอบได1จริง ถ1าเปiน
รายวิชาที่ยังไม3ได1สอบ ก็ให1ดําเนินการสอบตามปกติและให1ได1ผลการสอบ
ตามที่สอบได1จริง และให1พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู1นั ้น 1 
ภาคการศึกษาเปiนอย3างน1อยหรืออาจให1พ1นสถานภาพนักศึกษาก็ได1  

24.1.2. ถ1าเปiนความผิดประเภทส3อเจตนาทุจริต ให1ลงโทษโดยให1ได1รับ F ใน
รายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษา
นักศึกษาผู1นั้นได1ไม3เกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3. ถ1าเปiนความผิดอย3างอื่นที่ระบุไว1ในข1อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให1
ลงโทษตามควรแก3ความผิดนั้น แต3จะต1องไม3เกินกว3าระดับโทษต่ําสุดของ
ความผิดประเภททุจริต ตามข1อ 24.1.1  

24.2. ถ1านักศึกษากระทําผิดหรือร3วมกระทําผิดอื่ น  ๆ  ที่ เก่ี ยวกับการศึกษา ให1
คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปiนผู1พิจารณาเสนอการลงโทษต3อ
มหาวิทยาลัยตามควรแก3ความผิดนั้น 

24.3. การให1พักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ให1เร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยให1มีระยะเวลาการลงโทษต3อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให1นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข1าเปiนระยะเวลาการศึกษาและให1จําแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด1วย 

24.4. นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา  จะต1องชําระค3าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และค3าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ภายใน 
15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว1นภาคการศึกษาที่ได1ชําระค3าหน3วยกิตแล1ว มิฉะนั้นจะพ1นสถานภาพนักศึกษา 

ข1อ  25  การพ1นสถานภาพนักศึกษานอกจากกรณีที่ระบุไว1ในข1ออื่นแล1ว  นักศึกษาจะพ1นสถานภาพใน
กรณีดังต3อไปนี้  

25.1. เมื่อได1รับอนุมัตใิห1สําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 
25.2. เมื่อได1รับอนุมัติจากคณบดใีห1ลาออก 
25.3. เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล1วยังไม3ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม3ชําระ

ค3าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ1นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษา
ภายในภาคการศึกษาเดียวกันได1โดยได1รับอนุมัติจากอธิการบดี 

25.4. เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และได1แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว3า 
1.50  

25.5. เมื่อเปiนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว3า 1.80 
ต3อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา  

25.6. เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข1อ 15 แล1วยังไม3สําเร็จการศึกษา  
25.7. เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทํา

ผิดระเบียบการสอบสั่งให1พ1นสถานภาพนักศึกษา ตามข1อ 24 
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25.8. เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให1พ1นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือ
ทําผิดข1อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

25.9. เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 
การสําเร็จการศึกษา 

 
ข1อ  26  ผู1มีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา  

26.1.  นักศึกษาต1องมีคุณสมบัติดังต3อไปนี้อย3างครบถ1วนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 
26.1.1. เปiนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอ

สําเร็จการศึกษา 
26.1.2. สอบได1จํานวนหน3วยกิตครบตามหลักสูตร,  ได1แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม3ต่ํากว3า 2.00  และได1แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม3ต่ํากว3า 
2.00 

26.1.3. นักศึกษาที่เข1าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง  ต1องสอบได1
ครบถ1วนทุกรายวิชาที่กําหนดให1ศึกษาเพิ่มเติม  โดยมีแต1มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม3ต่ํากว3า 2.00  

26.1.4. มีระยะเวลาการศึกษาไม3ต่ํากว3าและไม3เกินที่กําหนดไว1ในข1อ 15 ยกเว1นผู1ที่
เข1าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให1ระยะเวลาการศึกษา
ต่ําสุดเปiนไปตามที่คณะกรรมการประจําสํานัก วิชากําหนดไว1ในข1อ 9.3 

26.2. นักศึกษาผู1มีคุณสมบัติครบถ1วนตามที่ระบุไว1ในข1อ 26.1 จะต1องยื่นคําร1องแสดงความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาต3อศูนย(บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  มิฉะนั้นจะไม3ได1รับการพิจารณา
เสนอช่ือต3อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

