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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม
ภาษาอังกฤษชื่อย่อ

แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ.
Doctor of Medicine
M.D.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๒๔๕ หน่วยกิต

๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา ๖ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี เป็นไปตามระเบียบการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ/หรือตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้กาหนดเพิ่มเติม
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
๕.๕.๑ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
(๑) คณะวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี
(๒) คณะศิลปศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
และหมวดวิชาเลือกเสรี
(๓) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี
(๔) กองบริหารการศึกษา ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
(๕) คณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
๕.๕.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
(๑) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสานักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ความ
ร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกทางคลินิก
(๒) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โรงพยาบาลร่วมผลิต ดังนี้
(๒.๑) รายวิชาเวชปฏิบัติทางคลินิกชั้นปีที่ ๖ โรงพยาบาลระดับจังหวัด จานวน ๔ โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒
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(๒.๒) รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ๑, ๒ และเวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ จานวน ๒๗ โรงพยาบาล ๑๑ จังหวัด ดังนี้
(๒.๒.๑) จังหวัดนครราชสีมา
 โรงพยาบาลบัวใหญ่
 โรงพยาบาลพิมาย
 โรงพยาบาลประทาย
 โรงพยาบาลสีคิ้ว
 โรงพยาบาลสูงเนิน
 โรงพยาบาลโนนสูง
 โรงพยาบาลห้วยแกลง
 โรงพยาบาลจักราช
 โรงพยาบาลชุมพวง
 โรงพยาบาลครบุรี
 โรงพยาบาลโชคชัย
 โรงพยาบาลด่านขุนทด
(๒.๒.๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โรงพยาบาลท่าเรือ
(๒.๒.๓) จังหวัดกาฬสินธ์
 โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
(๒.๒.๔) จังหวัดลพบุรี
 โรงพยาบาลลาสนธิ
 โรงพยาบาลพัฒนานิคม
 โรงพยาบาลท่าหลวง
(๒.๒.๕) จังหวัดสระบุรี
 โรงพยาบาลแก่งคอย
 โรงพยาบาลหนองแค
(๒.๒.๖) จังหวัดเลย
 โรงพยาบาลด่านซ้าย
๓
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(๒.๒.๗) จังหวัดปทุมธานี
 ศูนย์แพทยบึงยี่โถ
(๒.๒.๘) จังหวัดขอนแก่น
 โรงพยาบาลอุบลรัตน์
(๒.๒.๙) จังหวัดตาก
 โรงพยาบาลพบพระ
(๒.๒.๑๐) จังหวัดเพชรบูรณ์
 โรงพยาบาลหล่มเก่า
(๒.๒.๑๑) จังหวัดตาก
 โรงพยาบาลท่าสองยาง
 โรงพยาบาลแม่สอด
 โรงพยาบาลอุ้มผาง
(๓) สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศที่ มี ก ารท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๓๗ แห่ง
(๓.๑) ประเทศเนเธอร์แลนด์
(๑) University Medical Center Groningen/ University of Groningen
(๓.๒) ประเทศญี่ปุ่น
(๑) Dept of Orthopaedic Surgery Tohoku University
(๒) Fujita Health University
(๓) Jichi Medical University
(๔) Juntendo University
(๕) Kanagawa Prefectural Goverment
(๖) Kobe University
(๗) Osaka University
(๘) SANO Hospital, Kobe Japan
(๙) Shinshu University
(๑๐) The National Center for Child Health and Development, Tokyo Japan (NCCHD)
(๑๑) Toho University (Graduate School)
(๑๒) Tohoku University
๔
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(๑๓) Tokyo and Medical and Dental University (TMDU)
(๑๔) Yamagata University
(๓.๓) ประเทศสหรัฐอเมริกา
(๑) Alfred I duPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware
(๒) Children's Hospital Los Angeles (CHLA)
(๓) Children's Hospital, Washington D.C. (CH)
(๔) College of Medicine, University of Florida
(๕) The George Washington University
(๖) The University of Illinois
(๗) The Washington Hospital Center
(๘) Yale University
(๓.๔) ประเทศอินเดีย
(๑) Children’s Orthopaedic Centre, Mumbai
(๓.๕) ประเทศฮังการี
(๑) St. George Hospital Szekesfehervar
(๓.๖) รัฐอิสราเอล
(๑) Hadassah Medical Organization
(๓.๗) ราชอาณาจักรเบลเยียม
(๑) Universite Catholique de Louvain
(๓.๘) ราชอาณาจักรสวีเดน
(๑) Caring Sciences, Faculty of Medicine, Uppsala University
(๓.๙) สาธารณรัฐเกาหลี
(๑) Konkuk Uniersity, GLOCAL Campus
(๒) Yonsei University
(๓.๑๐) สาธารณรัฐจีน
(๑) Chang Gung Medical Foundation
(๒) Hefei Institute of Physicial Science, Chinese Acedemy of Science
(๓) National Sun Yat-Sen University
๕
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(๓.๑๑) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๑) National Institute of Public Health, Ministry of Health Lao PDR (NIOPH)
(๓.๑๒) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
(๑) The Commissariat A L'Energie Atomique Et Aux Energies ALternatives
(๓.๑๓) สาธารณรัฐสโลวีเนีย
(๑) General Hospital
(๓.๑๔) สาธารณรัฐออสเตรีย
(๑) University of Innsbruck
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเปิดสอนภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ เป็นนักศึกษารุ่นแรกที่จะใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้
๖.๒ หลักสูตรปรับปรุงนี้ ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ประชุม ครั้งที่ X/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ X / XXXXX พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๓ หลักสูตรปรับปรุงนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ XX/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ XX XXXX พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ XX/XXXX เมื่อวันที่ XX XXXX พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๕ แพทยสภารับรอง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ X/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ XX XXXX
พ.ศ.๒๕๖๒
๖.๖ สภามหาวิทยาลัย รับทราบการรับรองจากแพทยสภา และมีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ XX/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ XX XXXX พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๓ ปี)
๖
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๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์นักวิจัย หรือสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ และสามารถศึกษา
ต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง
๙. ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และเลขบัตรประจาตัวประชาชนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ.
ผลงานวิจัย/บทความวิชาการภายใน 5 ปี
รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ - วว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
๒๕๓๔ 1. Anurathapan U, Hongeng S, Pakakasama S, Sirachainan N,
Songdej D, Chuansumrit A, Charoenkwan P, Jetsrisuparb A,
แพทยสภา
Sanpakit K, Rujkijyanont P, Meekaewkunchorn A, Lektrakul Y,
- พ.บ . คณ ะ แพทย ศา ส ต ร์ ๒๕๒๘
Iamsirirak P, Surapolchai P, Satayasai W, Sirireung S, Sruamsiri R,
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Wahidiyat PA, Ungkanont A, Issaragrisil S, Andersson BS.
Hematopoietic stem cell transplantation for homozygous
beta-thalassemia and beta-thalassemia/hemoglobin E patients
from haploidentical donors. Bone Marrow Transplant
2016;51:813-8.
2. Pornprasertsud N, Niparuck P, Kidkarn R, Puavilai T, Sirachainan
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๐.๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๐.๓ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๐.๔ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)
๑๐.๕ ปฏิบัติงานการแพทย์ในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ ที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับของ
รัฐ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ รายละเอียดตามข้อ ๕.๕.๒ (๒)
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นให้
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่อให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค เป็นธรรม และสร้างรายได้ระดับสูงสามารถแข่ งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนาสู่ประเทศ
พัฒนาแล้ว การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง จึงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ
ดังนั้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความจาเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน รวมทั้งการสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตั้งแต่ใน
ครรภ์และต่อเนื่ องไปตลอดช่ว งชีวิต ซึ่งนั บเป็ นส่ว นส าคัญในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ประเทศทีม่ ียุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต อันจะนาไปสู่การเจริญเติบโตของประเทศ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรังที่เพิม่ สูงขึ้นในปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งความ
คาดหวังของสังคมที่มีต่อการบริการทางการแพทย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ ป่ว ย
เปลี่ยนไปเป็นแบบผู้ให้ และผู้ซื้อบริการ มากกว่าแบบพึ่งพาแพทย์ในการบริบาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างและความไม่เข้าใจระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังมีโรคระบาดที่เป็นปัญหาและโรคระบาดอุบัติ
ใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ความไม่เสมอภาคในการกระจายบุคลากรสุขภาพ ทา
ให้มีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๑๔
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แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรอาศัยข้ อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาสร้าง
บุคลากรที่มีความชานาญเป็นส่วน ๆ ไม่เข้าใจระบบสุขภาพ ชุมชนและสังคม ระบบการศึกษาแยกส่วนจากระบบบริการ
สุขภาพ ทาให้ว างแผนเพื่ อเปลี่ยนวิธีการเรี ยนการสอน วิธีการเรียนรู้จากการที่ครูแพทย์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทักษะ
(Informative education) แก่ผู้เรียน เป็นการเรียนรู้โดยครูแพทย์เป็นผู้จุดประกาย ชี้แนะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เน้นผลลัพธ์
และให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Transformative education) เน้นการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและ
ทั ก ษะทางคลิ นิ ก ตั้ ง แต่ ใ นชั้ น ปี ต้ น ๆ ของหลั ก สู ต ร จั ด การเรี ย นการสอนแบบสหสาขาวิ ช า (Interprefessional
education) เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถสื่อสาร เข้าใจ และมี ความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยเคารพบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ และประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้สังคมของผู้เรียนยุคใหม่ ที่มีความคล่องตัว ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสืบค้น และเผยแพร่
ความรู้และวัฒนธรรมในกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ต้องการเหตุผล อยากเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว สามารถทางานหลาย
อย่างในเวลาเดียวกัน ทาให้วิธีการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความคาดหวังของผู้เรียน
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาสังคมและลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาของหลักสูตรปรับปรุง
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑๒.๑.๑ การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาและหล่อหลอมบัณฑิตแพทย์ให้เข้าใจชีวิต มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลรอบด้าน ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม
๑๒.๑.๒ วิธีการเรียนรู้โดยเน้นให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข และการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถประยุกต์ในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑๒.๑.๓ การบูรณาการความรู้และพัฒนาทักษะที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึงการดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิด เพิ่มขึ้นจาก
สิ่งแวดล้อม สังคม และพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคทางอาชีวอนามัย โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคทาง
ระบบหายใจ และอุบัติเหตุ
๑๒.๑.๔ เตรียมความพร้อมให้เป็น แพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริบาลผู้ป่วยอย่าง
เป็นองค์รวม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง
๑๕
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๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย มหิดลในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิต ที่พึง ประสงค์ ของมหาวิ ทยาลั ย มหิ ดล ๔ ประการ (MU Graduates Attributes; MU-GA) ได้แก่ T-shaped
breadth & depth, globally talented, social contributing และ entrepreneurially minded และมุ่งสู่มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ (World Class University) สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ โดยมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งเสริมสังคมฐานความรู้ มุ่งพัฒนาคน
และชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ จานวน ๙ รายวิชา คือ
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103 English Level I
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104 English Level II
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 105 English Level III
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106 English Level IV
หมายเหตุ วิชาภาษาอังกฤษ เรียน ๒ วิชา จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ
๑๖
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ศศภท
LATH
๑๓.๑.๒
วทคร
SCID
วทชว
SCBI
วทฟส
SCPY
วทคม
SCCH
วทคม
SCCH
วทชว
SCBI
วทคม
SCCH
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY
วทฟส
SCPY
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๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
100 Arts of Using Thai Language Communication
กลุม่ วิชาที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๑๒ รายวิชา คือ
๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้
111 Learning Techniques
๑๑๓ เชิงหลักสาคัญชีววิทยา
113 Essential Biology
๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
153 Basic Physics for Medical Science
๑๐๕ เคมีทั่วไป
105 General Chemistry
๑๒๒ เคมีอินทรีย์
122 Organic Chemistry
๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
102 Biology Laboratory I
๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี
119 Chemistry Laboratory
๑๒๑ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
121 Molecular and Cellular Basis for Medicine
๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
122 Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine
๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
164 Calculus and System of Differential Equations
๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
110 General Physics Laboratory
๑๕๔ ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
154 Physics for Medical Science
๑๗
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๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น
๑๓.๒.๑ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปที่เปิดบริการให้ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จานวน ๑ รายวิชา คือ
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย
RAGE 101 Contemporary Health
๑๓.๒.๒ รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกทางคลินิกเปิดบริการให้คณะ/สถาบันผลิตแพทย์อื่น ๆ
หมวดที่ ๓ หน้า ๓๙-๔๓

๑๘
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หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวม โดยตระหนักผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชน มีพฤตินิสัย
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการทาวิจัย มี
ทั ก ษะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสร้ า งสั ม พั น ธภาพ โดยยึ ด การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และสามารถเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิมเพื่อสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง สามารถพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง ดารงชีวิต ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ในปัจจุบันแม้จะมีการผลิตแพทย์จานวนเพิ่มขึ้น แต่การกระจายตัวเพื่อให้การบริบาลสุขภาพอย่างมีคุณภาพแก่
ประชาชนยังไม่ทั่วถึง จึงต้องมีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ตที่มุ่งผลลัพธ์ของสมรรถะหลักของบัณฑิตแพทย์ เพื่อรับใช้
สังคม และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ วัตถุประสงค์หลักสูตร
๑.๓.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จัดการศึกษาเพื่อให้แพทยศาสตรบัณฑิต มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการ ฯลฯ และสามารถใช้ความรู้เหล่านี้
ในบทบาทที่หลากหลาย เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ให้มีประสิทธิผล
(๒) ใช้ความรู้ดังกล่าวในบทบาทแพทย์นักวิชาการ-นักวิจัย เพื่ออธิบาย ตอบโจทย์ปัญหา แก้ปัญหา และพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยการสร้างความรู้หรือทางเลือกใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ
(๓) ใช้ความรู้ดังกล่าวในการเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งมีความสามารถในการทาเวชปฏิบัติและทา
หัตถการทางการแพทย์ได้ในระดับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ตามมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
(๔) มีพฤตินิสัยในการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อตนเองในฐานะ
แพทย์และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวิชาชีพแพทย์
๑๙
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(๕) สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการทาเวชปฏิบัติที่
ปลอดภัย มีคุณภาพ และคานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
(๖) มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพแพทย์ที่ทันสมัยและทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
๑.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้สาเร็จการศึกษาจะสามารถ
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตร์อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของ
นักวิชาการทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
PLO3 วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคได้ทั้งในระดับบุคคลและระดั บประชากร
โดยประยุกต์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือของ
ชุมชน
PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
PLO5 สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
PLO6 ผลิตผลงานวิจัยได้ด้วยตนเองหรือร่วมทาเป็นรายกลุ่มโดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย
PLO7 พัฒ นาตนเอง สามารถท างานเป็ น ที ม ภายในวิ ช าชี พ รวมถึ ง สหสาขาวิ ช าชี พ ในบทบาทที่
เหมาะสม และมีภาวะผู้นา

๒๐
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
๒.๑ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง  กาหนดผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ที่ชัดเจน
หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้
แนวราบในชั้ นปรี คลิ นิ กเป็ นการเรี ยนตาม
ระบบ (system-based) และมี บู ร ณาการ
แนวดิ่ ง กล่ าวคื อจัดให้ มีประสบการณ์ ทาง
คลิ นิ กตั้ งแต่ ปี ต้ น ๆ โดยมี อาจารย์ ในชั้ น
คลินิกร่วมสอน และมีการสอดแทรกความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานในชั้นคลินิก
 ปรั บ เวลาช่ ว งปรี ค ลิ นิ ก ร้ อ ยละ ๒๐ ให้
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะทาง
คลินิก การสื่อสาร การวิจัย อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี (longitudinal experience)
 เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิจัย โดย
ผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ชั้นปีที่
๑ และโครงการต้นกล้ารามาธิบดีที่กระตุ้น
และส่งเสริมการทาวิจัย
 พัฒนารายวิชาใหม่ในชั้นปีที่ ๑ ได้แก่ รายวิชา
สุขภาวะร่วมสมัย โดยให้เกิดการเรียนแบบสห
วิชาชีพ (Inter-professional education, IPE)
 จั ด รายวิ ช าเลื อ กในชั้ น คลิ นิ ก ที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

๒๑

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี
ตัว แทนอาจารย์ทั้งชั้นปรีคลิ นิกและชั้น
คลิ นิกร่ว มเป็น system leader ในการ
พัฒนาหลักสูตรชั้นปรีคลินิกร่วมกัน
 การจั ด สั ม มนาระหว่ า งอาจารย์ ค ณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิ ด ล
เพื่อหาความมีส่วนร่วมในการสอนชั้นปรี
คลินิกการบูรณาการการเรียนการสอนใน
ชั้นปรีคลินิก
 Course syllabus รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร ต้ น ก ล้ า
รามาธิบดี
 ผลการประเมินความพึงพอใจนั กศึกษา
ในแต่ละรายวิชา และหลักสูตร
 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
 ผลการประเมินบัณฑิตเมื่อไปเป็นแพทย์
เพิ่มพูนทักษะแล้ว
 จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ น าเสนอ/ตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย
 จานวนวิ ชาเลือกในชั้ นคลิ นิกที่ เกี่ย วกั บ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
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กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๒.๒ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง  สร้ า งและจั ด ระบบ e-learning ให้ เ อื้ อ
การศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุด
 ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร เ รี ย น แ บ บ มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
 จัดตั้ง Ramathibodi Simulation
Center
 จัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า
Student Life Cycle Management (SLCM)
เพื่อใช้บริหารจัดการด้านการศึกษา
๒.๓ การจัดประสบการณ์การ  เพิ่มเนื้อหาทางวิชาชีพแพทย์เบื้องต้นใน
เรียนรู้แบบผสมผสานอย่าง
ชั้น ปรี คลิ นิก ได้แ ก่ การซักประวัติ การ
ต่อเนื่องในชั้นปรีคลินิก
ตรวจร่างกาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Longitudinal Integrated
และทักษะด้านการสื่อสาร
Pre-clinical Experience, LIPE)  พัฒ นาระบบอาจารย์ที่ป รึกษาแนวใหม่
สาหรับนักศึกษาแพทย์ชั้ นปีที่ ๒ และ ๓
เพื่อให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๒.๔ การจัดประสบการณ์การ  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกแบบ
เรียนรู้ทางคลินิกแบบบูรณาการ บูรณาการ โดยจัดให้ออกตรวจผู้ป่วยนอก
อย่างต่อเนื่อง (Longitudinal
ตลอดปีการศึกษาในชั้นปีที่ ๔ เพื่อให้เข้าใจ
Ambulatory Experience, LAE)
บริบทการดูแลผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคเรื้อรัง การ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และการเยี่ยมบ้าน

 จานวนบทเรียน e-learning
 ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจนั ก ศึ ก ษาใน

ด้าน e-learing
 จ านว นก ารเรี ย นการสอ นที่ อ าศั ย
simulation/standardized patient
 ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจเจ้ า หน้ า ที่ /
นักศึกษา/อาจารย์ ในการใช้ SLCM
 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในแต่

ละรายวิชา และหลักสูตร
 ผลการประเมิ น โครงการอาจารย์ ที่
ปรึกษา

 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาในแต่

ละรายวิชา และหลักสูตร
 การประเมิ น ทั ก ษะในการตรวจผู้ ป่ ว ย
นอกเบื้องต้น
 ผลการประเมินจากบัณฑิตระหว่างเป็น
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

๒.๕ พั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี พื้ น  จัดรายวิชาบทนาเวชศาสตร์คลินิก
 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน
ฐานความรู้ และทักษะเพียงพอ (Introduction
แต่ละรายวิชา และหลักสูตร
ต่อการศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น/ชั้น to Clinical Clerkship, ICC) และวิชา
พื้นฐานทางคลินกิ (Basic Clinical
คลินิกที่สูงขึ้น
Medicine, BCM)
เพื่อปรับให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และ
ทักษะเพื่อการเรียนในชั้นคลินิก