26.3. ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ1วนตามข1อ 26.1 แต3มิได1ยื่นคําร1องแสดงความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตามข1อ 26.2 หรือยื่นคําร1องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต3าง ๆ เพิ่มเติม สามารถยื่น
คําร1องขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะต1องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค
การศึกษานั้นไว1ด1วย 

ข1อ  27  การพิจารณาให1ปริญญา 
27.1. นักศึกษาที่จะได1รับการพิจารณาให1ปริญญาต1องไม3เปiนผู1มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

และไม3มีพันธะหนี้สินค1างชําระต3อมหาวิทยาลัย 
27.2. คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปiน

ผู1พิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาต3อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให1ความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตใิห1สําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ข1อ  28  การให1ปริญญาเกียรตินิยม  
28.1.  นักศึกษาผู1จะได1รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต1องมีคุณสมบัติดังนี้ 
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28.1.1. มีหน3วยกิตสอบได1ครบถ1วนตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาปกติของ
หลักสูตร  

28.1.2. ไม3มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได1รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 
28.1.3. ไม3เคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
28.1.4. ได1แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต3 3.50 ขึ้นไป  

28.2. นักศึกษาผู1ที่จะได1รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต1องมีคุณสมบัติตามข1อ 28.1.1 
- 28.1.3 และได1แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต3 3.25 ขึ้นไป 

28.3. คณบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปiนผู1
พิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาที่สมควรได1รับปริญญาเกียรตินิยมต3อสภาวิชาการ  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ 

28.4. นักศึกษาผู1มีสิทธไิด1รับปริญญาเกียรตินยิม  ต1องไม3เปiนผู1ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ตรี (ต3อเนื่อง) หรือผู1ที่เข1าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม3เปiนผู1ที่เทียบโอนรายวิชา 

ข1อ  29  การให1เหรียญรางวัลและเข็มทองคํานักศึกษาผู1มีสิทธไิด1รับเหรียญรางวัล จะต1องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  

29.1. นักศึกษาที่ได1รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได1รับเหรียญทองเกียรตินิยม 
29.2. นักศึกษาที่ได1รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได1รับเหรียญเงินเกียรตินิยม 
29.3. นักศึกษาที่ได1รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได1แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในสาขาวิชา จะได1รับรางวัลเข็มทองคํา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข1อ  30  การใดที่ได1ดําเนินการไปแล1วสําหรับนักศึกษาที่เข1ารับการศึกษาก3อนภาคการศึกษาที่ 1 ป{
การศึกษา 2546 ให1ถือว3าการดําเนินการนั้น ๆ  สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให1เปiนไปตามข1อบังคับนี้ได1 

ข1อ  31  ให1ใช1วิธีคํานวณแต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข1อบังคับเดิมสําหรับนักศึกษาที่เข1ารับ
การศึกษาก3อนภาคการศึกษาที่ 1 ป{การศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษาก3อนที่ข1อบังคับนี้มีผลบังคับใช1 และ
ให1ใช1วิธีการคํานวณแต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข1อบังคับนี้ตั้งแต3ภาคการศึกษาที่ข1อบังคับนี้มีผลบังคับใช1 

ข1อ  32  ในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข1าศึกษาก3อนภาคการศึกษาที่ 1 ป{
การศึกษา 2546 ให1ยกเว1นไม3ต1องนําเกณฑ(แต1มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ3มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา 
 
  ประกาศ ณ วันที่    10   มิถุนายน   พ.ศ.  2546 

 
           คนึง    ฦๅไชย 
             (ศาสตราจารย( คนึง  ฦๅไชย) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาคผนวก ฉ  
 

ข
อแตกต%าง 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

และ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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ตารางเปรียบเทียบข
อแตกต%าง 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

บัณฑิตแพทย( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เปiนผู1ที่เพียบพร1อมด1วยคุณธรรม และจริยธรรม 
มีความรู1ความสามารถในการดูแลผู1ป�วยแบบ
บูรณาการอย3างเปiนองค(รวม และมีการบูรณาการ
อย3างมีดุลยภาพของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และภูมิ
ปjญญาท1องถ่ิน มีความ สามารถในการทํางานเปiนทีม 
สามารถสื่อสารและประสานงานได1ดี เปiนผู1นําให1
เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในครอบครัวและ
ในชุมชนเพื่อให1สามารถดูแลสุขภาพตนเองได1  เปiน
ผู1 มี วิ จ า รณ ญ าณ  ส น ใจ  ใฝ� รู1 ให1 ทั น ต3 อ ก าร
เปลี่ยนแปลงและความก1าวหน1าของความรู1และ
เทคโนโลยี สามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช1ในการ
ดูแลผู1ป�วยอย3างเหมาะสม มุ3งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาท1องถ่ิน สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของ
ชุมชนได1อย3างมีความสุข 
 

บัณฑิตแพทย( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปiนผู1ที่
เพียบพร1อมด1วย ความรู1ทั้งด1านศาสตร(และศิลป� ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งภูมิ ภูมิธรรม ภูมิปjญญา มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห(อย3างเปiนระบบ โดย
ครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร3างกาย จิตใจ สังคม และปjญญา 
เรียนรู1ตลอดชีวิต มีการใช1ข1อมูลเชิงประจักษ( ในการ
ป�องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การฟ��นฟู
สมรรถภาพ รวมทั้งการสร1างเสริมสุขภาพแบบองค(รวม 
โดยมุ3งเน1นคนเปiนศูนย(กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรมแห3งวิชาชีพสามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช1ใน
การดูแลผู1ป�วยอย3างเหมาะสม มุ3งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อ
พัฒนาท1องถ่ิน สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของ
ชุมชนได1อย3างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค. 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

1. มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต3อการ
ประกอบวิชาชีพ  

2. มีความรู1ความสามารถ มีวิจารณญาณ และเจต
คติ ในการดูแลรักษาผู1ป�วยแบบบูรณาการอย3าง
เปiนองค(รวม รวมทั้งป�องกันโรค ส3งเสริมและ
ฟ��นฟูสุขภาพแก3ทั้งผู1ป�วย ครอบครัวและชุมชน 

3. มีทักษะในการติดต3อสื่อสาร ประสานงานและ
สร1างสัมพันธภาพ ทํางานเปiนทีมกับบุคลากร
สาขาอาชีพอื่นๆ ได1ดี 

4. มีความสนใจใฝ� รู1   สามารถค1นหาความ รู1
เพิ่มเติมจากแหล3งข1อมูลต3าง ๆ  สามารถนํา
เทคโนโลยีมาปรับใช1ในการค1นหาความรู1และมา
ประยุกต(ในการดูแลรักษาผู1ป�วยได1 

5. สามารถบูรณาการความรู1ด1านระบบสุขภาพ
เศรษฐศาสตร(สาธารณสุข ระบาดวิทยา ชีวสถิติ 
สารสนเทศ เวชศาสตร(เชิงประจักษ( งานบริหาร 
หลักกฎหมาย  เข1าไปในการดูแลสุขภาพได1
อย3างมีสมดุลย( 

6. สามารถนําเสนอรายงาน  ถ3ายทอดความรู1  
และให1คําแนะนําแก3บุคลากรอื่น ๆ  ผู1ป�วยและ
ญาติ   

7. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในชุมชน และร3วม
ในการพัฒนาชุมชน 

 

1. มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห3ง
วิชาชีพ  

2. มีทักษะในการสื่อสารและการสร1างสัมพันธภาพ  
3. มีความรู1พื้นฐานทางการแพทย(  
4. มีความรู1ความสามารถในการรวบรวมข1อมูล กําหนด

ปjญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย 
และให1การดูแลรักษาผู1ป�วย ประยุกต(ใช1เทคโนโลยี
อย3างเหมาะสมตามลักษณะการบริบาลผู1ป�วยที่
เหมาะสม  

5. มีความรู1 ในการสร1างเสริมสุขภาพ และระบบ
บริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน  

6. มีการพัฒนาความรู1ความสามารถทางวิชาชีพอย3าง
ต3อเนื่องเพื่อธํารงและพัฒนาความสามารถด1าน
ความรู1  ทักษะ เจตคติ  และพฤติกรรม ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให1มีมาตรฐาน ทันสมัย 
และตอบสนองต3อความต1องการของผู1ป�วย สังคม 
และการเปลี่ยนแปลง 

7. มีทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมอย3างเปiนสุข  

 
 
 
 
 
 



132 
 

3. ตารางเปรียบเทียบจํานวนหน%วยกิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ป^ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   

หมวดวิชา จํานวนหน%วยกิต  

สํานักงาน*
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 
ทวิภาค ไตรภาค ทวิภาค ไตรภาค 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไม3น1อยกว3า 30 38 30 38 
1) กลุ3มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   10 12 