๒๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
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กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๒.๖ พัฒนาการเรียนการสอน  จัดให้มีรายวิชาพื้นฐานการวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑
ด้านวิจัย
 จัดให้มีรายวิชาที่สร้างเสริมทักษะการทาวิจัย
ในชั้นปีที่ ๒-๖ อย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้
นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนด าเนิ น การวิ จั ย ทั้ ง เฉพาะ
บุ ค คลหรื อ แบบกลุ่ ม โดยมี ก ารน าเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นปีที่ ๔ และ ๖
๒.๗ พั ฒ นาระบบการรั บ ฟั ง  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงของ
เสี ย งผู้ เ รี ย นและผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ผู้เรียนในแต่ละรายวิชา หลักสูตรในแต่ละชั้น
(Voice of customer)
ปี บัณฑิตแพทย์ และผู้ใช้บัณฑิตแพทย์ เพื่อ
น าข้ อ มู ล มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒.๘ การคั ด เลื อ กและการ  กาหนดคุณสมบัติการคัดเลือกอาจารย์ที่เน้นเจต
พัฒนาอาจารย์
คติความเป็ นครู การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้นา
 สร้ า งบทเรี ย นด้ า นการศึ ก ษา ในระบบ
ออนไลน์ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง
และนาไปปฏิบัติ

๒๓

 ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาใน

แต่ละรายวิชา และหลักสูตร
 จานวนโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัยของ
นักศึกษา

 ผลการประเมินรายวิชาประกอบด้วย

ด้านเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน
 ผลการประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษา และ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเรียน
การสอนในรายวิ ช าต่ า ง ๆ และต่ อ
หลักสูตร
 ผลการประเมิ น บั ณ ฑิ ต เมื่ อ ไปเป็ น
แพทย์เพิ่มพูนทักษะแล้ว
 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
 ร้อยละของอาจารย์ ที่ใ ช้ บทเรี ยนด้ า น
การศึกษาออนไลน์
 ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์
 ผลการประเมิ น การสอนชั้ น ต้ น เพื่ อ
การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
อาจารย์

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
คณะฯ จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการคิดหน่วย
กิตเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ในชั้นปีที่ ๑–๔ ระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษาขึ้นอยู่กับจานวนหน่วยกิต และในชั้นปีที่ ๕–๖ ไม่ใช้ระบบหน่วยกิต
ทวิภาค เนื่องจากแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้หมุนเวียนขึ้นศึ กษาแต่ละรายวิชาตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้แต่ละปีการศึกษามี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่เกิน ๔๔ หน่วยกิต
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
คณะฯ ใช้ร ะบบหน่ ว ยกิตในการดาเนินการศึกษา จานวนหน่ว ยกิตบ่งถึงปริมาณการศึก ษาของแต่ล ะ
รายวิชา การกาหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้เทียบเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
(๑) ภาคทฤษฎี การบรรยาย การอภิปราย หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
(๒) ภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๒-๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาค การศึกษาปกติ
หรือใช้เวลา ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๓-๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาค การศึกษา
ปกติ หรือใช้เวลา ๔๕-๙๐ ชั่วโมง หรือ ๑ สัปดาห์ ต่อหนึ่งภาคการศึกษา เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต
(๔) สาหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔-๖ (รายวิชาทางคลินิก) จัดตารางหมุนเวียนการศึกษา และการ
ฝึกปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้อนุโลมใช้ข้อกาหนดตามข้อ (๒)
(๕) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ได้ ให้คณะฯ กาหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม

๒๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในวันเวลาราชการ สาหรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก และการฝึกงานในชุมชนอาจมีการเรียนในช่วงนอกเวลา
ราชการร่วมด้วย
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือตามระเบียบโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
และ/หรือตามระเบียบของโครงการพิเศษที่คณะฯ ดาเนินการสอบคัดเลือกเอง
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(๑) การปรับตัวในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ในระดับอุดมศึกษา
(๒) ขาดแรงจูงใจในการเรียน
(๓) ปัญหาเศรษฐานะ
(๔) การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู่
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
(๑) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
(๒) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ซึ่งมีนักศึกษาในสายรหัสเดียวกันทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่ดูแล
และให้คาปรึกษาแนะนาแก่รุ่นน้อง
(๓) จัดกิจ กรรมเพื่ อสร้างความสั มพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้
นักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ โครงการบ้านของเรา กิจกรรมพบคณาจารย์ของคณะฯ
(๔) จัดระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเพื่อติดตามการเรียนของนักศึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริมตามความจาเป็น
(๕) สารวจนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดหาทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสม

๒๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
นักศึกษา (คน)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ชั้นปี ๑
๒๑๒
๒๑๒
ชั้นปี ๒
๒๑๒*
๒๑๒
ชั้นปี ๓
๒๑๒* ๒๑๒*
ชั้นปี ๔
๑๘๐* ๒๑๒*
ชั้นปี ๕
๑๘๐* ๑๘๐*
ชั้นปี ๖
๑๘๐* ๑๘๐*
รวมจานวนสะสม
๑,๑๗๖ ๑,๒๐๘
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
๑๘๐* ๑๘๐*

๒๕๖๔
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒*
๒๑๒*
๑๘๐*
๑,๒๔๐
๑๘๐*

๒๕๖๕
๑๘๐
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒*
๒๑๒*
๑,๒๔๐
๒๑๒*

๒๕๖๖
๑๘๐
๑๘๐
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒
๒๑๒*
๑,๒๐๘
๒๑๒*

*จานวนนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๑) รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ ๓ ปีย้อนหลัง
ปีงบประมาณ
แผนงาน
๒๕๕๘
๒๕๕๙
งบประมาณ*
งบรายได้** งบประมาณ*
งบรายได้**
แผนงานการ
เรียนการสอน
แผนงานการ
บริการวิชาการ
แผนงานบริการ
รักษาพยาบาล
แผนงานวิจัย
แผนงาน
สนับสนุนคณะฯ
เงินอุดหนุน
รวม
รวมทั้งสิ้น

๒๕๖๐
งบประมาณ*
งบรายได้**

๖๑๕,๘๘๗,๓๙๖.๘๐

๑,๐๐๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๕๘,๖๘๖,๔๔๐.๐๐

๑,๑๔๑,๒๖๔,๒๐๐.๐๒

๖๘๓,๗๔๘,๗๗๘.๔๓

๑,๓๙๖,๒๑๙,๐๐๐.๐๐

๑๖,๕๐๐.๐๐

๑๐๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖,๕๐๐.๐๐

๑๐๐,๔๐๖,๐๐๐.๐๐

๑๖,๕๐๐.๐๐

๑๒๓,๔๐๕,๐๐๐.๐๐

๑,๖๓๔,๗๑๓,๐๑๔.๓๗ ๑๐,๑๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๘,๔๐๑,๗๔๑.๔๓ ๑๐,๙๘๘,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๙๐,๑๕๗,๔๘๐.๐๐ ๑๓,๔๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๒๑๘,๓๘๐.๐๐

๑๐๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๓๒๖,๗๘๐.๐๐

๕๖,๕๕๖,๐๐๐.๐๐

๒๔,๓๐๙,๑๓๐.๐๐

๘๐,๖๓๘,๐๐๐.๐๐

๑๐๑,๗๓๘,๐๐๐.๐๐

๑,๓๔๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑๘,๙๓๒,๔๓๔.๐๙

๑,๒๘๘,๗๙๑,๗๔๐.๔๔

๑๐๕,๗๐๒,๙๒๔.๐๐

๑,๖๙๐,๓๙๘,๐๐๐.๐๐

๒๘๕,๒๙๓,๐๒๐.๐๐

-

๓๓๐,๔๒๕,๖๐๐.๐๐

-

๕๗๖,๓๙๖,๕๐๐.๐๐

-

๒,๖๕๒,๘๖๖,๓๑๑.๑๗ ๑๒,๖๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๓๑,๗๘๙,๔๙๕.๕๒ ๑๓,๕๗๕,๗๙๔,๙๔๐.๔๖ ๒,๘๘๐,๓๓๑,๓๑๒.๔๓ ๑๖,๗๐๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๓๑๙,๘๖๖,๓๑๑.๑๗

๑๖,๔๐๗,๕๘๔,๔๓๕.๙๘

๑๙,๕๘๕,๖๙๑,๓๑๒.๔๓
หน่วย : บาท

* งบประมาณแผ่นดิน
** งบรายได้คณะแพทยศาสาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๖
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๒) งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
หมวดรายรับ
ปีงบประมาณ
๒๕๕๘
๑. ค่าธรรมเนียม
๑๖,๓๙๐,๒๕๐
๒. ค่าลงทะเบียน
๑๓,๒๑๗,๔๐๐
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๔. งบลงทุนจากรัฐบาล
๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด
๒๕๗,๖๐๗,๖๕๐

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๑๙,๙๕๑,๐๐๐

๒๓,๙๖๘,๗๕๐

๑๓,๒๘๔,๒๐๐

๑๓,๕๖๕,๔๐๐

๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๖๑,๒๓๕,๒๐๐

๒๖๕,๕๓๔,๑๕๐
หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย
๑. ต้นทุนทางตรง
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใช้สอย
- ค่าเสื่อมราคา
- ค่าใช้จ่ายอื่น
๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
๓. ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
รวมทั้งหมด

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(พันบาท)
(พันบาท)
๓๗๔,๙๕๔
๔๐๗,๙๑๗
๒๕๐,๒๑๙
๒๘๕,๑๕๑
๕,๓๔๐
๕,๗๙๙
๑๒,๔๔๗
๑๓,๙๑๑
๘,๓๙๓
๘,๒๙๔
๕๕,๑๘๑
๔๗,๘๒๐
๔๓,๓๗๔
๔๖,๙๔๒
๕๗,๐๗๘
๑๐๑,๐๗๒
๘๓,๕๑๗
๑๑๙,๓๙๓
๕๑๕,๕๔๙
๖๒๘,๓๘๒

๓) ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีในการผลิตบัณฑิตแพทย์
ปีงบประมาณ
จานวนนักศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๗๑๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๗๒๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗๓๖
๒.๗ ระบบการศึกษา
๒๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(พันบาท)
๔๐๘,๒๔๔
๒๗๙,๘๖๖
๘,๑๐๒
๑๓,๙๖๓
๑๐,๔๐๒
๔๖,๘๗๒
๔๙,๐๓๙
๓๙,๙๘๓
๑๑๐,๐๒๐
๕๕๘,๒๔๗

ค่าใช้จ่าย (บาท/คน)
๖๙๕,๐๐๐
๘๒๘,๐๐๐
๗๑๘,๐๐๐
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นการศึกษาในระบบระดับอุดมศึกษา
ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา มีหลักในการคิดหน่วยกิตเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไม่มีนโยบายในการขอย้ายหลักสู ตร
การรับโอนนักศึกษา และการรับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๒๔๕ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
๓.๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน ๓๐ น่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑๑ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน ๒๐๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
๖๕ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก
๑๐๘ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก
๒๒ หน่วยกิต
๓.๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน ๖ หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๒๘
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รายวิชาเรียงลาดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรีในแต่ละหมวดวิชาเรียงลาดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุจานวนหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจานวน
ชั่วโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยายและจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา โดยกาหนด ดังนี้
ตัว เลข รหั ส รายวิช าในหลั กสู ต รแพทยศาสตรบั ณฑิต คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบดี
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม : MU หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
รม : RA หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
วท : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)
สม : SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Faculty of Social Science and Humanities)
ศศ : LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
 อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (รม : RA)
กม : PD หมายถึง กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
คร : ID หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา
(Integrated Departmental Studies)
จษ : OP หมายถึง จักษุวิทยา (Ophthalmology)
จว : PC หมายถึง จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
นว : FO หมายถึง นิติเวชศาสตร์ (Forensics)
พธ : PA หมายถึง พยาธิวิทยา (Pathology)
รร : MS หมายถึง โรงเรียนแพทย์ (Medical School)
รส : RD หมายถึง รังสีวิทยา (Radiology)
วค : FM หมายถึง เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
วฉ : EM หมายถึง เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
วฟ : RM หมายถึง เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
วส : AS หมายถึง วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
วช : CM หมายถึง เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
๒๙
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ศศ
สน
สต
อย
อธ

:
:
:
:
:

SU
OT
OG
MD
OR

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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ศัลยศาสตร์ (Surgery)
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics-Gynecology)
อายุรศาสตร์ (Medicine)
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

 อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ (วท : SC)
คร : ID หมายถึง รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา (Integrated Departmental Studies)
คณ : MA หมายถึง คณิตศาสตร์ (Mathematics)
คม : CH หมายถึง เคมี (Chemistry)
ชค : BC หมายถึง ชีวเคมี (Biochemistry)
ชว : BI หมายถึง ชีววิทยา (Biology)
ฟส : PY หมายถึง ฟิสิกส์ (Physics)
 อักษรย่อที่การจัดการเรียนการสอนอยู่ในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร์ (ศศ : LA)
ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย (Thai Language)
ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (English Language)
ข. ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
 เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่กาหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
 เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ลาดับที่ของการเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเลขซ้าซ้อนกัน
 ตัวอย่าง รมคร ๔๑๑ บทนาเวชศาสตร์คลินิก
RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship หมายถึง
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาควิชา โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นรายวิชาที่เปิดเป็นลาดับที่ ๑๑ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔
 ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม ตามตัวอย่าง ๕ (๒-๖-๗) ให้ความหมายของตัวเลขดังนี้

- ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
- ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง จานวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
- ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง จานวนชัว่ โมงการศึกษาภาคปฏิบัติเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
๓๐
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- ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง จานวนชั่วโมงการค้นคว้าด้วยตนเองเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ -> ชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ใช้เวลาในการค้นคว้าด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง
-> ชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง ใช้เวลาในการค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมง
 ชื่อรายวิชา เรียงตามหมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี

ตามลาดับดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จานวน ๑๑ หน่วยกิต
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103
Arts and Science for Human Development
รมศท ๒๐๒ *พื้นฐานการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ๑
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 202
Foundations in Leadership and Teamwork I
รมศท ๓๐๒ *พื้นฐานการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ๒
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 302
Foundations in Leadership and Teamwork II
รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 402
Self-Development in Understanding Self and Others
รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 501
Self-Development in Communication
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา
๒. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105

จานวน ๙ หน่วยกิต
๓ (๒-๒-๕)

*ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
English Level I
*ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
English Level II
*ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
English Level III

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓๑
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ศศภอ ๑๐๖ *ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English Level IV
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Arts of Using Thai Language Communication
*เรียน ๒ วิชา จานวน ๖ หน่วยกิต ตามผลการทดสอบ กลุ่มที่ ๑ เรียนภาษาอังกฤษระดับ ๑ และ
ระดับ ๓ และกลุ่มที่ ๒ เรียนภาษาอังกฤษระดับ ๒ และระดับ ๔
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทคร ๑๑๑
เทคนิคการเรียนรู้
SCID 111
Learning Techniques
วทชว ๑๑๓
เชิงหลักสาคัญชีววิทยา
SCBI 113
Essential Biology
วทฟส ๑๕๓
ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCPY 153
Basic Physics for Medical Science
รมศท ๑๐๑
สุขภาวะร่วมสมัย
RAGE 101
Contemporary Health
รมศท ๑๐๒
บทนาการวิจัย
RAGE 102
Introduction to Research
รมศท ๒๐๑
*ระเบียบวิธีการวิจัย ๑
RAGE 201
Research Methodology I
รมศท ๓๐๑
*ระเบียบวิธีการวิจัย ๒
RAGE 301
Research Methodology II
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

จานวน ๑๐ หน่วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)

๒๐๙ หน่วยกิต
๓๒
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๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป
SCCH 105
General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี
SCCH 119
Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์
SCCH 122
Organic Chemistry
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
SCBI
102
Biology Laboratory I
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
SCMA 164
Calculus and System of Differential Equations
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SCPY 110
General Physics Laboratory
วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCPY 154
Physics for Medical Science

จานวน ๑๔ หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)

๒. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
จานวน ๖๕ หน่วยกิต
วทคร ๑๒๑
เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
SCID
121
Molecular and Cellular Basis for Medicine
วทคร ๑๒๒
ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
๑ (๐-๒-๑)
SCID
122
Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine
วทคร ๒๑๑
โครงสร้างร่างกายมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
SCID
211
Structure of the Human Body
วทคร ๒๑๒
ปฏิบัติการโครงสร้างร่างกายมนุษย์
๓ (๐-๙-๓)
SCID
212
Laboratory in structure the Human Body
วทคร ๒๑๓
หลักการทางเภสัชวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
SCID
213
Principles of Pharmacology
วทคร ๒๑๔
ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น
๓ (๒-๒-๕)
SCID
214
Basic Immunology and Mechanisms of Disease
วทคร ๒๑๕
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
๔ (๓-๒-๗)
๓๓
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SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
รมพธ
RAPA
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID
วทคร
SCID

215
๒๑๖
216
๒๑๗
217
๒๒๑
221
๒๒๒
222
๒๒๓
223
๒๒๔
224
๒๐๑
201
๓๑๑
311
๓๑๒
312
๓๑๓
313
๓๑๔
314
๓๒๔
324
๓๒๕
325

Medical Microbiology
ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
๔ (๔-๐-๘)
Nervous System and Muscle Physiology
ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
๑ (๐-๒-๑)
Laboratory in Nervous System and Muscle Physiology
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑
๓ (๒-๒-๕)
Cardiovascular System I
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒
๒ (๒-๐-๔)
Cardiovascular System II
ระบบหายใจ
๔ (๓-๒-๗)
Respiratory System
ไตและระบบขับปัสสาวะ
๓ (๓-๐-๖)
Renal and Urinary System
ระบบโลหิตและน้าเหลือง
๒ (๑-๒-๓)
Hematologic and Lymphoreticular Systems
ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้าดี
๓ (๒-๒-๕)
Gastrointestinal and Hepatobiliary System
ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
Medical Neuroscience : Behavioral Science and Special Senses
ระบบต่อมไร้ท่อ
๓ (๓-๐-๖)
Endocrine System
ระบบสืบพันธุ์
๓ (๒-๒-๕)
Reproductive System
พันธุศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
Medical Genetics
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง
๒ (๒-๐-๔)
Musculoskeletal and Integumentary Systems

รมคร

๓๐๔

ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก
๓๔

๓ (๓-๐-๖)
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RAID
รมคร
RAID
รมพธ

304
๓๐๕
305
๓๐๕

RAPA
รมวช
RACM

305
๓๐๓
303
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Clinical Immunology and Microbiology
โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
Clinical Nutrition and Clinical Toxicology
เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
Transfusion Medicine and Laboratory Medicine
เวชศาสตร์ชุมชน ๑
Community Medicine I

๓. กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก
๓.๑ รายวิชาพื้นฐานทางคลินิก
รมคร ๒๐๒ *พื้นฐานทางคลินิก ๑
RAID 202
Clinical Foundations of Medicine I
รมคร ๓๐๖ *พื้นฐานทางคลินิก ๒
RAID 306
Clinical Foundations of Medicine II
รมคร ๔๐๙ *พื้นฐานทางคลินิก ๓
RAID 409
Clinical Foundations of Medicine III
รมคร ๕๑๖ *พื้นฐานทางคลินิก ๔
RAID 516
Clinical Foundations of Medicine IV
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา
๓.๒ รายวิชาทางคลินิก
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร

๔๑๐
410
๔๑๑
411
๔๑๒
412
๔๑๓

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)

๕ (๓-๔-๘)

จานวน ๑๐๘ หน่วยกิต
จานวน ๗ หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)