2) กลุ3มวิชาภาษาต3างประเทศ   12 15 

3) กลุ3มวิชาศึกษาท่ัวไปด1านมนุษยศาสตร(สังคมศาสตร(  
     สหศาสตร( 

  2 2 

4) กลุ3มวิชาวิทยาศาสตร(และคณิตศาสตร(   6 9 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม3น1อยกว3า 144 180 200 252 
1) กลุ3มวิชาเฉพาะทางด1านวิทยาศาสตร(และคณิตศาสตร(   16 19 

2) กลุ3มวิชาเฉพาะทางด1านวิทยาศาสตร(การแพทย(   68 86 

3) กลุ3มวิชาเฉพาะทางด1านวิชาชีพ   116 147 

4) กลุ3มวิชาเลือกทางคลินิก   - - 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 8 8 8 
หน%วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม3น1อยกว3า 180 226 

238 298 
ไม3เกิน 263 326 

 
หมายเหตุ : *   เกณฑ(มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ป{ พ.ศ. 2552 ของสาํนักงานคณะกรรมการ 
        การอดุมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2548 
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4. ตารางเปรียบเทียบโครงสร
างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
หมวดวิชา หน%วยกิต หมวดวิชา หน%วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 52 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       38 
1) กลุ3มวิชาสังคมศาสตร(และมนุษยศาสตร( 12 1) กลุ3มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป                                 12 

2) กลุ3มวิชาวิทยาศาสตร(และคณิตศาสตร( 25 2) กลุ3มวิชาศึกษาท่ัวไปด1านวิทยาศาสตร(
คณิตศาสตร(    

9 

3) กลุ3มวิชาภาษาอังกฤษ 15 3) กลุ3มวิชาภาษาต3างประเทศ                               15 

  4) กลุ3มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือกด1าน
มนุษยศาสตร( สังคมศาสตร( สหศาสตร(               

2 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 229 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 252 
1) กลุ3มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 77 1) กลุ3มวิชาเฉพาะทางด1านวิทยาศาสตร(และ

คณิตศาสตร( 
19 

2) กลุ3มวิชาชีพ                                                       144 2) กลุ3มวิชาเฉพาะทางด1านวิทยาศาสตร(
การแพทย( 

86 

3) กลุ3มวิชาเลือกบังคับ                                                                    8 3) กลุ3มวิชาเฉพาะด1านด1านวิชาชีพ                147 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                             8 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           8 

จํานวนหน%วยกิต ตลอดหลักสูตรไม3น1อยกว3า 289 จํานวนหน%วยกิต ตลอดหลักสูตรไม3น1อยกว3า 298 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หมายเหตุ 

รายวิชา หน%วยกิต รายวิชา หน%วยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ปรับปรุงรายวิชาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามเกณฑ(มาตรฐานของ สกอ. 
พ.ศ. 2548 

1) กลุ%มวิชาสังคมศาสตร.และมนษุยศาสตร.  1) กลุ%มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  

202102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-6) 202107  การใช1คอมพิวเตอร(และสารสนเทศ 3(2-2-5) 

202103  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

202204  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 202212  มนุษย(กับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

202206  ประชาคมโลก  3(3-0-6) 202213  โลกาภิวัตน( 3(3-0-6) 

2) กลุ%มวิชาภาษาอังกฤษ   2) กลุ%มวิชาภาษาอังกฤษ    

203101  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 203101  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)  

203102  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 203102  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)  

203203  ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 203203  ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6)  

203204  ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 203204  ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6)  

203305  ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6)  

  3) กลุ%มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด
านมนุษยศาสตร. 
สังคมศาสตร. สหศาสตร. 

 

  114100  กีฬาและนันทนาการ 2(1-2-4)  

  202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4)  

  202241  กฎหมายในชีวิตประจาํวัน 2(2-0-4)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หมายเหตุ 

รายวิชา หน%วยกิต รายวิชา หน%วยกิต 

  202261  ศาสนากับการดําเนินชีวิต 2(2-0-4)  

  202262  พุทธธรรม 2(2-0-4)  

  202291  การจัดการสมัยใหม3 2(2-0-4)  

  202354  ปรัชญาว3าด1วยการศึกษาและการทํางาน 2(2-0-4)  

  601100  การพัฒนาตนเอง 2(1-2-3)  

3) กลุ%มวิชาวิทยาศาสตร.และคณิตศาสตร.  4) กลุ%มวิชาวิทยาศาสตร.และคณิตศาสตร.    

102115  หลักเคมี 4(4-0-8) 103111  คณิตศาสตร(ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

102116  ปฏิบัติการหลักเคมี  1(0-3-0) 104113  มนุษย(กับสิ่งแวดล1อม 3(3-0-6)  

102105  เคมีอินทรีย( 3(3-0-6) 105113  มนุษย(กับเทคโนโลยี 3(3-0-6)  

102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย(  1(0-3-0)    

103101  แคลคูลัส 1 4(4-0-8)    

103106  ชีวสถิติ 2(2-0-4)    

104110  เซลล(วิทยาพื้นฐาน  4(4-0-8)    

104111  ปฏิบัติการเซลล(วิทยาพื้นฐาน 1(0-3-0)    

105104  ฟ�สิกส(พื้นฐาน 4(4-0-8)    

105194  ปฏิบัติการฟ�สิกส(พื้นฐาน 1(0-3-0)    

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
ปรับเปลี่ยนจากหมวดศึกษาทั่วไป
เปiนหมวดวิชาเฉพาะทางด1าน
วิทยาศาสตร(และคณิตศาสตร( 

  1) กลุ%มวิชาเฉพาะทางวทิยาศาสตร.และคณิตศาสตร. 
  102105  เคมีอินทรีย( 3(3-0-6) 

  102106  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย(  1(0-3-0) 
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  102115  หลักเคมี 4(4-0-8) 

  102116  ปฏิบัติการหลักเคมี  1(0-3-0)  

  104110  เซลล(วิทยาพื้นฐาน 4(4-0-8)  

  104111  ปฏิบัติการเซลล(วิทยาพื้นฐาน 1(0-3-0)  

  105104  ฟ�สิกส(พื้นฐาน  4(4-0-8)  

  105194  ปฏิบัติการฟ�สิกส(พื้นฐาน 1(0-3-0)  

1) กลุ%มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  2) กลุ%มวิชาเฉพาะทางวทิยาศาสตร.การแพทย.  
ราย วิชา ให ม3 บู รณ าก ารโด ย นํ า
รายวิชาเดิมไปแทรกอยู3ในรายวิชาที่
มีการสอนบูรณาการทั้ง มหกาย
วิภ าค ศ าส ตร(     จุ ล ก าย วิภ าค  
สรีรวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา 
ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา เวชศาสตร(
ป�องกัน แต3ละระบบของ ร3างกาย
มนุษย( โดยสอดแทรกการสร1างเสริม
สุขภาพ   

108301  จุลชีววิทยาทางการแพทย(  4(4-0-8) 109209   ชีวเคมีทางการแพทย( 4(3-3-7) 

108302  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย( 1(0-3-1) 109302 โภชนาการและเมตาบอลิสม  1(1-0-2) 

108303  วิทยาภูมิคุ1มกันทางการแพทย( 4(3-3-7) 116200 คัพภะวิทยา 3(2-3-5) 

109202  ชีวเคมีทางการแพทย(  4(4-0-8) 116201 จุลชีววิทยาทางการแพทย( 5(4-3-9) 

109205  ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย( 1(0-3-1) 116202 ปรสิตวิทยาทางการแพทย( 4(3-3-7) 

110201  มหกายวิภาคศาสตร( 1 5(2-9-7) 116203 ภูมิคุ1มกันวิทยาทางการแพทย( 3(2-3-5) 

110202  มหกายวิภาคศาสตร( 2 5(2-9-7) 116204 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย( 3(3-0-6) 

110203  จุลกายวิภาคศาสตร( 5(3-6-8) 116205 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 1 3(2-3-5) 

110204  พัฒนาการกายวิภาคศาสตร( 3(2-3-5) 116206 ระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก 1 3(2-3-5) 

110205  ประสาทกายวิภาคศาสตร( 5(3-6-8) 116207 ระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก 2 3(2-3-5) 

111201  สรีรวิทยาทางการแพทย( 1 4(4-0-8) 116208 ระบบประสาท 1 4(3-3-7) 

111202  ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย( 1 1(0-3-1) 116209 ระบบประสาท 2 4(3-3-7) 

111203  สรีรวิทยาทางการแพทย( 2 3(3-0-6) 116301 ระบบทางเดินหายใจ 1 4(3-3-7) 
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111204  ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย( 2 1(0-3-1) 116302 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1 4(3-3-7) 