จานวน ๖๘ หน่วยกิต

เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑
Longitudinal Ambulatory Experience I
บทนาเวชศาสตร์คลินิก
Introduction to Clinical Clerkship
เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑
Adult Medicine I
เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒
๓๕

๒ (๐-๔-๒)
๔ (๓-๒-๗)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
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RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID

413
๔๑๔
414
๔๑๕
415
๔๑๖
416
๔๑๗
417
๔๑๘
418
๔๑๙
419
๔๒๐
420
๔๒๑
421
๔๒๒
422
๕๑๗
517
๕๑๘
518
๕๑๙
519
๕๒๐
520
๕๒๑
521

Adult Medicine II
กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน
Basic Pediatrics
การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน
Basic Care in Women’s Health
การดูแลมารดาและทารก
Mother and Baby Care
การดูแลเด็กและวัยรุ่น
Child and Adolescent Care
การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท
Care in Neurological Patients
การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัด
Surgery and Perioperative Care
การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก
Care in Patients with Eye and ENT Problems
การดูแลผู้สูงอายุ
Elderly Care
ปฏิบัติการวิจัย ๑
Research Practice I
เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
Evidence-Based Medicine
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒
Longitudinal Ambulatory Experience II
การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่
Critical Care in Children and Adults
การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน
Emergency Care
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
Care in Traumatic Patients

รมคร

๕๒๒

การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ
๓๖

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๔ (๒-๔-๖)
๔ (๒-๔-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๒ (๑-๒-๓)
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RAID
522
Care in Musculoskeletal Problems
รมคร
๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง
RAID
523
Advanced Mother and Baby Care
รมคร
๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย
RAID
524
Care in Common Psychiatric Problems
รมคร
๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑
RAID
525
Clinical Skills I
รมคร
๖๑๖ *ปฏิบัติการวิจัย ๒
RAID
616
Research Practice II
รมคร
๖๑๗ *ปฏิบัติการวิจัย ๓
RAID
617
Research Practice III
รมคร
๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
RAID
618
Chronic Disease Management in Primary Care
รมคร
๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา
RAID
619
Oncology and Palliative Care
รมคร
๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒
RAID
620
Clinical Skills II
รมคร
๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ
RAID
621
Integrated Emergency Care
*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากทั้งหมด ๒ รายวิชา
๓.๓ รายวิชาทางคลินิกจาแนกตามสาขา
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
รมกม ๕๐๔ *วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร์
RAPD 504
Selective Pediatrics
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
RAPD 605
Clinical Clerkship in Pediatrics

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๔ (๐-๘-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)

จานวน ๓๓ หน่วยกิต
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๐-๖-๓)

สาขาวิชานิติเวชศาสตร์

จานวน ๒ หน่วยกิต
๓๗
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รมนว
RAFO

๕๐๑
501

รมวค
RAFM

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
๕๐๑ *วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตร์ครอบครัว
501
Selective Family Medicine
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นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine

๒ (๑-๒-๓)

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒
RACM 501
Community Medicine II
รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน
RACM 615
Clinical Practice and Health Care Management in
Community Settings
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU

สาขาวิชาศัลยศาสตร์
๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์
506
Selective Surgery
๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
609
Clinical Clerkship in Surgery

จานวน ๗ หน่วยกิต
๔ (๒-๔-๖)
๓ (๑-๔-๔)

จานวน ๖ หน่วยกิต
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๐-๖-๓)

สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รมสต ๕๐๖ *วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
RAOG 506
Selective Obstetrics and Gynecology
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
RAOG 615
Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology
รมอธ
RAOR
รมอธ
RAOR

จานวน ๓ หน่วยกิต
๓ (๑-๔-๔)

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
๕๐๓ *วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส์
503
Selective Orthopedics
๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
602
Clinical Clerkship in Orthopedics
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
๓๘

จานวน ๖ หน่วยกิต
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๐-๖-๓)
จานวน ๖ หน่วยกิต
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๐-๖-๓)
จานวน ๖ หน่วยกิต
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รมอย
RAMD
รมอย
RAMD

๕๐๕
505
๖๐๙
609
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*วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์
Selective Medicine
เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์
Clinical Clerkship in Medicine

๓ (๑-๔-๔)
๓ (๐-๖-๓)

*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๓ รายวิชาจากทั้งหมด ๖ รายวิชา
๔. กลุม่ วิชาเลือกทางคลินิก
จานวน ๒๒ หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
รมกม ๕๔๕ กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจ)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 545
Pediatrics (Cardiology)
รมกม ๕๔๖ กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการ)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 546
Pediatrics (Nutrition)
รมกม ๕๔๗ กุมารเวชศาสตร์ (โลหิตวิทยา)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 547
Pediatrics (Hematology)
รมกม ๕๔๘ กุมารเวชศาสตร์ (มะเร็งวิทยา)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 548
Pediatrics (Oncology)
รมกม ๕๔๙ กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกิด)
๒ (๐-๔-๒)
RAPD 549
Pediatrics (Neonatology)
รมกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม ต่อมไร้ท่อ ๒ (๑-๒-๓)
และเมแทบอลิซึม)
RAPD 550 Pediatrics (Combined Nephrology, Rheumatology,
Endocrinology and Metabolism)
รมกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคหัวใจ โรคระบบประสาท และเวชพันธุศาสตร์) ๒ (๑-๒-๓)
RAPD 551
Pediatrics (Combined Cardiology, Neurology and Genetics)
รมกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาพัฒนาการเด็ก ทางเดินอาหาร และเวช ๒ (๑-๒-๓)
ศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น)
RAPD 552
Pediatrics (Combined Child development, Gastroenterology,
Ambulatory Pediatrics and Adolescent medicine)
รมกม

๕๕๓

กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ และโรคระบบหายใจ)
๓๙

๒ (๑-๒-๓)
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RAPD

553

รมกม
RAPD
รมกม
RAPD
รมกม
RAPD
รมกม
RAPD
รมกม
RAPD
รมกม
RAPD
รมจษ
RAOP
รมจษ
RAOP
รมนว
RAFO
รมพธ
RAPA
รมพธ
RAPA
รมพธ
RAPA
รมพธ
RAPA
รมพธ
RAPA
รมพธ

๖๕๔
654
๖๕๕
655
๖๕๖
656
๖๕๗
657
๖๕๘
658
๖๕๙
659
๕๓๓
533
๖๕๑
651
๕๓๑
531
๔๓๑
431
๔๓๒
432
๔๓๓
433
๔๓๔
434
๔๓๕
435
๔๓๖
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Pediatrics (Combined Allergy, Infectious Diseases and
Respiratory Diseases)
กุมารเวชศาสตร์ (โรคไต)
Pediatrics (Nephrology)
กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก)
Pediatrics (Developmental and Behavioral Pediatrics)
กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา)
Pediatrics (Hematology and Oncology)
กุมารเวชศาสตร์ (โรคข้อ และรูมาติสซั่ม)
Pediatrics (Rheumatology)
กุมารเวชศาสตร์ (กุมารเวชบาบัดวิกฤต)
Pediatrics (Pediatric Critical Care Medicine)
กุมารเวชศาสตร์ (เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น)
Pediatrics (Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)
จักษุวิทยาทางคลินิก
Clinical Ophthalmology
ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา
Clinical Experience in Ophthalmology
ประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์
Experience in Forensic Medicine
โลหิตวิทยา
Hematology
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Molecular Genetics
เซลล์พันธุศาสตร์ และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
Cytogenetics and Molecular Cytogenetics
ชีวสารสนเทศศาสตร์สาหรับไวรัสวิทยา
Bioinformatics for Virology
การวินิจฉัยไวรัสระดับโมเลกุล
Molecular Viral Diagnosis
พยาธิโลหิตวิทยา
๔๐

๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๒-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
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RAPA
รมพธ
RAPA
รมพธ
RAPA
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมคร
RAID
รมวช
RACM
รมวฟ
RARM
รมวฟ
RARM

436
๕๓๑
531
๕๓๒
532
๔๓๖
436
๔๓๗
437
๔๓๘
438
๔๓๙
439
๔๔๐
440
๕๓๓
533
๕๓๔
534
๕๓๕
535
๖๓๐
630
๔๓๑
431
๕๓๔
534
๕๓๕
535

Hematopathology
เวชศาสตร์การบริการโลหิต
Transfusion Medicine
ศัลยพยาธิวิทยา
Surgical Pathology
ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๑
Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School I
เภสัชบาบัด
Pharmacotherapeutics
บูรณาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิก
Integration of Basic and Clinical Sciences
ประสบการณ์วิจัย ๑
Research Experience I
ประสบการณ์วิจัย ๒
Research Experience II
ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๒
Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School II
การวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัยทางคลินิก
Advanced Data Analysis in Clinical Research
ประสบการณ์วิจัย ๓
Research Experience III
ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๓
Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School III
สารสนเทศสุขภาพ
Health Informatics
ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Clinical Experience in Rehabilitation
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท
Rehabilitation in Neurological Disorders

รมวค

๔๓๓

ประสบการณ์ทางคลินิกในการรักษาโรคทั่วไป
๔๑

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๔ (๐-๘-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)
๔ (๐-๘-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

๒ (๐-๔-๒)
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RAFM
รมวค
RAFM
รมวค
RAFM
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมศศ
RASU
รมสน
RAOT
รมอย
RAMD
รมอย
RAMD

433
๕๓๓
533
๕๓๔
534
๔๓๕
435
๕๓๓
533
๕๓๔
534
๕๓๕
535
๖๕๑
651
๖๕๒
652
๖๕๓
653
๖๕๔
654
๖๕๕
655
๕๓๒
532
๔๓๓
433
๔๓๔
434

Clinical Experience in General Practice
ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชปฏิบัติครอบครัว
Clinical Experience in Family Practice
ประสบการณ์พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine
ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่งทั่วไป
Clinical Experience in General Plastic Surgery
ปัญหาทางคลินิกพื้นฐานในโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
Basic Clinical Problems related to Onco-Urology
บทนาโรคเต้านม
Introduction to Breast Diseases
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑
Clinical Experience in Vascular and Transplantation I
การแก้ไขปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
Urological Problem Solving for General Physician
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ (ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้าดี)
Clinical Experience in Hepato-pancreato-biliary Surgery
บทนาโรคมะเร็งเต้านมและโรคต่อมไร้ท่อ
Introduction to Breast Cancer and Endocrine Diseases
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และแม็กซิโลเฟเชียล
Essentials in Plastic and Maxillofacial Injury
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๒
Clinical Experience in Vascular and Transplantation II
โสต ศอ นาสิกวิทยา
Otorhinolaryngology
โภชนศาสตร์คลินิก
Clinical Nutrition
โลหิตวิทยาคลินิก
Clinical hematology

รมอย

๕๕๒

มะเร็งวิทยาคลินิก

๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๒ (๑-๒-๓)
๔๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

RAMD
รมอย
RAMD
รมอย
RAMD
รมอย
RAMD
รมอธ
RAOR
รมอธ
RAOR
รมอธ
RAOR
รมอธ
RAOR
รมอธ
RAOR
รมอธ
RAOR

552
๕๕๓
553
๕๕๔
554
๖๕๔
654
๔๓๑
431
๕๓๖
536
๕๓๗
537
๕๓๘
538
๕๓๙
539
๕๔๐
540

Clinical Oncology
ตจวิทยา
Dermatology
ประสาทวิทยา
Clinical Neurology
พิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxicology
ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
General Orthopedics
ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง
Spine Orthopedics
ออร์โธปิดิกส์การบาดเจ็บจากกีฬา
Sport Injury Orthopedics
ออร์โธปิดิกส์สาขาอุบัติเหตุ
Trauma Orthopedics
ออร์โธปิดิกส์ศัลยกรรมมือ
Hand Surgery Orthopedics
ออร์โธปิดิกส์เด็ก
Pediatric Orthopedics
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๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รมคร ๑๓๔ การพัฒนาตนเอง ๑
RAID 134
Self Development I
รมคร ๒๐๓ การพัฒนาตนเอง ๒
RAID 203
Self Development II
รมคร ๓๐๗ การพัฒนาตนเอง ๓
RAID 307
Self Development III

จานวน ๖ หน่วยกิต
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)
๒ (๐-๔-๒)

นอกจากรายวิชาข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๔๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาที่ ๑
วทคม ๑๐๕
SCCH 105
วทคม ๑๑๙
SCCH 119
วทฟส ๑๕๓
SCPY 153
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทคณ ๑๖๔
SCMA 164
วทชว ๑๑๓
SCBI
113
วทชว ๑๐๒
SCBI
102
ศศภอ ๑๐๓/๑๐๔
LAEN 103/104
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
รมศท ๑๐๑
RAGE 101

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้นปีที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)

เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
Calculus and Systems of Differential Equations
เชิงหลักสาคัญชีววิทยา
Essential Biology
ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๒
English Level I/II
*การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
*สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
สุขภาวะร่วมสมัย
Contemporary Health
**วิชาเลือกเสรี
รวม
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา
** ในชั้นปีที่ ๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต
ชั้นปีที่ ๑
๔๔

๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๐-๒
๒๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
วทคม ๑๒๒
SCCH 122
วทฟส ๑๕๔
SCPY 154
วทคร ๑๒๑
SCID 121
วทคร ๑๒๒
SCID 122
วทคร ๑๑๑
SCID 111
ศศภอ ๑๐๕/๑๐๖
LAEN 105/106
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
รมศท ๑๐๒
RAGE 102
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จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)

เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science
เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
Molecular and Cellular Basis for Medicine
ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine
เทคนิคการเรียนรู้
Learning Techniques
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓/๔
English Level III/IV
*ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development
*ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language Communication
บทนาการวิจัย
Introduction to Research
**วิชาเลือกเสรี
รวม
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา
** ในชั้นปีที่ ๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๒
๔๕

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๑ (๑-๐-๒)
๐-๒
๒๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาที่ ๑
วทคร ๒๑๑
SCID 211
วทคร ๒๑๒
SCID 212
วทคร ๒๑๓
SCID 213
วทคร ๒๑๔
SCID 214
วทคร ๒๑๕
SCID 215
วทคร ๒๑๖
SCID 216
วทคร ๒๑๗
SCID 217
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จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
โครงสร้างร่างกายมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
Structure of the Human Body
ปฏิบัติการโครงสร้างร่างกายมนุษย์
๓ (๐-๙-๓)
Laboratory in Structure of the Human Body
หลักการทางเภสัชวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Principles of Pharmacology
ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น
๓ (๒-๒-๕)
Basic Immunology and Mechanisms of Disease
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
๔ (๓-๒-๗)
Medical Microbiology
ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
๔ (๔-๐-๘)
Nervous System and Muscle Physiology
ปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
๑ (๐-๒-๑)
Laboratory in Nervous System and Muscle Physiology
รวม
๒๐

ชั้นปีที่ ๒
๔๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
วทคร ๒๒๑
SCID 221
วทคร ๒๒๒
SCID 222
วทคร ๒๒๓
SCID 223
วทคร ๒๒๔
SCID 224
รมพธ ๒๐๑
RAPA 201
รมคร ๒๐๒
RAID 202
รมศท ๒๐๑
RAGE 201
รมศท ๒๐๒
RAGE 202
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จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑
๓ (๒-๒-๕)
Cardiovascular System I
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒
๒ (๒-๐-๔)
Cardiovascular System II
ระบบหายใจ
๔ (๓-๒-๗)
Respiratory System
ไตและระบบขับปัสสาวะ
๓ (๓-๐-๖)
Renal and Urinary System
ระบบโลหิตและต่อมน้าเหลือง
๒ (๑-๒-๓)
Hematologic and Lymphoreticular Systems
*พื้นฐานทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๔)
Clinical Foundations of Medicine I
*ระเบียบวิธีการวิจัย ๑
๒ (๒-๐-๔)
Research Methodology I
*พื้นฐานการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ๑
๑ (๑-๐-๒)
Foundations in Leadership and Teamwork I
วิชาเลือกเสรี
๒
รวม
๒๑
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา

๔๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ชัน้ ปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
วทคร ๓๑๑
ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้าดี
๓ (๒-๒-๕)
SCID 311
Gastrointestinal and Hepatobiliary System
วทคร ๓๑๒
ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
SCID 312
Medical Neuroscience : Behavioral Science and Special Senses
วทคร ๓๑๓
ระบบต่อมไร้ท่อ
๓ (๓-๐-๖)
SCID 313
Endocrine System
วทคร ๓๑๔
ระบบสืบพันธุ์
๓ (๒-๒-๕)
SCID 314
Reproductive System
วทคร ๓๒๔
พันธุศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
SCID 324
Medical Genetics
วทคร ๓๒๕
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง
๒ (๒-๐-๔)
SCID 325
Musculoskeletal and Integumentary Systems
รมคร ๓๐๖
*พื้นฐานทางคลินิก ๒
๒ (๒-๐-๔)
RAID 306
Clinical Foundations of Medicine II
รมศท ๓๐๑
*ระเบียบวิธีการวิจัย ๒
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 301
Research Methodology II
รมศท ๓๐๒
*พื้นฐานการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ๒
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 302
Foundations in Leadership and Teamwork II
**วิชาเลือกเสรี
๐-๒
รวม
๒๐-๒๒
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา
** ในชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต

๔๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
รมวช ๓๐๓
RACM 303
รมคร ๓๐๔
RAID 304
รมคร ๓๐๕
RAID 305
รมพธ ๓๐๕
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ชั้นปีที่ ๓
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๕ (๓-๔-๘)

เวชศาสตร์ชุมชน ๑
Community Medicine I
ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Immunology and Microbiology
โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
Clinical Nutrition and Clinical Toxicology
เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
RAPA 305
Transfusion Medicine and Laboratory Medicine
**วิชาเลือกเสรี
รวม
** ในชั้นปีที่ ๓ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต

๔๙

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)

๐-๒
๑๑-๑๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รมคร ๔๐๙
*พื้นฐานทางคลินิก ๓
๒ (๒-๐-๔)
RAID 409
Clinical Foundations of Medicine III
รมคร ๔๑๐
*เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑
๒ (๐-๔-๒)
RAID 410
Longitudinal Ambulatory Experience I
รมคร ๔๑๑
บทนาเวชศาสตร์คลินิก
๔ (๓-๒-๗)
RAID 411
Introduction to Clinical Clerkship
รมคร ๔๑๒
เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑
๒ (๑-๒-๓)
RAID 412
Adult Medicine I
รมคร ๔๑๓
เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒
๒ (๑-๒-๓)
RAID 413
Adult Medicine II
รมคร ๔๑๔
กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน
๒ (๑-๒-๓)
RAID 414
Basic Pediatrics
รมคร ๔๑๕
การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน
๒ (๑-๒-๓)
RAID 415
Basic Care in Women’s Health
รมคร ๔๒๒
*ปฏิบัติการวิจัย ๑
๒ (๑-๒-๓)
RAID 422
Research Practice I
รวม
๑๘
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา

๕๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รมคร ๔๑๖
การดูแลมารดาและทารก
๓ (๑-๔-๔)
RAID 416
Mother and Baby Care
รมคร ๔๑๗
การดูแลเด็กและวัยรุ่น
๓ (๑-๔-๔)
RAID 417
Child and Adolescent Care
รมคร ๔๑๘
การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท
๓ (๑-๔-๔)
RAID 418
Care in Neurological Patients
รมคร ๔๑๙
การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัด
๓ (๑-๔-๔)
RAID 419
Surgery and Perioperative Care
รมคร ๔๒๐
การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก
๔ (๒-๔-๖)
RAID 420
Care in Patients with Eye and ENT Problems
รมคร ๔๒๑
การดูแลผู้สูงอายุ
๔ (๒-๔-๖)
RAID 421
Elderly Care
รมศท ๔๐๒
การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 402
Self-Development in Understanding Self and Others
วิชาเลือกทางคลินิก
๔
รวม
๒๕
*เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องทั้ง ๒ ภาคการศึกษา

๕๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ชั้นปีที่ ๕
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รมคร ๕๑๖
พื้นฐานทางคลินิก ๔
๑ (๑-๐-๒)
RAID 516
Clinical Foundations of Medicine IV
รมคร ๕๑๗
เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
๑ (๑-๐-๒)
RAID 517
Evidence-Based Medicine
รมคร ๕๑๘
เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒
๑ (๐-๒-๑)
RAID 518
Longitudinal Ambulatory Experience II
รมคร ๕๑๙
การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่
๒ (๑-๒-๓)
RAID 519
Critical Care in Children and Adults
รมคร ๕๒๐
การดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน
๒ (๑-๒-๓)
RAID 520
Emergency Care
รมคร ๕๒๑
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
๒ (๑-๒-๓)
RAID 521
Care in Traumatic Patients
รมคร ๕๒๒
การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ
๒ (๑-๒-๓)
RAID 522
Care in Musculoskeletal Problems
รมคร ๕๒๓
การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง
๒ (๑-๒-๓)
RAID 523
Advanced Mother and Baby Care
รมคร ๕๒๔
การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย
๒ (๑-๒-๓)
RAID 524
Care in Common Psychiatric Problems
รมคร ๕๒๕
ทักษะทางคลินิก ๑
๒ (๐-๔-๒)
RAID 525
Clinical Skills I
รมวช ๕๐๑
เวชศาสตร์ชุมชน ๒
๔ (๒-๔-๖)
RACM 501
Community Medicine II
รมนว ๕๐๑
นิติเวชศาสตร์
๒ (๑-๒-๓)
RAFO 501
Forensic Medicine
รมวค ๕๐๑
*วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตร์ครอบครัว
๓ (๑-๔-๔)
RAFM 501
Selective Family Medicine
๕๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รมกม
RAPD
รมศศ
RASU
รมสต
RAOG
รมอย
RAMD
รมอธ
RAOR
รมศท
RAGE

๕๐๔
504
๕๐๖
506
๕๐๖
506
๕๐๕
505
๕๐๓
503
๕๐๑
501
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*วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร์
Selective Pediatrics
*วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์
Selective Surgery
*วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
Selective Obstetrics and Gynecology
*วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์
Selective Medicine
*วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส์
Selective Orthopedics
การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร
Self-Development in Communication
วิชาเลือกทางคลินิก
รวม
*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๓ รายวิชาจากทั้งหมด ๖ รายวิชา

๕๓

๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑๐
๔๓
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ชั้นปีที่ ๖
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รมกม ๖๐๕
เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
RAPD 605
Clinical Clerkship in Pediatrics
รมศศ ๖๐๙
เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
RASU 609
Clinical Clerkship in Surgery
รมสต ๖๑๕
เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
๓ (๐-๖-๓)
RAOG 615
Clinical Clerkship in Obstetrics and Gynecology
รมอย ๖๐๙
เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
RAMD 609
Clinical Clerkship in Medicine
รมอธ ๖๐๒
เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
๓ (๐-๖-๓)
RAOR 602
Clinical Clerkship in Orthopedics
รมวช ๖๑๕
เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน
๓ (๑-๔-๔)
RACM 615
Clinical Practice and Health Care Management in
Community Settings
รมคร ๖๑๖
*ปฏิบัติการวิจัย ๒
๔ (๐-๘-๔)
RAID 616
Research Practice II
รมคร ๖๑๗
*ปฏิบัติการวิจัย ๓
๔ (๐-๘-๔)
RAID 617
Research Practice III
รมคร ๖๑๘
การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
๓ (๑-๔-๔)
RAID 618
Chronic Disease Management in Primary Care
รมคร ๖๑๙
มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา
๓ (๑-๔-๔)
RAID 619
Oncology and Palliative Care
รมคร ๖๒๐
ทักษะทางคลินิก ๒
๓ (๑-๔-๔)
RAID 620
Clinical Skills II
รมคร ๖๒๑
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ
๓ (๑-๔-๔)
RAID 621
Integrated Emergency Care
วิชาเลือกทางคลินิก
๘
รวม
๔๒
*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากทั้งหมด ๒ รายวิชา
๕๔
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๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
วิชาบังคับก่อน : ความหมาย ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพและวิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา
การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
The meaning, significance and relation of General Education to other vocational and specific
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal
graduates; analysis of causes and consequences of event, situations, problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events, situations to benefit individuals and their
community; the application of knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
วิชาบังคับก่อน : หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก วิวัฒนาการของอารยธรรม เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic princliples and theory in relation to events, situations, major problems of the
Thai and global communities, evolution of civilization, important events in historical, political and
public administration systems, the economic and health systems; analysis of causes and
consequences of events/situations/problems, synthesis of solutions to, precautions against, or
improvements in those events/situations to benefit individuals and their community; the
application of knowledge to solve the problems of case studies
๕๕
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มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
วิชาบังคับก่อน :
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สาคัญ
ทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา เหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; event/situations/problems in relation to the
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy;
analysis of causes and consequences of events/situations/problems, synthesis of solutions to, precautions
against, or improvements in those events/situations to benefit individuals and their community; the
application of knowledge to solve the problems of case studies
รมศท ๒๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ๑
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 202 Foundations in Leadership and Teamwork I
วิชาบังคับก่อน :
บทนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิดแก้ปัญหา การทางานร่วมกันเป็นทีม และทักษะเบื้องต้น
ของการเป็นผู้นาผ่านกิจกรรมและเกมส์หลากหลาย
Introduction to critical thinking, problem solving, collaboration and basic skills in leadership through
various activities and games
รมศท ๓๐๒ พื้นฐานการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ๒
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 302 Foundations in Leadership and Teamwork II
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๒๐๒
ฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาหลากหลาย
Practice using critical thinking, collaboration and team work to solve various problems

๕๖
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รมศท ๔๐๒ การพัฒนาตนเองในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 402 Self-Development in Understanding Self and Others
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๒๐๒, รมศท ๓๐๒
ทักษะการพัฒนาตนเองโดยการสารวจ เรียนรู้ ทาความเข้าใจตนเอง ตามแนวทางนพลักษณ์ การจัดการ
กับอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเหมาะสม เข้าใจในศักยภาพ ประเด็นปัญหาอุปสรรค ภายในตนเองซึ่ง
ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทางาน เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลพัฒนาทักษะ
การทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
Understanding oneself and others, self-development through Enneagram, identify internal
potentials, strengths and weaknesses, understand and accept the differences and uniqueness of each
people, developing teamwork and leadership skills
รมศท ๕๐๑ การพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 501 Self-Development in Communication
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๒๐๒, รมศท ๓๐๒, รมศท ๔๐๒
การพัฒนาตนเองโดยพัฒนาการสื่อสารที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยสื่อสารกับข้อเท็จจริงและเข้าใจความรู้สึก
ของอีกฝ่าย มีความใส่ใจให้คุณค่ากับความต้องการของทุกฝ่าย และความเข้าใจตนเองและผู้อื่น พัฒนาทักษะการสื่อสารใน
การทางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม ทั้งในบทบาทการเป็นผู้นาและผู้ตามที่มีการสื่อสารที่ดี
Nonviolent communication skills development, learning self-empathy, empathy and honest selfexpression, developing teamwork and leadership skills in communication
๒. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103 English Level I
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ กลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนใน
ระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา

๕๗
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English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing
with integration in listening, speaking, reading and writing skills; reading strategies, sentence
writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104 English Level II
วิชาบังคับก่อน : คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย
การทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า เนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่าง ๆ
Vocabulary, expressions, grammar and contextualized social language; essential communicative
skills in small groups, simulations in various situations; writing practice at a paragraph level; reading and
listening from various sources
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105 English Level III
วิชาบังคับก่อน : ศศภอ ๑๐๓
กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่าง ๆ การพูดในชีวิตประจาวัน
และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพท์ เน้น
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Essential strategies for four language skills; reading and listening from various sources;
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e.,
grammar, pronunciation and vocabulary, focusing on English in everyday life and in academic
reading and issues that enhance students’ world knowledge
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106 English Level IV
วิชาบังคับก่อน : ศศภอ ๑๐๔
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ
เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่าง ๆ โดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การนาเสนอและการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การ
๕๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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อ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้ร วมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสี ยงและคาศัพท์ในบริบทที่
เหมาะสม
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentary
and academic texts for comprehension and critical thinking from various sources focusing on the
issues that enhance students’ world knowledge; listening to news, lecture and speech via
multimedia and the Internet, making conversations in various situations including speaking in
public; giving oral presentations and making simulations; writing essays in various types using
citations and references, also practicing sub-skills such as grammar, pronunciation and vocabulary
used in appropriate context
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Arts of Using Thai Language Communication
วิชาบังคับก่อน : ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด
เพือ่ การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Art of Thai language and of speaking, listening, reading, writing and thinking skills in
accurately and appropriately communicating
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทคร ๑๑๑ เทคนิคการเรียนรู้
๑ (๑-๐-๒)
SCID 111 Learning Techniques
วิชาบังคับก่อน :
กระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based
learning (PBL) กระบวนการเรียบเรียงความคิด การค้นหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารวิชาการ และเว็บไซต์ต่าง
ๆ
Group process; problem based learning (PBL); mind mapping; information retrieval from
textbooks, journals and websites

๕๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วทชว ๑๑๓ เชิงหลักสาคัญชีววิทยา
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 113 Essential Biology
วิชาบังคับก่อน :
แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค เซลล์และพลังงาน การสื่อสารของ
เซลล์ หลักการสืบทอด พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้อง รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การบาบัดทาง
พันธุศาสตร์ กระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ กลไกของวิวัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษย์ นิเวศวิทยา ประชากร ปัญหา
สิ่งแวดล้อมโลก และการอนุรักษ์
Concepts and methods in biology; diet and their links to diseases; cell and energy; cell
communication; principles of inheritance; microbial genetic and modern techniques; recombinant
DNA; genetic therapy; DNA microarray; mechanisms of evolution and human evolution; ecology,
population, environmental world problems and conservation
วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science
วิชาบังคับก่อน :
กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิ น ทัศนศาสตร์และการมองเห็น
แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
Mechanics; temperature and heat; fluid; waves; sound and hearing; optics and
visualization; basic electromagnetism; basic quantum mechanics; atomic physics; nuclear physics
and radioactivity
รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 101 Contemporary Health
วิชาบังคับก่อน :
ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจในปัจจุบันในมุมมองของสหสาขาวิชาชีพ เช่น การใช้สื่อสังคม อาหาร การ
ออกกาลังกาย อารมณ์ การดูแลผิวพรรณ ความสัมพันธ์และเซ็กซ์ ข้อผิดพลาดของการใช้ยาที่ใช้บ่อย การ
ช่วยชีวิต บทบาทของแต่ละวิชาชีพในทีมสุขภาพ การปรับตัวและจัดการกับความเครียด จัดทาโครงการศึกษา/
แก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ

๖๐
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Multi-professional viewpoint towards interesting contemporary health issues such as
social media use, nutrition, exercise, emotion; skin care; relationship and sex; pitfall in common
drugs use; life-saving procedure; role of each health profession; adaptation and stress
management; interprofessional project in common health problems
รมศท ๑๐๒ บทนาการวิจัย
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 102 Introduction to Research
วิชาบังคับก่อน :
บทนางานวิจัย ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์การค้นพบทางการแพทย์ ประเภทของงานวิจัย
และการประยุกต์ บทนาวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน บทนาวิจัยเชิงปริวรรต บทนาวิจัยคลินิก บทนาวิจัยระบบ
สุขภาพ บทนาวิจัยแพทยศาสตรศึกษา ฐานข้อมูลทางวิชาการ การค้นคว้าและทบทวนบทความวิชาการ ความ
น่าเชื่อถือของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บทนาจริยธรรมการวิจัย
Introduction to research; philosophy of science; history of medical breakthrough; areas
of research application; introduction to basic and translational research, clinical, health systems
and medical educational research; literature database; literature searching and literature review;
reliability of information; principle of research ethics
รมศท ๒๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑
๒ (๒-๐-๔)
RAGE 201 Research Methodology I
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๑๐๒
ระเบียบวิธีการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิจัยเชิงปริวรรต ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงมานุษยวิทยาและ
เชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยคลินิก ระเบียบวิธีการวิจัยระบาดวิทยา การแก้ปัญหาด้วยงานวิจัย การคัด
กรองผลงานทางวิช าการจากชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ การอ่านเพื่อทาความเข้าใจบทความทางวิช าการ การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบทความทางวิชาการ การพบกับนักวิจัย
Basic science and translational research methodology; anthropological and qualitative
research methodology; clinical research methodology; epidemiological research methodology;
problem solving through research; paper screening from topic and abstract; scientific paper
reading comprehension; paper appraisal; meeting with researchers

๖๑
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รมศท ๓๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๒
๑ (๑-๐-๒)
RAGE 301 Research Methodology II
วิชาบังคับก่อน : รมศท ๑๐๒, รมศท ๒๐๑
การตั้งคาถามการวิจัย การจั ดทาโครงการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของบทความทางวิชาการ ชีวสถิติขั้นพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สถิติ จริยธรรมการวิจัย
Research question, project formulation; literature review; paper appraisal; fundamental
biostatistics; statistical software; research ethics
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๑.๑ รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
SCCH 105 General Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้ า งของอะตอม พั น ธะเคมี สมดุ ล ระหว่ า งวั ฎ ภาค สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลของไอออน
Atomic structure; chemical bonding; phase equilibria; solutions; thermodynamics;
chemical kinetics; ionic equilibria
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี
๑ (๐-๓-๑)
SCCH 119
Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : วทคม ๑๐๕
การทดลองเคมีทั่วไป และทดลองเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสาคัญ ความเที่ยง
และความตรง การเตรี ย มสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แ บบจ าลอง ศึกษาสเตอริโ อเคมี ของ
สารอิ น ทรี ย์ สมดุ ล เคมี กฎอั ตราของปฏิ กิ ริย า ปฏิ กิ ริ ยารี ด อกซ์ การจ าแนกสารอิ น ทรี ย์ ต ามการละลาย
ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรด
คาร์บอกซิลิก เอมีน

๖๒
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Experiments of general chemistry and basic organic chemistry; errors and significant
numbers; precision and accuracy; preparation of solution; acid-base titration; use of models for
stereochemistry of organic substances; chemical equilibria; rate of reaction; redox reaction;
solubility classification of organic compounds; reactions of hydrocarbons, alcohols and phenols,
aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, amine
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 122 Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างโมเลกุล สมบัติของสารอินทรีย์ การจาแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ สเตอริโอเคมี
สเตอริโอไอโซเมอร์ และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริย า และการระบุสารแอลเคน แอลคีน
แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อัลดีไฮด์และคี
โตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุลจาพวกคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลิอิก
Molecular structure; properties of organic compounds; classification and nomenclature
of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities; synthesis;
reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or
organohalogens, alcohols and phenols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids and
derivatives, amines; molecular structure and properties of biomolecules: carbohydrates, proteins,
lipid and nucleic acids
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
SCBI 102 Biology Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ และ
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา พฤติกรรม
Microscopy; cell structure and functions; tissue; cell division; genetics and natural
selection; ecology; behavior

๖๓
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วทคร ๑๒๑ เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
๓ (๓-๐-๖)
SCID 121 Molecular and Cellular Basis for Medicine
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างและหน้าที่ของชีว โมเลกุล การขึ้นรูปของสารชีว โมเลกุล ต่าง ๆ เพื่อการทางานและเป็น
โครงสร้ า งของเซลล์ โปรตี น โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องโปรตี น ช่ อ งเลื อ กผ่ า น ตั ว รับ ตั ว เร่ ง ชี ว ภาพและ
จลนศาสตร์ วิถีเมตาโบลิสมหลัก การส่งผ่านอิเลคตรอน การสร้างและการสลายชีวโมเลกุลต่าง ๆ ในภาวะปกติ
และตัวอย่างภาวะการเกิดโรคที่สาคัญ การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิสมในอวัยวะต่าง ๆ การจัดเรียงรหัส
พัน ธุกรรมและการถ่ายทอด การแสดงออกของยีนและการควบคุม การแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณู
ชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางการแพทย์
Structures and functions of biomolecules; biomolecular assembly for functions and cell
structures; protein structures and functions; channels; receptors; bio-catalysts and their kinetics;
main metabolic pathways; electron transport; anabolism and catabolism of biomolecules in
normal and some important pathological stages; regulation of metabolic pathways in each organ;
flow of genetic information; gene expression and regulation; biomolecular techniques with
medical applications
วทคร ๑๒๒ ปฏิบัติการเวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
๑ (๐-๒-๑)
SCID 122 Laboratory in Molecular and Cellular Basis for Medicine
วิชาบังคับก่อน :
การสกัดและตรวจสอบคุณภาพของกรดนิว คลี อิค การวัดจลนศาสตร์ของเอนไซม์ LDH โดยวิธีการ
ดูด กลื น แสง การวัดปริ มาณเอนไซม์ในตับและความสั มพันธ์กับโรค โครงสร้างและหน้าที่ของชีว โมเลกุล ที่
เกี่ยวข้องกับการจับ นาพา สาร การเลือกผ่านและส่งสัญญาณสู่เซลล์ ภาวะผิดปกติที่เกิดจากโรคทางเมแทบอลิ
ซึมที่เกี่ยวข้องกับหลายอวัยวะ เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางการแพทย์
Extraction and determination of nucleic acid quality; LDH enzyme activity kinetics by
spectrophotometric method; determination of liver enzyme activity with relation of diseases;
structures and functions of biomolecules which involve in substance; carrying selection and signal
transduction; multiple organ abnormalities from metabolic disorders; biomolecular techniques
with medical applications
๖๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์
๓ (๒-๒-๕)
SCMA 164 Calculus and Systems of Differential Equations
วิชาบังคับก่อน :
การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงกาลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์
การประยุ กต์อ นุ พัน ธ์ ปฏิกิริ ย าอนุ พัน ธ์ ปริพัน ธ์จากัดเขตและไม่จากัดเขต ทฤษฎีบทหลั ก มูล ของแคลคูลั ส
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส
ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Review of calculus; chain rule and derivatives of inverse functions; derivatives of
trigonometric; inverse trigonometric; exponential and logarithmic functions; implicit differentiation
and related rates; applications of derivatives, antiderivatives; definite and indefinite integrals;
fundamental theorems of calculus; techniques of integration; applications of integration; systems
of ordinary differential equations; direction fields and phase portraits; matrix representation;
stationary solutions; solutions by eigenvalue method; applications of systems of ordinary
differential equations
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SCPY 110 General Physics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic physics experiments relating to physics for medical science

๑ (๐-๓-๑)

วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 154 Physics for Medical Science
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ แสงเชิงกายภาพ แม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กลศาสตร์
ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของอนุภาค
Mechanics; thermodynamics; physical optics; electromagnetism; special theory of
relativity; quantum mechanics; atomic physics; nuclear physics; particle physics
๖๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๑.๒ รายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (วิชาพื้นฐานทางปรีคลินิก)
วทคร ๒๑๑ โครงสร้างร่างกายมนุษย์
๓ (๓-๐-๖)
SCID 211 Structure of the Human Body
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
ความรู้พื้นฐานกาเนิดและพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ระยะต่าง ๆ พัฒนาการของอวัยวะบริเวณศีรษะ
และคอ จุลกายวิภาคและหน้าที่ของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ มหกายวิภาคของ
ร่างกายส่วนศีรษะ คอ หลัง ลาตัว รยางค์แขนและขา หน้าที่ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและการทางานของ
กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท หลอดเลือด และหลอดน้าเหลือง
Basic knowledge of human embryonic development; development of head and neck;
microscopic structures and functions of epithelial, connective and muscular tissues; macroscopic
structures of head, neck, back, trunk, upper and lower extremities; functions and relationships of
bones, joints, muscles, tendons, nerves, blood and lymphatic supplies
วทคร ๒๑๒ ปฏิบัติการโครงสร้างร่างกายมนุษย์
๓ (๐-๙-๓)
SCID 212 Laboratory in Structure the Human Body
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
ปฏิบัติการโครงสร้างทางจุลกายวิภาคและหน้าที่ของเนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
การผ่าร่างกาย และการดูหุ่นจาลอง เพื่อศึกษาโครงสร้างทางมหกายวิภาคของส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ศีรษะ คอ หลัง
ลาตัว รยางค์แขนและขา หน้าที่การทางานและความสัมพันธ์ของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น เส้นประสาท
วิถีทางเดินของหลอดเลือด หลอดน้าเหลือง และเส้นประสาทที่เลี้ยงร่างกาย
Laboratory study of microscopic structure and function of epithelial, connective and
muscular tissues; cadaver dissection and anatomical model for macroscopic structure of head,
neck, back, trunk, upper and lower extremities; functions and relationships of bones, joints,
muscles and tendons and pathways of blood vessels, lymphatic supplies and innervation of
human body

๖๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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วทคร ๒๑๓ หลักการทางเภสัชวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
SCID 213 Principles of Pharmacology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
เภสัชจลนศาสตร์ การคานวณขนาดยา รูปแบบการบริหารยา การออกแบบขนาดยาตามรูปแบบการ
บริหารยา เภสัชพลศาสตร์ กลไกและเป้าหมายของยา ผลของยา ความปลอดภัยและผลไม่พึงประสงค์ของยา
การพัฒนายา เภสัชเศรษฐศาสตร์ รูปแบบของยา ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบการมองเห็น และระบบ
การได้ยินและการทรงตัว
Pharmacokinetics, dosage calculation; mode of drug administration; dosage
administration design; pharmacodynamics; mechanism and target of drugs; drug effects; safety
and adverse drug effects; drug development; pharmacoeconomics; drug preparations; drugs in
autonomic nervous system, visual system, auditory and vestibular systems
วทคร ๒๑๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและกลไกการเกิดโรคเบื้องต้น
๓ (๒-๒-๕)
SCID 214 Basic Immunology and Mechanisms of Disease
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
หลักการพื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งเซลล์มะเร็ง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเกิดพยาธิสภาพจากการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะออโตอิมมูน การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยหลักการทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยา การบาบัดด้วยภูมิคุ้มกัน ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยา การบาดเจ็บ การตายและการปรับตัว
ของเซลล์ การอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง การซ่อมแซมการบาดเจ็บ พยาธิกาเนิดและพยาธิวิทยาของเนื้องอก
และมะเร็ง ยาต้านมะเร็ง
Basic principles of immune responses; components and functions of immune system;
mechanism of immune response to foreign substances including cancer cells; immunodeficiency;
immunopathology; hypersensitivity; autoimmune diseases; immunodiagnosis; immunotherapy; basic
pathology; cell injury, cell death and adaptation; acute and chronic inflammation; healing and repair;
neoplasia and carcinogenesis; anti-neoplasia

๖๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วทคร ๒๑๕ จุลชีววิทยาทางการแพทย์
๔ (๓-๒-๗)
SCID 215 Medical Microbiology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
ชีววิทยาเบื้องต้นของจุลชีพ การแบ่งประเภทของจุลชีพ หลักการทาให้ปลอดเชื้อและการทาลายจุลชีพด้วยวิธี
ต่าง ๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลชีพและโฮสต์ กลไกการก่อโรคของจุลชีพ พยาธิกาเนิดและพยาธิสภาพจากการติดเชื้อจาก
จุลชีพก่อโรคที่สาคัญทางการแพทย์ หลักการส่งสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากจุลชีพ การติดต่อ
ระบาดวิทยา การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันการติดเชื้อจากจุลชีพก่อโรคที่สาคัญทางการแพทย์ สมบัติและ
ขอบเขตการออกฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ กลไกการดื้อยาและวิธีการทดสอบการดื้อยาของจุลชีพ
Basic biology of microbes; classification of microbes; principle of sterilization and disinfection;
pathogen-host interaction; pathogenesis and pathology of infections by medically important microbes;
principles of specimen collection and laboratory diagnosis of infectious diseases; transmission, epidemiology,
diagnosis, treatment and prevention of infections from medically important microbes; properties and
spectrum of activities of antimicrobial agents; mechanisms of resistance to antimicrobial agents and drugresistance detection methods
วทคร ๒๑๖ ระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
๔ (๔-๐-๘)
SCID 216 Nervous System and Muscle Physiology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
โครงสร้าง พัฒนาการ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ ความผิดปกติ การติดเชื้อ ภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์
และความส าคัญทางคลิ นิ ก ของระบบประสาท ได้แ ก่ เซลล์ ประสาท จุดประสานประสาท เนื้อ เยื่อประสาท
จุดประสาทร่วมกล้ามเนื้อ การส่งผ่านจุดประสานประสาท การส่งผ่านประสาทร่วมกล้ามเนื้อ การงอกใหม่ของ
เส้นประสาท ศักย์เยื่อหุ้มเซลล์และศักย์การทางาน ไมอีลินและการขนส่งทางใยประสาทนาออก สมองส่ว นต่างๆ
โพรงสมอง น้าไขสันหลัง เยื่อหุ้มสมอง เส้นเลือดที่มาเลี้ยงสมอง ก้านสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาทรับความรู้สึก
ทางกาย การมองเห็ น การได้ยิ น การทรงตั ว การรั บรส การรับ กลิ่ น เส้ น ประสาทสมอง ระบบควบคุม การ
เคลื่ อนไหว เบซัล แกงเกลี ย ซีรี เบลลัม ความผิ ดปกติของระบบควบคุมการเคลื่ อนไหวและการรักษา ระบบ
กล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทางานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทอัตโนมัติ
ทาลามัส ไฮโปทาลามัส ระบบประสาทลิมบิก และซีรีบรัลคอร์เท็กซ์

๖๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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Structures, development, microanatomy, functions, abnormalities, infection, imaging and clinical
correlations of the nervous system including neuron, synapse, neural tissue, neuromuscular junction, synaptic
transmission, neuromuscular transmission, neuroregeneration, membrane potential and action potential,
myelin and axonal transport, brain, ventricles, cerebrospinal fluid, meninges, cerebrovascular system,
brainstem, spinal cord, somatosensory system, visual system, auditory system, vestibular system, gustatory
system, olfactory system, cranial nerves, motor system, basal ganglia, cerebellum; motor disorders and
treatment, muscular system, muscle relaxants, factors influencing on muscular system, autonomic nervous
system, thalamus, hypothalamus, limbic system and cerebral cortex
วทคร ๒๑๗ ปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการระบบประสาทและสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
๑ (๐-๒-๑)
SCID 217 Laboratory in Nervous System and Muscle Physiology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
ปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและลักษณะทางจุลกายวิภาค หน้าที่ ความผิดปกติ
การติดเชื้อ ภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์และแม่เหล็กไฟฟ้า และความสาคัญทางคลินิกของระบบประสาท ได้แก่
เซลล์ประสาท จุดประสานประสาท เนื้อเยื่อประสาท จุดประสาทร่วมกล้ามเนื้อ การส่งผ่านจุดประสานประสาท
การส่งผ่านประสาทร่วมกล้ามเนื้อ และไมอีลิน สมองส่วนต่าง ๆ โพรงสมอง น้าไขสันหลัง เยื่อหุ้มสมอง เส้นเลือด
ที่มาเลี้ยงสมอง ก้านสมอง ไขสันหลัง ระบบประสาทรับสัมผัสทั่วไป การมองเห็น การได้ยิน การทรงตัว การรับรส
การดมกลิ่น เส้นประสาทสมอง ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว เบซัลแกงเกลีย ซีรีเบลลัม สมบัติของกล้ามเนื้อลาย
ทาลามัส ฮัยโปทาลามัส ระบบประสาทลิมบิก และ ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์
Laboratory practice involving structures, microanatomy, functions, abnormalities,
infection, imaging and clinical correlations of the nervous system including neuron, synapse,
neural tissue, neuromuscular junction, synaptic transmission, neuromuscular transmission,
myelin; brain, ventricles, cerebrospinal fluid, meninges, cerebrovascular system, brainstem,
spinal cord; somatosensory system, visual system, auditory system, vestibular system, gustatory
system, olfactory system, cranial nerves, motor system, basal ganglia, cerebellum; properties of
skeletal muscle, thalamus, hypothalamus, limbic system and cerebral cortex

๖๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วทคร ๒๒๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑
๓ (๒-๒-๕)
SCID 221 Cardiovascular System I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
โครงสร้าง จุลกายวิภาค พัฒนาการ หน้าที่และกลไกการควบคุมการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พบบ่อยที่เกิดจากความผิดปกติทางโครงสร้าง พยาธิกาเนิด พยาธิสรีระ และพยาธิสภาพ อาการ
และอาการแสดง หลักการทางานของหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจและการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวัดความดันเลือดแดง
และการแปลผลเบื้องต้น ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
Structure, histology, development, function and regulation of cardiovascular system; common
common cardiovascular diseases from structural abnormalities; pathogenesis, pathophysiology, pathology,
signs and symptoms; cardiac electrophysiology; electrocardiogram; arterial blood pressure measurement and
interpretation; common cardiac arrhythmia and heart block; anti-arrhythmic drugs
วทคร ๒๒๒ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒
๒ (๒-๐-๔)
SCID 222 Cardiovascular System II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา และพยาธิสภาพของภาวะช็อก หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจและ
หัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิตสูง การอักเสบและการติดเชื้อของหัวใจ อาการและอาการ
แสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล เภสัชวิทยาของยารักษาภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ยาลดความดันโลหิต ยาขยายหลอดเลือด การรักษาทางศัลยกรรม
Pathogenesis, pathophysiology, pathology of shocks, heart failure, coronary artery
disease, cardiomyopathy, hypertension, cardiac inflammation and infections; signs and symptoms;
laboratory investigation and interpretation; pharmacology of drugs use in heart failure, antihypertensive drugs, vasodilators, cardiac surgery

๗๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วทคร ๒๒๓ ระบบหายใจ
๔ (๓-๒-๗)
SCID 223 Respiratory System
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
องค์ประกอบ ลักษณะจุลกายวิภาค พัฒนาการ และสรีรวิทยาของระบบหายใจ พยาธิกาเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา พยาธิสภาพ การติดเชื้อและเชื้อก่อโรค อาการและอาการแสดงของโรคในระบบหายใจ หลักการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล หลักการดูแลรักษาเบื้องต้น การใช้ยา การป้องกันโรคที่พบบ่อย
Component, microanatomy, development and physiology of respiratory system;
pathogenesis, pathophysiology, pathology; infections and pathogens; signs and symptoms of
respiratory diseases; principle of laboratory investigations and interpretation; basic care;
pharmacology; prevention of common diseases
วทคร ๒๒๔ ไตและระบบขับปัสสาวะ
๓ (๓-๐-๖)
SCID 224 Renal and Urinary System
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
พัฒนาการทางโครงสร้าง ลักษณะจุลกายวิภาค สรีรวิทยาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิ
กาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของภาวะผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัยและวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นของโรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะที่พบบ่อย เภสัชวิทยาของยาที่ใช้บ่อย ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินปัสสาวะและการ
ป้องกัน
Development, microanatomy and physiology of kidney and urinary system; pathogenesis,
pathophysiology and pathology; signs and symptoms of abnormal conditions of kidney and
urinary system; laboratory investigation and interpretation; diagnosis and basic care of common
urinary diseases; pharmacology of commonly used drugs; risk factors and preventive measures
of urinary diseases

รมพธ ๒๐๑ ระบบโลหิตและน้าเหลือง

๒ (๑-๒-๓)
๗๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

RAPA 201 Hematologic and Lymphoreticular Systems
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
กาเนิดและพัฒนาการของเซลล์ในระบบโลหิต การสร้างเม็ดเลือดและความผิดปกติของการสร้างเม็ด
เลือด สัณฐาน หน้าที่ และความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง โรคธาลัสซีเมีย เม็ดเลือดขาว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว กายวิภาค หน้าที่และภาวะผิดปกติของไขกระดูก ต่อมน้าเหลือง ม้ามและไทมัส สรีรวิทยา
และภาวะผิดปกติของเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด โรคเลือดออกง่าย ภาวะเลือดแข็งตัวง่าย กา รฝึก
ปฏิบัติตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการรักษาภาวะผิดปกติของ
ระบบโลหิต
Embryonic development of cells in hematologic system; hematopoiesis and abnormal
hematopoiesis; morphology, functions and abnormalities of red blood cells; thalassemia; white
blood cells; basic knowledge of leukemia; anatomy, functions and abnormalities of bone marrow,
lymph nodes, spleen and thymus gland; physiology and abnormalities of platelet and
coagulation; bleeding disorders; thrombotic disorders; practicing laboratory investigations and
interpretations; basic knowledge of drugs and treatment of hematologic disorders
วทคร ๓๑๑ ระบบทางเดินอาหาร ตับ และทางเดินน้าดี
๓ (๒-๒-๕)
SCID 311 Gastrointestinal and Hepatobiliary System
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
โครงสร้างและพัฒนาการของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้าดี จุลกายวิภาค สรีรวิทยาของ
อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร เชื้อประจาถิ่นและเชื้อก่อโรค พยาธิกาเนิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการ
แสดงของภาวะผิดปกติของโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย การฝึกปฏิบัติตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การแปล
ผลและการวินิจฉัยโรค หลักการรักษาเบื้องต้นและเภสัชวิทยาของยาที่สาคัญที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ปัจจัยเสี่ยงที่มี
ผลต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้าดี วิธีการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
Structure and development of organs in the gastrointestinal and hepatobiliary system; histology and
physiology of the gastrointestinal organs; microbiota and pathogenic microbes; pathogenesis, pathophysiology,
pathology, signs and symptoms of common gastrointestinal diseases; practicing laboratory testing,
interpretation and diagnosis; basic principles of treatment and pharmacology of principal therapeutic drugs in
gastrointestinal system; risk factors influence development of gastrointestinal and hepatobiliary diseases;
prevention and health promotion
วทคร ๓๑๒ ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓ (๓-๐-๖)
๗๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

SCID 312 Medical Neuroscience : Behavioral Science and Special Senses
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
พัฒนาการและความผิดปกติของพัฒนาการของระบบประสาท โครงสร้างและบทบาทของระบบประสาทที่เกี่ยวกับ
การใช้ยา พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงชีวิต พลวัตทางจิตและปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ป่วย พยาธิ
สภาพของระบบประสาท การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในวัยชรา ยาที่ใช้รักษาภาวะสมองเสื่อม ความเจ็บปวดและ
ยาระงับปวด ยาสลบ โรคลมชักและยาที่ใช้รักษา โรคทางจิตเวชและยาที่ใช้รักษา ได้แก่ โรคจิต โรคทางอารมณ์ โรควิตก
กังวล และโรคทางการนอน สารเสพติดและการรักษา
Development and congenital anomaly of the nervous system, structure & function
relating to CNS pharmacology, human development throughout the life cycle, psychodynamic
and behavioral factors influencing patient behaviors, neuropathology, neurobiology of aging,
drugs for dementia, pain and treatment, general anesthetics, epilepsy and antiepileptic drugs,
psychiatric disorders and drug used in psychiatric disorders including psychosis, mood disorders,
anxiety disorders, sleep disorders, substance use disorder and treatment
วทคร ๓๑๓ ระบบต่อมไร้ท่อ
๓ (๓-๐-๖)
SCID 313 Endocrine System
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
กายวิภาค จุ ลกายวิภาค และพัฒนาการของอวัยวะที่สาคัญในระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมและการ
ทางานของต่อมไร้ท่อ กระบวนการสร้าง หลั่ง การทางานและเมแทบอลิซึมของฮอร์โมน ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่มีผลต่อการทางานของอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการวิทยาของ
ภาวะผิดปกติ หลักการทดสอบทางห้อง ปฏิบัติการ และการแปลผลเพื่อวินิจฉัยโรค หลักการรักษาและการใช้ยาใน
โรคที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน
Anatomy, histology and development of endocrine glands, regulatory mechanisms of
hormone production, secretion, action and metabolism, factors influencing endocrine glands,
pathogenesis, pathophysiology, pathology and symptomatology of endocrine glands, principle of
laboratory investigation and interpretation for diagnosis, principle of pharmacotherapeutics of
common endocrine diseases.
วทคร ๓๑๔ ระบบสืบพันธุ์

๓ (๒-๒-๕)
๗๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

SCID 314 Reproductive System
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาชั้นปี ๑
โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ในเพศชายและเพศหญิง กาเนิดอวัยวะ พัฒนาการทางโครงสร้าง ลักษณะ
จุลกายวิภาค หลักการทางานและการควบคุมการทางานของอวัยวะตั้งแต่เกิด สู่ การเป็นวัยรุ่น ผู้ใหญ่และวัยชรา
ความผิดปกติต่อพัฒนาการ การสร้างอสุจิ การมีประจาเดือน การตั้งครรภ์ การคลอด การให้นมบุตรและ การ
คุมกาเนิด อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย การเกิดพยาธิสภาพ พยาธิสภาพ พยาธิสรีระ การติดเชื้อและเชื้อก่อ
โรค การทดสอบและแปลผลทางห้ องปฏิบัติการ และเภสั ชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคและความผิ ดปกติ การ
ป้องกันโรคติดเชื้อ เนื้องอก และมะเร็งที่พบบ่อยในระบบสืบพันธุ์ การฝึกปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาและพยาธิ
วิทยาที่เกี่ยวข้องในระบบสืบพันธุ์
Structure of the reproductive systems in both male and female; organ formation, development,
anatomical and histological structure, organ function and regulation from birth to puberty, adult and
senescence; abnormalities in development, spermatogenesis, menstrual cycle, pregnancy, labor, lactation,
contraception; signs and symptoms, pathogenesis, pathophysiology, infections and microorganism, laboratory
testing and interpretation, pharmacology of drugs for treatment of diseases and abnormalities, prevention of
infectious diseases, common tumors in the reproduction system; practicing laboratory related to microbiology
and pathology of reproductive system
วทคร ๓๒๔ พันธุศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
SCID 324 Medical Genetics
วิชาบังคับก่อน : วทคร ๑๒๑, วทคร ๑๒๒
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยีน โครโมโซม การแสดงออกและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครงสร้าง
ลักษณะ การเรียงตัวและการแสดงออกของยีนบนโครโมโซม ส่วนประกอบของจีโนมของมนุษย์
ความ
หลากหลายความผันแปรและการคัดเลือกพันธุกรรมโดยธรรมชาติ ชนิดของการเลือกและปัจจัยทางวิวัฒนาการ
ของมนุ ษย์ การกลายของสารพัน ธุกรรม โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมยีนเดียวและปัจจัยหลาย
ประการ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษา การเกิดมะเร็งในระดับ
โมเลกุล เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคพันธุกรรม เทคนิคอณูพันธุศาสตร์ในทางนิติเวช การให้
คาปรึกษาทางพันธุศาสตร์และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