112301  ปรสิตวิทยาทางการแพทย(  4(4-0-8) 116303 ระบบย3อยอาหาร 1 3(2-3-5) 

112302  ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย( 1(0-3-1) 116304 ระบบทางเดินปjสสาวะ 1 3(2-3-5) 

113301  เภสัชวิทยาทางการแพทย( 1 2(2-0-4) 116305 ระบบสืบพันธุ( 1 2(1-3-3) 

113302  ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย(1 1(0-3-1) 116306 ระบบต3อมไร1ท3อ 1 2(2-0-4) 

113305  พิษวิทยาทางการแพทย( 1(1-0-2) 116307 ระบบเลือด 1 2(2-0-4) 

606301  พยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป 4(4-0-8) 116308 พิษวิทยาทางการแพทย( 1(1-0-2) 

606302  ปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป 1(0-3-1) 601101 บท นํ าทางวิทยาศาสตร(การแพทย(
พื้นฐาน 

2(2-0-4) 

606303  พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ 1(0-3-1) 601200 พยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก 3(2-3-5) 

606304  ปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ 3(3-0-6) 601201 เวชพันธุศาสตร( 2(2-0-4) 

606305  พยาธิวิทยาคลินิก 3(3-0-6) 601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2 1(1-0-2) 

606306  ปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 1(0-3-1) 601203 ระบบกล1ามเนื้อโครงกระดูก 3 2(1-3-3) 

606307  เวชพันธุศาสตร( 2(2-0-4) 601204 ระบบประสาท 3 2(1-3-3) 

  601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 2(1-3-3) 

  601301 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2 2(1-3-3) 

  601302 ระบบย3อยอาหาร 2 2(1-3-3) 

  601303 ระบบทางเดินปjสสาวะ 2 2(1-3-3) 

  601304 ระบบสืบพันธุ( 2 2(1-3-3) 

  601305 ระบบต3อมไร1ท3อ 2 1(1-0-2) 



138 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หมายเหตุ 

รายวิชา หน%วยกิต รายวิชา หน%วยกิต 

  601306 ระบบเลือด 2 2(1-3-3)  

2.) กลุ%มวิชาชีพ  3.)กลุ%มวิชาเฉพาะด
านวิชาชีพ   
วิชาใหม3 602401  กุมารเวชศาสตร( 1  4(4-0-8) 601102 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพแพทย( 2(2-0-4) 

602402  กุมารเวชศาสตร( 2 2(2-0-4) 601103 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1 2(2-0-4) ปรับเปลี่ยนวิชาชีพให1สมดุลระหว3าง 

602503  กุมารเวชศาสตร( 3 3(0-9-3) 601104 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 1  2(0-6-3) ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

602504  กุมารเวชศาสตร( 4 2(0-6-2) 601205 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2 1(0-3-1)  

602605  กุมารเวชศาสตร( 5 3(0-9-3) 601206 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3 1(0-3-1)  

602606  กุมารเวชศาสตร( 6 3(0-9-3) 601307 พฤติกรรมศาสตร(และพัฒนาการของ
มนุษย( 

1(1-0-2)  

603501  จักษุวิทยา 3(1-6-4) 601308 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2 2(2-0-4)  

604502  จิตเวชศาสตร( 4(1-9-5) 601309 ชนบทศึกษาทางการแพทย( 4 1(0-3-1)  

605301  เวชจริยศาสตร(และการคิดเชิงวิพากษ( 2(2-0-4) 601310 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3 2(2-0-4)  

605502  นิติเวชศาสตร( 3(1-6-4) 601311 เวชจริยศาสตร(และการคิดเชิงวิพากษ( 1(1-0-2)  

607401  รังสีวิทยาวินิจฉัย 2(1-3-3) 601312 บทนําคลินิก1 3(2-3-5)  

607402  รังสีรักษา 1(1-0-2) 601313 บทนําคลินิก2 2(1-3-3)  

608501  วิสัญญีวิทยา 3(1-6-4) 601400 กุมารเวชศาสตร( 1 4(3-3-7)  

609101  ชนบทศึกษาทางการแพทย( 1 2(0-4-2) 601401 กุมารเวชศาสตร( 2 2(1-3-3)  

609202  ชนบทศึกษาทางการแพทย( 2 1(0-3-1) 601402 จิตเวชศาสตร( 4(2-3-5)  