๗๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Fundamental concepts of genes, chromosomes, gene expression and their inheritance,
features of human genome, organization, composition, expression and regulation of genes on
chromosomes, genetic variation, polymorphism and natural selection, types of selection and factors
affecting human evolution including genetic mutations, genetic diseases of both single gene and
multi-factorial disorders, pathogenesis, pathophysiology, pathology, signs and symptoms, treatment,
carcinogenesis at the molecular level, laboratory techniques in diagnosis of genetic diseases,
molecular techniques in forensic medicine, genetic counseling and related ethical issues
วทคร ๓๒๕ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และผิวหนัง
๒ (๒-๐-๔)
SCID 325 Musculoskeletal and Integumentary Systems
วิชาบังคับก่อน : วทคร ๒๑๑, วทคร ๒๑๒, วทคร ๒๑๓, วทคร ๒๑๔, วทคร ๒๑๕
ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาค กาเนิดและพัฒนาการ สรีรวิทยา จุลกายวิภาค ของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก
ข้อ และระบบผิวหนัง พยาธิกาเนิด พยาธิสรีระ และพยาธิวิทยาของโรคในระบบและรูมาติสซั่ม การติดเชื้อและ
เชื้อก่อโรคที่พบบ่อย อาการและอาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การวินิจฉัย แนว
ทางการรักษา การใช้ยา และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค
Basic knowledge of anatomy, embryology, physiology, histology of musculoskeletal and
integument systems, pathogenesis, pathophysiology, pathology of the systems and rheumatism,
infections and common pathogens, signs and symptoms, laboratory investigations and
interpretation, diagnosis, treatment, pharmacology of musculoskeletal and skin systems,
prevention of disease complications
รมคร ๓๐๔ ภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยาคลินิก
๓ (๓-๐-๖)
RAID 304 Clinical Immunology and Microbiology
วิชาบังคับก่อน : วทคร ๒๑๔, วทคร ๒๑๕
โรคติดเชื้อและเชื้อก่อโรคที่พบบ่อย การติดเชื้อแบบแพร่กระจายจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต ภาวะติดเชื้อ
ในกระแสเลือด SIRS และ DIC ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคติดเชื้อฉวยโอกาส การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ โรคจากการก่อการร้าย
ทางชีวภาพ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ การเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ขอบข่ายการออก
ฤทธิ์ สมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ และเภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพ หลักการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการ
รักษาโรคติดเชื้อ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย การทดสอบการดื้อยาของจุลชีพ การปลูกถ่ายอวัยวะและ
ไขกระดูก ภาวะภูมิไวเกิน ภาวะออโตอิมมูน การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกัน
การให้วัคซีน
๗๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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Infectious diseases and common pathogens, systemic bacterial infection, systemic viral
infection, systemic parasitic infection, sepsis, systemic inflammatory response syndrome (SIRS),
disseminated intravascular coagulation (DIC), immunodeficiency, opportunistic infections, HIV
infection and AIDS, healthcare-associated infection and infection control, emerging infectious
diseases, bioterrorism, epidemiology of infectious diseases, specimen collection and laboratory
diagnosis of infectious diseases, spectrum, pharmacokinetics and pharmacodynamics of
antimicrobial agents, clinical consideration of antimicrobial agent use regarding to patient safety,
principles of antimicrobial agent selection, antibacterial and antiviral resistance, solid organ and
hematopoietic stem cell transplantations, hypersensitivity, autoimmune diseases, clinical
application of immunology, vaccination
รมคร ๓๐๕ โภชนวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
๒ (๒-๐-๔)
RAID 305 Clinical Nutrition and Clinical Toxicology
วิชาบังคับก่อน : วทคร ๒๑๓
เมแทบอลึซึมและหน้าที่ของสารอาหาร กลไกการควบคุมความอยากอาหารและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินภาวะโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน้าหนักเกินและภาวะอ้วน ภาวะขาดและเกินของวิตามินและ
แร่ธาตุ สัดส่วนอาหารแลกเปลี่ยน อาหารทางเลือกและอาหารเสริม พิษวิทยาคลินิกเบื้องต้น พิษจากสารเคมี
สัตว์ และพืช การบาดเจ็บจากปัจจัยทางกายภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ เภสัชวิทยาในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
ภาวะอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาที่สาคัญ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับยา สมุนไพร
ทางการแพทย์
Metabolisms and functions of nutrients, appetite control and adipokines, nutritional
assessment, malnutrition, overweight and obesity, vitamins and trace elements deficiency and
toxicity, food exchange list, alternative diet and nutritional supplement, principle of clinical
toxicology, chemical poisoning, animal venom/toxin, plant poison, physical injury, occupational
diseases, drug use in particular populations, adverse drug reactions, common drug interactions,
food-drug interactions, herbal medicine

๗๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมพธ ๓๐๕ เวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจวินิจฉัย
๑ (๑-๐-๒)
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
RAPA 305 Transfusion Medicine and Laboratory Medicine
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๒๐๑
การใช้งานทางคลินิกของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา หมู่โลหิต การบริจาคเลือด การ
เตรี ย มและการรั ก ษาด้ ว ยส่ ว นประกอบของเลื อ ด โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย การทดสอบทาง
ห้ องปฏิบั ติการก่อนให้ เลื อด ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ เลื อดและส่ ว นประกอบของเลื อด การทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการก่อนการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ
จากผู้ป่วยและการเก็บรักษาเพื่อส่งตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการชนิดข้างเตียงผู้ป่วย ปัจจัยรบกวนผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยและข้อควรระวังในการแปลผล
Clinical implication of laboratory hematology, human blood group, blood donation,
blood component preparation and therapy regarding patient safety, pre-transfusion testing,
transfusion reaction, pre-transplantation testing; principle of laboratory medicine, specimen
collection and transportation, point-of-care testing, specimen transportation, common test
interferences and pitfalls in laboratory results interpretation
รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑
๕ (๓-๕-๘)
RACM 303 Community medicine I
วิชาบังคับก่อน :
แนวคิดสุขภาพ สุขภาพกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยและสังคม แนวคิดระบาดวิทยา
การศึกษาทางระบาดวิทยาการวัดทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ศักยภาพของชุมชนในการ
พึ่งตนเองกับสุขภาพ ทักษะการเข้าชุมชนทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ การทางานเป็นทีม
Concept of health, health determinants, holistic approach in health, health seeking
behavior, the desired health service system, health promotion; the role of physicians toward
patients and society, concept of epidemiology, epidemiological study, measurement of
epidemiology; descriptive analysis of data, community potential for self–reliance in health,
community skills, communication and interpersonal skills, teamwork
๗๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๒. กลุ่มวิชาชีพทางคลินิก
รมคร ๒๐๒ พื้นฐานทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๔)
RAID 202 Clinical Foundations of Medicine I
วิชาบังคับก่อน :
อาการวิทยาพื้นฐาน การเชื่อมโยงทางคลินิก และการตรวจร่างกายพื้นฐานทางระบบประสาท ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก สังเกตการปฏิบัติงานทางคลินิกในสถานการณ์จริง
บทนาการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วย พื้นฐานการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว บทนาจริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์
และการแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการกาหนดเป้าหมายทางวิชาชีพ
Basic symptomatology, clinical correlation and basic physical examination in neurology,
cardiovascular, respiratory, musculoskeletal system; observation of clinical practice in a real
situation; introduction to patient encounter; basic communication with the patients and the
families; introduction to medical professionalism and humanized medicine; learning, life and
career goals
รมคร ๓๐๖ พื้นฐานทางคลินิก ๒
๒ (๒-๐-๔)
RAID 306 Clinical Foundations of Medicine II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒
อาการวิทยาพื้นฐานทางระบบทางเดินอาหาร และระบบต่อมไร้ท่อ ฝึกปฏิบัติการสื่อสารกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว บทนาเรื่องวิทยาการระบบสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย บทนาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์
ทางเลือกที่นาไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกัน จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ และการแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณความ
เป็นมนุษย์ การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการกาหนดเป้าหมายทางวิชาชีพ
Basic symptomatology in gastrointestinal and endocrine systems; practicing
communication with the patient and the families; introduction to health systems science and
patient safety; introduction to rehabilitation and complementary medicine; medical
professionalism and humanized medicine; learning, life and career goals

๗๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๐๙ พื้นฐานทางคลินิก ๓
๒ (๒-๐-๔)
RAID 409 Clinical Foundations of Medicine III
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
วิทยาการระบบสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่ยาก จริยธรรม
และจรรยาบรรณแพทย์ และการแพทย์ที่เน้นจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ทบทวน
ทักษะทางคลินิกกับอาจารย์แพทย์ทางคลินิก การเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการกาหนดเป้าหมายทางวิชาชีพ
Health systems science and patient safety; communication skills in difficult situations;
medical professionalism and humanized medicine in various situations; reviewing of clinical skills
with clinical teachers; learning, living and career goals
รมคร ๔๑๐ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๑
๒ (๐-๔-๒)
RAID 410 Longitudinal Ambulartory Experience I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
ทักษะการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลายและพบบ่อย ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมและดูแลอย่างต่อเนื่องในเวชปฏิบัติปฐมภูมิที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป
ของโรงพยาบาล ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ ทักษะการให้ความรู้
และให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งปัจจัยอาชีพ
ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทักษะการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง ทักษะการ
บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
Approaching skills for various common health problems; clinical skills to collect data;
analysis of holistic health problems and a continuous primary care at the out-patient unit of the
hospital; communication skills to build the doctor-patient relationship as well as the families;
health education and counseling skills; analysis of the complexity of determinants of health like
occupation; the families, environment, politics, economics and society; reflective learning skills;
out-patient medical record skills

๗๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๑๑ บทนาเวชศาสตร์คลินิก
๔ (๓-๒-๗)
RAID 411 Introduction to Clinical Clerkship
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
พยาธิสรีรวิทยาของอาการ อาการแสดงที่พบบ่อยและสาคัญตามระบบต่าง ๆ ทักษะการซักประวัติตรวจ
ร่างกาย การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การวินิจฉัยแยกกลุ่มโรค การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ และการ
ถ่ายภาพรังสี หลักการแก้ปัญหาทางคลินิก การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจอื่น ๆ การวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย
Pathophysiology of common symptoms, important signs and symptoms of various systems;
skills in history taking, physical examination, communication with patients and relatives;
constructing differential diagnosis, further laboratory and radiological investigations; the principles
of solving clinical problems; an interpretation of physical examination and other tests; critical
appraisal of data; medical record
รมคร ๔๑๒ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๑
๒ (๑-๒-๓)
RAID 412 Adult Medicine I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
โรค กลุ่มอาการ ภาวะผิดปกติ การตรวจพิเศษ และหัตถการพื้นฐาน ด้านหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอ
ลิก และโลหิตวิทยา การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยทางหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก และ
โลหิตวิทยา ฝึกทาเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางหัวใจและหลอดเลือด เมตาบอลิก และโลหิตวิทยา กับผู้ป่วย
จริง ฝึกทักษะการปฏิบัติและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางหัวใจและหลอดเลือด เมตา
บอลิกและต่อมไร้ท่อ และโลหิตวิทยา ตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
และจริยธรรมทางการแพทย์
Cardiovascular, metabolic and hematologic diseases, syndromes, abnormal conditions;
special investigations and basic manual procedures; management planning for patients with
common cardiovascular, metabolic and hematologic problems; clinical practices with real
patient; basic skill laboratory practice and interpretation, as outlined in the Medical Competency
Assessment Criteria for National License and the medical professional ethics

๘๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๑๓ เวชศาสตร์ผู้ใหญ่ ๒
๒ (๑-๒-๓)
RAID 413 Adult Medicine II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินปัส สาวะ การติดเชื้อและการอักเสบ การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งตรวจทางรังสีวิทยา การทาหัตถการในระบบ
ทางเดินอาหาร การทาหัตถการในระบบทางเดินปัสสาวะ
Diseases in the gastrointestinal system, diseases in the genitourinary system; infection
and inflammation; history taking; physical examination; laboratory investigations; radiologic
investigations; clinical procedures in the GI system; clinical procedures in the GU system
รมคร ๔๑๔ กุมารเวชศาสตร์พื้นฐาน
๒ (๑-๒-๓)
RAID 414 Basic Pedistrics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดถึ งวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การป้องกัน
การเจ็ บ ป่ ว ย การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาสุ ข ภาพทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางรั ง สี การตรวจทาง
ห้องปฏิบั ติการเบื้ องต้น การทาหั ตถการพื้นฐาน และรักษาโรคที่พบบ่อยในทารกถึงวัยรุ่น รวมถึงภาวะทาง
ศัลยกรรม การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ทักษะการติดต่อสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์
Growth and development from neonates to adolescents; child health promotion;
illness prevention; clinical problem solving skills including diagnosis, radiological diagnosis, basic
laboratory tests, basic technical and procedural skills and solving certain common pediatric
health problems including surgical condition both physically and mentally; problem-oriented
medical records; communication skills; medical professionalism

๘๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รมคร ๔๑๕ การดูแลสุขภาพสตรีพื้นฐาน
RAID 415 Basic Care in Women’s Health
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒ (๑-๒-๓)

แนวคิด หลักการประเมินสุขภาพอนามัยสตรี ทักษะการวินิจฉัยโรค ภาวะ กลุ่มอาการทางนรีเวชและ
เต้านมที่พบบ่ อยเป็ น อัน ตรายรี บ ด่ว นและมี ความส าคัญในประเทศไทย ปัจจัยกลไกการเกิดปัญหาและแนว
ทางแก้ไข พยากรณ์โรค แนวทางการดูแลรักษา ปัจจัยที่ทาให้การดูแลรักษาไม่สาเร็จ การวางแผนครอบครัว
การกาหนดประชากรเป้าหมาย วิธีการคุมกาเนิดชนิดต่าง ๆ แผนงานขั้นตอนในการดาเนินงานโครงการวางแผน
ครอบครัว และปัญหาที่เกิด
Concept, principle of women’s health evaluation; skills diagnostic of common,
emergency and important gynecologic and breast diseases and conditions in Thailand;
mechanism and solutions to the problems; prognosis; treatment guidelines; factors affecting
treatment failure; family planning; targeting population; contraceptive methods
รมคร ๔๑๖ การดูแลมารดาและทารก
RAID 416 Mother and Baby Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓

๓ (๑-๔-๔)

การส่งเสริม และการบริบาลสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวมของสตรีและปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ คลอด
หลังคลอด ทักษะการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ภาวะปกติและภาวะผิดปกติที่พบบ่อย ทักษะการ
ทาคลอดปกติ หัตถการที่ไม่ซับซ้อน การเจริญเติบโตพัฒนาการของทารกแรกเกิด การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันการเจ็บป่วย กฎหมายทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การ
ตรวจวินิจฉัยทางรังสี การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การทาหัตถการพื้นฐาน และการรักษาโรคเบื้องต้นที่
พบบ่อย การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ทักษะการติดต่อสื่อสาร เจตคติ และจริยธรรมทาง
การแพทย์
Health and problems of women during the antenatal, intrapartum, post-partum period;
the holistic health care approach; skills in diagnosis of pregnancy; labor, post-partum in normal
risk pregnancy; skills in normal labor; uncomplicated manual skills; growth, the development of
neonate; health promotion; illness prevention; medical laws; diagnosis, radiological diagnosis,
basic laboratory tests, basic technical and procedural skills and solving basic common neonatal
health problems; problem-oriented medical record; communication skills and attitudes and
medical professional ethics
๘๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๑๗ การดูแลเด็กและวัยรุ่น
๓ (๑-๔-๔)
RAID 417 Child and Adolescent Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่น การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก การป้องกัน
การเจ็ บ ป่ ว ย การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาสุ ข ภาพทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางรั ง สี การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การทาหัตถการพื้นฐาน และรักษาโรคที่พบบ่อยเพิ่มเติม รวมถึงภาวะเร่งด่วนในทารกถึง
วัยรุ่น การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ทักษะการติดต่อสื่อสาร จริยธรรม
ในวิชาชีพแพทย์
Growth and development from neonates to adolescents; child health promotion;
illness prevention; clinical problem solving skills including diagnosis, radiological diagnosis, basic
laboratory tests, basic technical and procedural skills and solving additional common and/or
urgent pediatric health problems both physically and mentally; rehabilitation; problem-oriented
medical record; communication skills; ethics in the medical profession
รมคร ๔๑๘ การดูแลผู้ใหญ่โรคระบบประสาท
๓ (๑-๔-๔)
RAID 418 Care in Neurological Patients
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
อาการที่พบบ่อยทางระบบประสาท โรคที่พบบ่อยทางระบบประสาท การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งตรวจทางรังสีวิทยา การทาหัตถการในระบบประสาท การให้การดูแลรักษาโรค
ทางระบบประสาท
Common symptoms in the neurological system; common diseases in the neurological
system; history taking, physical examination, laboratory investigations, radiologic investigations,
clinical procedures in the neurological system; management and care of common neurological
problems

๘๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๑๙ การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
๓ (๑-๔-๔)
RAID 419 Surgery and Perioperative care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การแนะนาศัลยกรรม ห้องผ่าตัด การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การดูแลแผลผ่าตัด เทคนิคการผ่าตัด
พื้นฐาน การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ สรีรวิทยาประยุกต์ในศัลยศาสตร์ การขอความยินยอมและการบริหารความเสี่ยง
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายอวัยวะ แนะนาการให้ยาระงับความรู้สึก การดูแลก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึก การเฝ้าระวัง การใส่ท่อคาหลอดลม เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึก หัตถการพื้นฐานทางวิสัญญี
วิทยา การให้ สารน้ า การให้เลือด ภาวะแทรกซ้อนของการให้ ยาระงับความรู้สึก การดูแลหลังให้ ยาระงับ
ความรู้สึก การบาบัดความปวดหลังผ่าตัด
An introduction to surgery, operative theater, pre- and post-operative care; wound
management; basic operative techniques; biopsy of soft tissue mass and debridement; applied
physiology for surgery; informed consent and risk management; principles of surgical oncology;
principles of organ transplantation; an introduction to anesthesia; preanesthesia care; monitoring;
endotracheal intubation; anesthetic techniques; basic manual skills in anesthesiology;
perioperative fluid therapy; perioperative blood transfusion; complications of anesthesia;
postanesthesia care; postoperative pain management
รมคร ๔๒๐ การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านจักษุ โสต ศอ นาสิก
๔ (๒-๔-๖)
RAID 420 Care in Patients with Eye and ENT Problems
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
โรค กลุ่มอาการ ภาวะผิดปกติ และภาวะฉุกเฉิน การตรวจพิเศษ และหัตถการพื้นฐานด้านจักษุ โสต ศอ
นาสิกวิทยา การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยทางจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยา ฝึกทาหัตถการพื้นฐาน
ด้านจักษุโสต ศอ นาสิกวิทยาในหุ่นจาลอง ฝึกทาเวชปฏิบัติเบื้องต้นด้านจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา กับผู้ป่วยจริง
ตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์
Opthalmologic-otorhinolaryngologic diseases, syndromes, abnormal conditions and
emergency conditions, special investigation and basic manual procedures; management planning
for patients with common ophtalmologic-otorhinolaryngologic problems; basic opthalmologicotorhinolaryngologic manual skills practice in manikins; clinical practices with real patients, as
outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License and the medical
professional ethics
๘๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๒๑ การดูแลผู้สูงอายุ
๔ (๒-๔-๖)
RAID 421 Elderly Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา สติปัญญาและจิตใจในผู้สูงอายุ โรค กลุ่มอาการและปัญหาสุขภาพที่พบ
บ่อยในผู้สูงอายุ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัย รวมถึ งการวางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้นสาหรับปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ การตรวจคัดกรองสุขภาพ การปัองกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ ทักษะการสื่อสารที่ดีสาหรับผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว ทักษะในการบันทึกเวชระเบียนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
Physiologic, cognitive and psychological changes in the elderly; diseases, syndromes and
common health problems in the elderly; history taking, physical examination, diagnosis and initial
management care plan for the common elderly health problems in clinical practice; health
screening, disease prevention and health promotion for the elderly; good communication skills
for the elderly and the families; correct and appropriate medical record skills
รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจัย ๑
๒ (๑-๒-๓)
RAID 422 Research Practice I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การร่างข้อเสนอโครงการวิจัย การนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย การ
ทาวิจัย การแก้ไขปัญหาขณะทาการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์
Meeting with research advisors; proposal writing; research proposal presentations;
research practices; scientific-based problem solving
รมคร ๕๑๖ พื้นฐานทางคลินิก ๔
๑ (๑-๐-๒)
RAID 516 Clinical Foundations of Medicine IV
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความลับของผู้ป่วยในการทางแพทย์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การปฏิบัติงานร่วมกันแบบสหสาขาในระบบ
บริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารทางการแพทย์ในกรณีที่ซับซ้อนมากขึ้น การปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
และเวชจริยศาสตร์ในสถานการณ์ที่พบบ่อย ทบทวนทักษะทางคลินิกกับอาจารย์ทางคลินิก ปรึกษาและวางแผนการเรียน การ
ใช้ชีวิต และเป้าหมายทางวิชาชีพกับอาจารย์ที่ปรึกษา
๘๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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Privacy in health care; professionalism in digital communication; interprofessional
collaboration in health service; clinical teaching as a senior medical student; advanced
communication skills in medicine; medical professionalism and ethics in common situation;
practicing clinical skills and receiving feedback with clinical teachers; life and carrier goal
discussions and experience sharing with mentors
รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
RAID 517 Evidence-Based Medicine
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔

๑ (๑-๐-๒)

การตั้งคาถามทางคลินิก การค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ สถิติประยุกต์ การวิจารณ์การศึกษาด้านการ
วินิจฉัย การรักษา ปัจจัยเสี่ยง พยากรณ์โรค การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบ แนวทางเวชปฏิบัติ สิทธิผู้ป่วย
Formulating clinical questions; searching evidence; applied biostatistics; critical appraisal
of diagnosis study; therapeutic study; risk/harm study; prognosis study; systematic review; clinical
practice guidelines; patient autonomy
รมคร ๕๑๘ เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกต่อเนื่อง ๒
RAID 518 Longitudinal Ambulatory Experience II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔

๑ (๐-๒-๑)

ทักษะการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลายและพบบ่อย ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมและดูแลอย่างต่อเนื่องในเวชปฏิบัติปฐมภูมิที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป
ของโรงพยาบาลและการเยี่ยมบ้าน ทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ
ทักษะการให้ความรู้และให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ ทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
สุขภาพทั้งปัจจัยอาชีพ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทักษะการสะท้อนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ทักษะการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
Approaching skill for various common health problems; clinical skills to collect data, a
holistic analysis of health problems and the continuous provision of primary care at the outpatient unit of the hospital and home visit; communication skills to build doctor-patient
relationship as well as families; health education and counseling skills; an analysis of the
complexity of determinants of health like occupations, families, environment, politics, economics
and society; reflective learning skills; out-patient medical record skills
๘๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๕๑๙ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่
๒ (๑-๒-๓)
RAID 519 Critical Care in Children and Adults
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
แนวคิดระบบบริการผู้ป่วยวิกฤต หลักการรักษาเบื้องต้น การช่วยฟื้นชีวิต ในโรคหรือภาวะเจ็บป่วย
วิกฤตที่พบบ่อยในเด็ กและผู้ใหญ่ การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต การส่งต่อหรือเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยวิกฤต ฝึกทาหัตถการพื้นฐานที่พบบ่อยในโรค/ภาวะเจ็บป่วยวิกฤตในหุ่นจาลองและในผู้ป่วยภายใต้การ
ควบคุมใกล้ชิด ฝึกทาเวชปฏิบัติพื้นฐานในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยวิกฤตตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์
Critical care service concept; initial management, life-saving procedures in common
critical diseases or illnesses among children and adult; communication skills with the patients and
relatives in critical situations; transferring critical patients; basic procedure required in critical
situations by practicing in manikins or in the patients under close supervision; clinical practice with
real patient as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License and
the medical professional ethics
รมคร ๕๒๐ การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน
๒ (๑-๒-๓)
RAID 520 Emergency Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
แนวคิด ระบบบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาเบื้องต้น
การช่วยฟื้นชีวิตในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก ผู้ใหญ่ การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติใน
ภาวะวิกฤต การส่งต่อผู้ป่วย ฝึกทาหัตถการพื้นฐานที่พบบ่อยในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในหุ่นจาลอง ฝึกทา
เวชปฏิบัติพื้นฐานในโรคหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภาและจริยธรรมทางการแพทย์
Emergency medical service concept; history taking, physical examination, differential
diagnosis, initial management, life-saving procedures in common emergency diseases or illnesses
among children and adults; basic emergency skill practice in manikins; clinical practice with real
patients, as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License and the
medical professional ethics
๘๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๕๒๑ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
๒ (๑-๒-๓)
RAID 521 Care in Traumatic Patients
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับ การวินิจฉัยและกลไกการเกิด โรคหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อยในภาวะฉุกเฉินทาง
ศัลยศาสตร์และออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บหลายระบบ หลักการวินิจฉัย การส่ง
ตรวจและการแปลผลภาพรังสี การดูแลรักษาการช่วยฟื้นชีวิตในผู้ป่วยอุบัติเหตุ การดูแลรักษาเบื้องต้น ทราบ
ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต การส่งต่อผู้ป่วย หัตถการ
พื้นฐานทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ และออร์โธปิดิกส์ ข้อห้าม และข้อควรระวัง
Clinical skills for diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common injury in trauma
surgery and orthopedics including conditions in poly-traumatized patients; principles of diagnosis;
an investigation and interpretation of imaging modalities and clinical tests; knowing principles of
basic and advance trauma lift support; initial management; an indication for surgery; counseling
and communicating in critical conditions; referral system management; basic skills caution and
contraindications
รมคร ๕๒๒ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ
๒ (๑-๒-๓)
RAID 522 Care in Musculoskeletal Problems
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับ อาการวิทยา การวินิจฉัยและรู้กลไกการเกิด โรคหรือกลุ่มอาการหรื อภาวะที่
พบบ่อยทางกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน
หลักการวินิจฉัย การแปลผลภาพรังสี การแปลผลทางพยาธิวิทยา ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกัน
โรค การรักษาโดยการใช้ยาการผ่าตัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทราบข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้
คาปรึกษาแนะนาการดูแลตนเองที่บ้าน สามารถทาหัตถการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์ ข้อห้าม และข้อควรระวัง
ความรับผิดชอบตนเอง ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
Clinical skills for diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common diseases or
syndromes or conditions in the musculoskeletal system; condition in orthopedic emergency;
fracture and dislocation from injuries of bones and joints; principles of diagnosis; an interpretation
of imaging modalities; histopathology and clinical tests; knowing holistic care, disease prevention,
medical and surgical treatment; knowing indications for surgery and rehabilitation programs;
counseling on self-care at home; skills in orthopedics caution and contraindications; selfresponsibility, integrity and ethics
๘๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๕๒๓ การดูแลมารดาและทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง
๒ (๑-๒-๓)
RAID 523 Advance mother and Baby Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
การบริบาลสุขภาพและปัญหาที่ซับซ้อนของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด การรักษาเบื้องต้นและ
ส่งต่อแก่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อน
ในการตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ทักษะการทาหัตถการทางสูติศาสตร์ นอกเหนือจากการทาคลอดปกติการเฝ้าระวัง
ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง การวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยภาวะวิกฤตหรือภาวะทางศัลยกรรมของทารกแรกเกิด การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การทาหัตถการพื้นฐานที่จาเป็น การดูแลรักษาเบื้องต้นและ
ส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ การบันทึกรายงานผู้ป่วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร เจตคติและจริยธรรมทางการแพทย์
Complicated problems of women during the antenatal, intrapartum, post-partum period; the
holistic health care approach and the fundamental treatment in complicated diseases including
referral; basic laboratory test; basic ultrasonography; clinical problem solving skills in the antepartum,
labor, post-partum; uncomplicated manual skills in obstetrics apart from the normal delivery;
monitoring high risk neonates; clinical problem solving skills in sick neonates or surgical problems in
sick neonates; diagnosis, basic laboratory test; radiological diagnosis; basic technical and procedural
skills; stabilization and referral; problem-oriented medical record; communication skills, attitudes and
medical professional ethics
รมคร ๕๒๔ การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อย
๒ (๑-๒-๓)
RAID 524 Care in Common Psychiatric Problems
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ปัญหาและภาวะทางจิตเวชศาสตร์ ทั้งที่เกิดจากโรคทางจิตเวชและเกิดจากปัญหาหรือโรคทางร่างกาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ฝึกทักษะการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจสภาพจิต การ
วินิจฉัยแยกโรค ปัญหาและภาวะทางจิตเวชที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาพยาบาลปัญหาฉุกเฉิน หลักการ
ช่ วยเหลื อผู้ ป่ วยจิ ตเวชและครอบครั ว การใช้ ยาจิ ตเวชส าหรั บแพทย์ ทั่ ว ไป การให้ ค าปรึ กษาจิ ตบ าบั ดแบบ
ประคับประคอง การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
Common psychiatric problems and conditions due to psychiatric disorders and organic mental
disorders; skills in history taking, mental status examination, differential diagnosis; common psychiatric
problems encountered in general practice; emergency treatment; principle of care for psychiatric
patients and familes; psychiatric drug usage for general practitioners; psychiatric counseling; mental
health promotion; the prevention of mental health problems
๘๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๕๒๕ ทักษะทางคลินิก ๑
๒ (๐-๔-๒)
RAID 525 Clinical Skills I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทาหัตถการทางคลินิกบาง
หัตถการที่สาคัญในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทักษะการ
วินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ ทักษะการสื่อสาร การให้ความรู้ และการให้คาปรึกษา การขอความ
ยินยอมจากผู้ป่วยและญาติ
History taking, physical examination, clinical reasoning, problem solving and some certain
procedural skills for various health problems according to the Medical Competencies Assessment
Criteria for National License; monitoring and care for procedural complications; health education
and counseling skills; informed consent from the patients and relatives
รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒
๔ (๒-๔-๖)
RACM 501 Community Medicine I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
การประยุกต์ความรู้ทางเวชศาสตร์ชุมชน ระบบสุขภาพ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ วิทยาการระบาด การ
สร้างเสริมสุขภาพ เศรษฐศาสตร์คลินิกและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิจัยระบบสุขภาพ การจัดการระบบ
บริการสุขภาพ บทบาทแพทย์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ การรวบรวมข้อมูล
เพื่อการประเมิน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่ วย ครอบครัว แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ปัญหา
แนวทางแก้ไขระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
Applying knowledge of community medicine; the health system; health determinants,
epidemiology; health promotion; clinical economics and health economics; health system research;
health system management; the physician’s role to patient, family and community; an analysis of
health problems; data gathering assessment; diagnosis of health problems for the level of individual,
family and community; solution guidelines for community health problems; clinical practice
guidelines for patients, family; health promotion guidelines for patients, the families and community;
problems of the health system and the health service system and solution guidelines
๙๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมนว ๕๐๑ นิติเวชศาสตร์
๒ (๑-๒-๓)
RAFO 501 Forensic Medicine
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความหมาย ความสาคัญของนิติเวชศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพคดี กฎหมายทางการแพทย์ บทบาท
ของแพทย์กับกระบวนการยุติธรรม การเป็นพยานศาล วัตถุพยานทางการแพทย์ การฝึกทักษะการตรวจผู้ป่วย
คดี การบันทึกรายงาน
Meaning and importance of forensic medicine; medico-legal autopsy; medical laws; the
role of physician and the jurisprudential process; medical testimony; biological and trace (non
– biological) evidence; practicing skills in examining criminal cases; medico – legal report writing
รมวค ๕๐๑ วิชาเลือกเฉพาะ เวชศาสตร์ครอบครัว
๒ (๑-๒-๓)
RAFM 501 Selective Family Medicine
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นสุขภาพองค์รวมแบบเวชศาสตร์ครอบครัว
ทักษะวิช าชีพแพทย์ในการดูแลผู้ป่ว ยและครอบครัวด้วยหัวใจแห่ งความเป็นมนุษย์แบบองค์รวมและต่อเนื่อง
ทักษะการเยี่ยมบ้านทางคลินิกร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวในประเด็นต่าง ๆ
ของสุ ขภาพครอบครั ว ทัก ษะการสร้ างเสริ มสุ ขภาพตามบริบ ทเฉพาะรายบุคคลและครอบครัว ทักษะการ
ประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในการดูแลประเด็นสุขภาพที่หลากหลายในเวชศาสตร์ครอบครัว ทักษะ
สะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
Clinical skills to collect data and analyze holistic health issues in the family practice;
medical professional skills to provide humanistic and holistic care for the patients and the families
continuingly; multidisciplinary home care skills; communication skills with the patients and the
families in family health issues; health promotion skills for the individuals and the families; an
application of evidence-based medicine to various health issues in the primary care; reflective
learning skills