609203  ชนบทศึกษาทางการแพทย( 3 1(0-3-1) 601403 รังสีวิทยาวินิจฉัย 2(1-3-3)  

609304  ชนบทศึกษาทางการแพทย( 4 1(0-3-1) 601404 รังสีรักษา 1(1-0-2)  
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609230  เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 1 2(2-0-4) 601405 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 4 3(2-3-5)  

609331  เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 2  2(2-0-4) 601406 ศัลยศาสตร( 1 3(2-3-5)  

609332  เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 3 2(2-0-4) 601407 ศัลยศาสตร( 2 6(3-9-10)  

609433  เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 4 3(2-3-5) 601408 สูติศาสตร( 1 4(2-6-7)  

609534  เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 5 3(2-3-5) 601409 นรีเวชวิทยา 1 2(1-3-3)  

609635  เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 6 4(0-8-4) 601410 อายุรศาสตร( 1 5(3-6-9)  

610501  เวชศาสตร(ฟ��นฟู 1  1(1-0-2) 601411 อายุรศาสตร( 2 4(2-6-7)  

610602  เวชศาสตร(ฟ��นฟู 2  1(0-3-1) 601500 กุมารเวชศาสตร( 3 3(2-3-5)  

611401  ศัลยศาสตร( 1 3(3-0-6) 601501 กุมารเวชศาสตร( 4 3(2-3-3)  

611402  ศัลยศาสตร( 2 6(3-9-9) 601502 จักษุวิทยา 3(2-3-5)  

611503  ศัลยศาสตร( 3 3(1-6-4) 601503 นิติเวชศาสตร( 3(2-3-5)  

611504  ศัลยศาสตร( 4 3(2-3-5) 601504 วิสัญญีวิทยา 4(2-6-7)  

611605  ศัลยศาสตร( 5 4(0-12-4) 601505 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 5 3(2-3-5)  

611606  ศัลยศาสตร( 6 4(0-12-4) 601506 ศัลยศาสตร( 3 3(1-6-4)  

611608  เวชศาสตร(ฉุกเฉิน 4(0-12-4) 601507 ศัลยศาสตร( 4 3(2-3-5)  

612401  สูติศาสตร( 1 4(1-9-5) 601508 สูติศาสตร( 2 3(1-6-5)  

612402  นรีเวชวิทยา 1 2(1-3-3) 601509 นรีเวชวิทยา 2 3(2-3-5)  

612503  สูติศาสตร( 2 3(1-6-4) 601510 โสตนาสิกลาริงซ(วิทยา 3(1-6-5)  

612504  นรีเวชวิทยา 2 2(1-3-3) 601511 ออร(โธป�ดิกส( 1 5(3-6-9)  

612605  สูติศาสตร( 3 3(0-9-3) 601512 อายุรศาสตร( 3 6(2-12-10)  
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612606  นรีเวชวิทยา  3 3(0-9-3) 601600 กุมารเวชศาสตร( 5 3(1-6-4)  

613501  โสต นาสิก ลาริงซ(วิทยา 3(1-6-4) 601601 กุมารเวชศาสตร( 6 3(1-6-4)  

614501  ออร(โธป�ดิกส( 1 5(3-6-4) 601602 เวชศาสตร(ครอบครัวและชุมชน 6 4(1-9-5)  

614602  ออร(โธป�ดิกส( 2 4(0-12-4) 601603 เวชศาสตร(ฟ��นฟู  2(1-3-3)  

615301  บทนําคลินิก  4(3-3-7) 601604 ศัลยศาสตร( 5 4(1-9-5)  

615402  อายุรศาสตร( 1  5(5-0-10) 601605 ศัลยศาสตร( 6 4(1-9-5)  

615403  อายุรศาสตร( 2 4(0-12-4) 601606 เวชศาสตร(ฉุกเฉิน 4(1-9-5)  

615504  อายุรศาสตร( 3  6(2-12-8) 601607 สูติศาสตร( 3 3(1-6-4)  

615605  อายุรศาสตร( 4 4(0-12-4) 601608 นรีเวชวิทยา 3 3(1-6-4)  

615606  อายุรศาสตร( 5 4(0-12-4) 601609 ออร(โธป�ดิกส( 2 4(1-9-5)  

615300  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย( 2(2-0-4) 601610 อายุรศาสตร( 4 4(1-9-5)  

  601611 อายุรศาสตร( 5  4(1-9-5)  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   

 