๙๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รมกม ๕๐๔ วิชาเลือกเฉพาะ กุมารเวชศาสตร์
๓ (๑-๔-๔)
RAPD 504 Selective Pediatrics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
โรคและกลุ่ มอาการในเด็ก ภาวะผิ ด ปกติ ภาวะซับซ้อน และภาวะฉุกเฉิน การส่ งตรวจพิเศษ
หัตถการพื้นฐาน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยหรือภาวะฉุกเฉินในเด็ก การวางแผนดูแลรักษาโรคที่พบ
บ่อยรวมถึงภาวะฉุกเฉิน ฝึกทาเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง การบันทึกรายงานผู้ป่วยแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ทักษะ
การติดต่อสื่อสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์
Pediatric diseases and syndromes; abnormal, complicated and emergency
conditions; special investigations; basic procedural skills; clinical problem solving skills
including the diagnosis and planning of managements in common pediatric health problems
or emergency conditions; clinical practice with real pediatric patients; problem-oriented
medical record; communication skills; medical professionalism
รมศศ ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ ศัลยศาสตร์
๓ (๑-๔-๔)
RASU 506 Selective Surgery
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
โรคทางศัลยศาสตร์ในระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้าดี หลอดเลือด กลไกการเกิดโรค
การวิ นิ จ ฉั ย การด าเนิ น โรคและการพยากรณ์ โ รค หลั ก การรั ก ษาโรคทางศั ล ยกรรม ข้ อ บ่ ง ชี้ ก ารผ่ า ตั ด
ภาวะแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดแบบองค์รวมทั้งด้าน
กาย จิต สังคม การฟื้นฟูสภาพ การขอความยินยอมรับการรักษา การให้คาปรึกษา การเลือกใช้การตรวจพิเศษ
และการแปลผล การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอก การดูแลแผลชนิดต่าง ๆ และทวารเทียม การ
ดูแลคนไข้แผลเพลิงไหม้
Diseases, syndromes, conditions of general surgery; gastrointestinal surgery;
hepatobiliary surgery; vascular surgery; mechanism of diseases; diagnosis; disease progression and
prognosis; principles of the surgical treatment; indications of various surgical procedures;
complications; surgery-associated physiological changes; pre-and post-surgical holistic care
including bio-psycho-social aspects, rehabilitation, consents and counseling; special surgical
investigations and interpretations; patient care in ambulatory surgery; wound and ostomy care;
burn patient care
๙๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมสต ๕๐๖ วิชาเลือกเฉพาะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
๓ (๑-๔-๔)
RAOG 506 Selective Obstetrics and Gynecology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ปัญหาสุขภาพอนามัยสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีวัยหมดระดู ทักษะการวินิจฉัยและบริบาลการ
ตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด โรคทางนรีเวช ในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน การให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการ
ปฎิบัติตัวที่เกี่ยวกับโรคที่เป็น ทักษะหัตถการในด้านสูติศาสตร์และนรี เวชวิทยา เทคโนโลยีก้าวหน้าในการตรวจ
รักษาการตั้งครรภ์และโรคทางนรีเวชที่ซับซ้อน
Health issues of reproductive, pregnant and menopause women; skills for diagnosis and
management of complicated gynecologic diseases and reproductive health, including counseling plan
of management; procedural skills in obstetrics and gynecology; advanced technology in the diagnosis
and management of complicated obstetrics and gynecologic diseases
รมอย ๕๐๕ วิชาเลือกเฉพาะ อายุรศาสตร์
๓ (๑-๔-๔)
RAMD 505 Selective Medicine
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่น่ารู้และทบทวนโรคหรือภาวะที่จาเป็นต้องรู้ในอายุรศาสตร์ ช่วย
เสริมความมั่นใจนักศึกษาในการดูแลผู้ป่วยในภาวะซับซ้อนตลอดจนการเลือกใช้ยาและหัตถการที่จาเป็นสาหรับแพทย์
เวชปฎิบัติทั่วไป
A comprehensive study of interesting medicine including an more emphasis on the most
essential knowledge; encouraging students to have more confidence in secondary and tertiary care of
patients under individual subspecialty supervision in the context of general practitioners
รมอธ ๕๐๓ วิชาเลือกเฉพาะ ออร์โธปิดิกส์
๓ (๑-๔-๔)
RAMD 503 Selective Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกเชิงลึกเกี่ยวกับ การวินิจฉัยและรู้กลไกการเกิด โรค/กลุ่มอาการภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิ
ดิกส์ ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน หลักการวินิจฉัย การแปลผลรังสี การ
แปลผลทางพยาธิวิทยา ให้การดู แลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรค การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ทราบข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้คาปรึกษาแนะนาการดูแลตนเองที่บ้าน สามารถทา
หัตถการพื้นฐานทางออร์ โธปิ ดิกส์ ข้อห้ าม และข้อควรระวัง สื่ อสารกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งผู้ ร่วมงานได้อย่าง
เหมาะสม รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
๙๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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Advanced clinical skills for the diagnosis and knowledge of pathogenesis of the common
diseases or syndromes in orthopedics; conditions in orthopedic emergency; fracture and
dislocation from injuries of bones and joints; principles of diagnosis; an interpretation of imaging
modalities; histopathology and clinical tests; knowing holistic care disease prevention and the
surgical treatment; knowing indications for surgery and rehabilitation programs; counseling on selfcare at home; skills in orthopedics caution and contraindications; communication with patients
and relatives as well as colleagues appropriately; responsibility, integrity and ethics
รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
ทักษะในการทาเวชปฏิบัติทั่วไปในเด็กแบบองค์รวม ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภาในโรงพยาบาลเขตต่างจังหวัด
Skills in general and holistic cares in pediatrics according to the Medical Competency
Assessment Criteria for National License in the setting of provincial hospitals
รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
ทักษะในการทาเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด
Clinical practice and skills in surgery according to the Medical Competency Assessment
Criteria for National License in the setting of provincial hospitals
รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
๓ (๐-๖-๓)
RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetics and Gynecology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
แนวคิด ปัญหาสุขภาพอนามัยสตรีวัยเจริญพันธ์ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีวัยหมดระดู การวินิจฉัยและให้
การรักษาในกลุ่มโรคที่พบบ่อยและในกรณีเร่งด่วน การให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับ
โรคที่เป็น ปัจจัยที่ทาให้การแก้ไขปัญหาไม่สาเร็จ ทักษะการวินิจฉัยและบริบาลการตั้งครรภ์ การคลอด หลัง
คลอด โรคทางนรีเวชที่พบบ่อย ทักษะหัตถการทั้งในด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาเบื้องต้น
๙๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Health issues of reproductive, pregnant and menopause women; skills for the diagnosis
and treatment of common and emergency gynecologic diseases and reproductive health,
including the counseling plan of management; factors affecting the treatment failure; skills in
the diagnosis and management of the pregnancy; labor, post-partum; common gynecologic
diseases; basic procedural skills in obstetrics and gynecology
รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
ทักษะทางคลินิกการทาเวชปฏิบัติในอายุรศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมทบในต่างจังหวัด การทางานเป็นทีมดูแลผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย
แพทย์ประจาบ้าน อาจารย์อายุรแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางสุขภาพ โดยจะได้ฝึกฝนทักษะในการดู แล
รักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และที่ห้องฉุกเฉิน
Clinical practice and skills in internal medicine according to the Medical Council’s
requirements for the management of patients in the affiliated hospitals in rural areas; As a team
work consisting of internal medical resident, attending staff, nurses and other health care
personnel to provide health care in the outpatient clinics, inpatients and emergency rooms
รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
๓ (๐-๖-๓)
RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
การวินิจฉัย ดูแลรักษาและทาหัตถการที่จาเป็นสาหรับภาวะและโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์ บันทึกเวช
ระเบียนส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในภาวะที่เกินขีดความสามารถ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและชุมชนในการ
ป้องกัน การดูแลรักษาตนเองจากภาวะความเจ็บป่วยทางออร์โธปิดิกส์ สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งผู้ร่วมงาน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตนเอง ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
The diagnosis, management and procedural skills of common orthopedic problems and
diseases; complete medical records, knowing limitation in place of practice and skills; proper
decision for referral patients to specialties; the ability to counseling on self-care at home and
contribute community education in orthopedics conditions and related diseases; communication
with patients and relatives as well as colleagues appropriately; self-responsibility, integrity and
ethics
๙๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมวช ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพในชุมชน
๓ (๑-๔-๔)
RACM 615 Clinical Practice and Health Care Management in Community Settings
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ในบทบาทของแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชน ประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ทางคลินิก
สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา วิจัยและการจัดการ การทางานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในชุมชน การระบุ
ปัญหาสุขภาพ การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์สาเหตุ การสังเคราะห์และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ
Various experiences of physician’s role at community hospitals; an application of
prerequisite background such as clinical knowledge, sociology, epidemiology, research and
management; working with local health care personnel and community members; identifing
common health service problems, gathering evidence, analyzing root cause, synthesizing and
making appropriate recommendations for the improvement of the health care service at the
district level
รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจัย ๒
๔ (๐-๘-๔)
RAMS 616 Research Practice II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การทาวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขปัญหา
ขณะทาการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสารผลงานวิจัย
Meeting with research advisors; research practice; data gathering; data analysis; scientificbased problem solving; progression report; research communication
รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจัย ๓
๔ (๐-๘-๔)
RAID 617 Research Practice III
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
การศึกษาดูงานวิจัยในต่างประเทศ เครือข่ายการทาวิจัยนานาชาติ ปัญหาวิจัยระดับนานาชาติ การ
สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรม ระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ การสื่อสารผลงานวิจัย
Research visit in foreign countries; international research network; international-leveled
research problems; cross-culture communication; the health service system related to research topics;
research communication
๙๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๖๑๘ การจัดการโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
๓ (๑-๔-๔)
RAID 618 Chronic Disease Management in Primary Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
แนวทางเวชปฏิบั ติสาหรับ โรคเรื้อรังที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่เป็นปัญหา
สุขภาพที่สาคัญที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลักของแพทย์ใช้ทุนหลัง
จบแพทยศาสตรบัณฑิต ทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษา ติดตาม สร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะการวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการประเมินสุขภาพครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการให้ความช่วยเหลือดูแลที่เหมาะสม ศึกษาตัวอย่าง
วิเคราะห์และนาเสนอรูปแบบการจัดการระบบในการดูแลโรคเรื้อรังในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ การบันทึกเวชระเบียน
Clinical practice guidelines for common chronic diseases in Thailand especially the
important and common diseases or health conditions found in the community hospital practice
which is the main practice setting for intern physicians after the medical graduation; clinical skills
in the diagnosis, treatment, follow-up, health promotion and rehabilitation for the patients with
common chronic diseases in primary care; continuous analytic skills on holistic health problems;
assessment skills for family health of the patients with chronic diseases and appropriate
management skills; case studies; an analysis and a presentation on chronic care model in primary
care; communication skill with patients and their families; medical record skill
รมคร ๖๑๙ มะเร็งวิทยาและเวชศาสตร์บริบาลบรรเทา
๓ (๑-๔-๔)
RAID 619 Oncology and Palliative Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
นิยามของการดูแลแบบประคับประคอง การประเมินอาการในผู้ป่วยบริบาลบรรเทา การจัดการอาการ
ปวดในผู้ป่วยบริบาลบรรเทา กลไกของความปวด วิธีประเมินความปวด ชนิดของความปวดที่พบทางคลินิกและ
หลักการรักษา วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการบาบัดความปวด การดูแลอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะท้าย การสื่อสาร
กับครอบครัวผู้ป่วยบริบาลบรรเทา การดูแลผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต การพูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวเรื่องการ
วางแผนการดูแลล่วงหน้า เวชจริยศาสตร์ในงานบริบาลบรรเทา การประเมินและดูแลภาวะโศกเศร้าจากการ
สู ญ เ สี ย ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ม ะ เ ร็ ง ที่ พ บ บ่ อ ย ก า ร บ อ ก พ ย า ก ร ณ์ โ ร ค
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคมะเร็งที่ควรรู้ ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็ง บทสนทนาเรื่องการแพทย์ทางเลือก
๙๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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Definitions of palliative care; symptoms assessment in palliative care; definitions of pain;
mechanism of pain; pain evaluation; categories of pain; principles of pain management; method
of pain management; common symptom palliation; last hour symptoms, working with patients’
families; the end of life; advance care planning; medicolegal and ethics, grief and bereavement;
fundamental knowledge about common cancers; common complications from treatments;
emergency conditions in oncology; conversations about alternative medicine
รมคร ๖๒๐ ทักษะทางคลินิก ๒
๓ (๑-๔-๔)
RAID 620 Clinical Skill II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
ทักษะทางคลินิกในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ การช่วยชีวิตในทารก เด็ก และผู้ใหญ่ รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บ และภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ หัตถการที่สาคัญในสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทา
หัตถการ ทักษะการวินิจฉัยและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ การป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติ
หัตถการ ทักษะการสื่อสาร การให้ความรู้ ให้คาปรึกษา การขอความยินยอมจากผู้ป่วยและญาติ การสื่อสาร
ในทีมการรักษา
Clinical skills in emergency situation including newborn resuscitation, pediatric advanced
life support, adult advanced cardiovascular life support, advanced trauma life support and
obstetric emergency; necessary procedures in emergency situations; indications and
contraindications for procedures; monitoring and care for procedural complications; prevention
of procedural errors; health education and counseling skills; informed consent; communication
within the healthcare team
รมคร ๖๒๑ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแบบบูรณาการ
๓ (๑-๔-๔)
RAID 621 Integrated Emergency Care
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
ระบบบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และทักษะในการวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจ
และการแปลผลทางรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาเบื้องต้นในโรค การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย
ฉุกเฉินที่พบบ่อยในเด็ก และผู้ใหญ่ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บหลายระบบ การช่วยฟื้นชีวิต ทักษะการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤต การติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงาน ความต่อเนื่องของการดูแลรักษา ระบบการส่ง
ต่อผู้ป่วย
๙๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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Emergency medicine service; history taking, physical examination, differential diagnosis
skills, investigation and interpretation of radiology and laboratory; initial management of common
diseases, trauma, illnesses in children and adults; accident, multiple trauma; cardiopulmonary
resuscitation; communication skills to the patients and the families in critical situations;
continuum of care; the referral system
๓. กลุ่มวิชาเลือกทางคลินิก
รมกม ๕๔๕ กุมารเวชศาสตร์ (โรคหัวใจ)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 545 Pediatrics (Cardiology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด โรคหัวใจรูมาติก โรคคาวาซากิ ทักษะเบื้องต้นในการซัก
ประวัติ ตรวจร่ า งกายระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด การแปลผลและวิเ คราะห์ ภาพรังสี ทรวงอก การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การใช้ข้อมูลทางคลินิกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิ ดที่พบบ่อย โรคหัวใจรูมาติก และโรคคาวาซากิ ข้อบ่งชี้ในการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่าง
เหมาะสม
Understanding basic knowledge in the congenital heart disease, rheumatic heart disease
and Kawasaki disease; basic skills in clinical approach and cardiovascular physical examination;
interpreting chest radiography, electrocardiography, echocardiography; the application of clinical
data in the management of the common congenital heart diseases, rheumatic heart disease and
Kawasaki disease; indications for appropriate referral to cardiologists
รมกม ๕๔๖ กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการ)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 546 Pediatrics (Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
ทักษะการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก การให้อาหารทารกและเด็กปกติ การให้โภชนบาบัดแก่
ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคต่าง ๆ วิธีการให้อาหารทางปาก ทางสายให้อาหาร และทางหลอดเลือดดา
Skills in assessing nutritional status in children; feeding normal infants and children;
nutritional therapy for pediatric patients; enteral, tube feeding and parenteral nutrition
๙๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมกม ๕๔๗ กุมารเวชศาสตร์ (โลหิตวิทยา)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 547 Pediatrics (Hematology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย ปัญหา
เจ็บป่วยเฉียบพลัน ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน ข้อบ่งชี้ในการส่งและการแปลผลการตรวจพื้นฐาน
และการตรวจพิเศษ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ molecular genetics และการวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อน
คลอด การเตรียมยาและการฉีดยาเองสาหรับการรักษาที่บ้าน การฝึกเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กโรคเลือดทั้งผู้ป่วย
ในและที่คลินิกโรคเลือด
Clinical experience in common pediatric hematologic diseases in Thailand; acute,
chronic and emergency conditions; indication and interpretation of basic and special
investigations; laboratory practice in molecular genetics and prenatal diagnosis; drug preparation
and self-infusion for home treatment; clinical practice with hematologic patients in both inpatient and out-patient settings
รมกม ๕๔๘ กุมารเวชศาสตร์ (มะเร็งวิทยา)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 548 Pediatrics (Oncology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึ กประสบการณ์ในการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่ว ยเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย
ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลัน ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน หลักการการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ด
เลือดในเด็ก ข้อบ่งชี้ในการส่งและการแปลผลการตรวจพื้นฐานและการตรวจพิเศษ การฝึกเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็ก
โรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยในและที่คลินิกโรคมะเร็ง
Clinical experience training in common pediatric oncologic diseases in Thailand; acute,
chronic and emergency conditions; principle of hematopoietic stem cell transplantation; indication
and interpretation of basic and special investigations; clinical practice with oncologic patients in
both in-patient and out-patient settings

๑๐๐
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รมกม ๕๔๙ กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกิด)
๒ (๐-๔-๒)
RAPD 549 Pediatrics (Neonatology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓
การฝึกประสบการณ์การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาทั้ งในระดับปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและ
ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง ข้อบ่งชี้ ขั้นตอนวิธีการทา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดในหัตถการที่ทาบ่อยในผู้ป่วย
ทารกแรกเกิด
Clinical experiences and skills in the neonatal care in both acute and chronic
conditions; indications, methods and complications of common procedures in neonates
รมกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม
๒ (๑-๒-๓)
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)
RAPD 550 Pediatrics (Combined Nephrology, Rheumatology, Endocrinologyand Metabolism)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม และโรค
ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมที่พบบ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง ข้อ
บ่งชี้ และการแปลผลการตรวจพิเศษ
Clinical experiences in common diseases of pediatric nephrology, rheumatology and
endocrinology in Thailand; acute and chronic problems; indications and interpretations of special
investigations
รมกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคหัวใจ โรคระบบประสาท
๒ (๑-๒-๓)
และเวชพันธุศาสตร์)
RAPD 551 Pediatrics (Combined Cardiology, Neurology and Genetics)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัยดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรคระบบประสาท และโรคทาง
พันธุกรรมและเมตาบอลิกผิดปกติแต่กาเนิด ที่พบบ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหา
เจ็บป่วยเรื้อรัง ข้อบ่งชี้ และการแปลผลการตรวจพิเศษ ความสัมพันธ์ของโรคในระบบหัวใจ ระบบประสาท และ
พันธุศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ในการให้คาแนะนา

๑๐๑
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Clinical experience training in common pediatric heart disease, neurologic disease and
genetic disorders in Thailand; acute and chronic problems; an indication and interpretation of special
investigation; the relationship of illness in the aspect of cardiology, neurology and genetics; the
knowledge application for counseling
รมกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาพัฒนาการเด็ก ทางเดินอาหาร
๒ (๑-๒-๓)
และเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น)
RAPD 552 Pediatrics (Combine Child development, Gastroenterology,
Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในแผนกผู้ป่วยนอกเด็กที่มีปัญหาโรคที่พบบ่อยรวมทั้งโรคทางเดิน
อาหารและโรคตับในเด็กและปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
การวินิจฉัย ประเมินพัฒนาการ และพฤติกรรมรวมถึงให้คาปรึกษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก ข้อบ่งชี้การส่องกล้อง
ทางเดินอาหารเบื้องต้น การแนะนาผู้เลี้ยงดูในการดูแลสุขภาพเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการเยี่ยมและ
ให้คาแนะนาครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานพัฒนาเด็ก
Principles of care for children with common problems including common gastrointestinal
diseases and common developmental and behavioral problems in the outpatient setting; skills in
history taking, physical examination, diagnosis, developmental and behavioral assessment and
counseling of common diseases in children; indications for gastrointestinal endoscopy in children;
child health recommendations; promoting child health by visiting and giving health recommendation
to the families, communities, schools and day care centers
รมกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ
๒ (๑-๒-๓)
และโรคระบบหายใจ)
RAPD 553 Pediatrics (Combined Allergy, Infectious Diseases and Respiratory Diseases)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อและโรคระบบ
หายใจที่พบบ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้ อรัง ข้อบ่งชี้ และการแปลผล
การตรวจพิเศษ
Clinical experience training in common pediatric allergic, infectious and respiratory
diseases in Thailand; acute and chronic problems; indications and interpretations of special
investigation
๑๐๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมกม ๖๕๔ กุมารเวชศาสตร์ (โรคไต)
๒ (๐-๔-๒)
RAPD 654 Pediatrics (Nephrology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะที่พบ
บ่อยในประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน ข้อบ่งชี้ในการส่ง
และการแปลผลการตรวจพื้นฐานและการตรวจพิเศษ การฝึกทาเวชปฏิบัติกับผู้ป่วยเด็กโรคไตและระบบทางเดิน
ปัสสาวะทั้งผู้ป่วยในและที่คลินิกโรคไต
Clinical experience training in common pediatric nephrology diseases in Thailand; acute
and chronic problems; indications and interpretations of basic and special investigations;
practicing with real patients in both in-patient and renal clinic setting
รมกม ๖๕๕ กุมารเวชศาสตร์ (พัฒนาการเด็ก)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 655 Pediatrics (Developmental and Behavioral Pediatrics)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย ทักษะ
ในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิ นิจฉัย ประเมินพัฒนาการและพฤติกรรม การให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้
เลี้ยงดูในการดูแลปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม
Clinical experience training for children with common developmental and behavioral
problems; skills in history taking, physical examination, diagnosis, developmental and behavioral
assessment; counseling of common developmental and behavioral problems
.

รมกม ๖๕๖ กุมารเวชศาสตร์ (ร่วมสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 656 Pediatrics (Hematology and Oncology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์ในวินิจฉัย การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและโรคมะเร็งที่พบบ่อยใน
ประเทศไทย ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลัน ปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมถึงภาวะเร่งด่วน หลักการการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกาเนิดเม็ดเลือดในเด็ก ข้อบ่งชี้ในการส่งและการแปลผลการตรวจพื้นฐานและการตรวจพิเศษ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ molecular genetics และการวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด การเตรียมยาและการฉีดยาเอง
สาหรั บ การรั กษาที่บ้ าน การฝึ กทาเวชปฏิบัติกับผู้ ป่ว ยเด็กโรคเลื อดและโรคมะเร็งทั้งผู้ ป่ว ยในและที่ค ลิ นิก
โรคมะเร็ง
๑๐๓
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Clinical experience training in common pediatric hematologic and oncologic diseases
in Thailand; acute, chronic and emergency conditions; principle of hematopoietic stem cell
transplantation; an indication and interpretation of basic and special investigations; laboratory
practices in molecular genetics and prenatal diagnosis; drug preparation and self-infusion for
home treatment; clinical practice with hematologic patients in both in-patient and out-patient
settings
รมกม ๖๕๗ กุมารเวชศาสตร์ (โรคข้อ และรูมาติสซั่ม)
๒ (๐-๔-๒)
RAPD 657 Pediatrics (Rheumatology)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๔ และ รมคร ๔๑๗
การฝึกประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย
ปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ข้อบ่งชี้ และภาวะแทรกซ้อน การเรียนรู้การตรวจพิเศษทางด้านโรคข้อและ
รูมาติสซั่ม ได้แก่ การแปลผลน้าในข้อ การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฎิบัติการพิเศษทางอิมมูโนวิทยา
Clinical experience training in common pediatric rheumatic diseases in Thailand; acute
and chronic problems; indications and complications; learning specific investigation for rheumatic
diseases including the arthrocentesis analysis and immunologic tests
รมกม
๖๕๘ กุมารเวชศาสตร์ (กุมารเวชบาบัดวิกฤต)
๒ (๐-๔-๒)
RAPD 658 Pediatrics (Pediatric Critical Care Medicine)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓
ภาวะวิกฤตที่พบบ่อยในเด็ก การประเมินและการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ
การช่วยฟื้นชีวิตขั้นสู งในเด็ก การดูแลทางเดินหายใจในผู้ป่ว ยเด็ก การประเมินและรักษาภาวะช็อคในเด็ก
เทคนิคและอุปกรณ์ให้ออกซิเจนพื้นฐาน พื้นฐานการช่วยหายใจ การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด non-invasive การ
ใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็ก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต ทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต
Common critical conditions in children; a systematic approach to a critically ill child;
pediatric advanced life support; the airway management in children; the management of
pediatric shock; basic oxygen delivery and technique, respiratory support, non-invasive ventilator,
mechanical ventilator in pediatric patients; pediatric transportation; communication skills in a
critical care setting

๑๐๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมกม ๖๕๙ กุมารเวชศาสตร์ (เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น)
๒ (๑-๒-๓)
RAPD 659 Pediatrics (Ambulatory Pediatrics and Adolescent Medicine)
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๒ และ ๓, รมคร ๔๑๑, รมคร ๔๑๖ และ รมคร ๕๒๓
หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคที่พบบ่อยในแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ทักษะในการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การให้คาปรึกษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก การแนะนาแก่ ผู้เลี้ยงดูในการดูแลสุขภาพเด็ก
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยการเยี่ยมและให้คาแนะนาครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
Principles of care for children with common problems in outpatient clinic; skills in
history taking, physical examination, diagnosis, counseling of common diseases in children; giving
child health recommendations; promoting child health by visiting and giving health
recommendations to the families, communities, schools
รมจษ ๕๓๓ จักษุวิทยาทางคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
RAOP 533 Clinical Ophthalmology
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๒๐
การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา โรคที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา ฝึกปฏิบัติในการใช้ Slit
Lamp Biomicroscope ในการตรวจตาสาหรับแพทย์ทั่วไป
The diagnosis and management of commom eye diseases and emergency practices of
Slit Lamp Biomicroscope for general practisioners
รมจษ ๖๕๑ ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา
๒ (๐-๔-๒)
RAOP 651 Clinical Experience in Ophthalmology
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๒๐
ประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทางจักษุวิทยา
Experiences in the management of ophthalmic patients; continuous learning in
ophthalmology

๑๐๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมนว ๕๓๑ ประสบการณ์ทางนิติเวชศาสตร์
๒ (๐-๔-๒)
RAFO 531 Experience in Forensic Medicine
วิชาบังคับก่อน : รมนว ๕๐๑
วิธีการและปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพคดี การตรวจผู้ป่วยคดี เขียนบันทึกรายงานการชันสูตรพลิกศพ
ผู้ป่วยคดี ประยุกต์กฏหมายการแพทย์กับการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม การเก็บตรวจวัตถุพยาน การไปเป็นพยาน
ศาล
Methods and practices of the criminal case autopsy; examining criminal cases, medico
legal report writing; an application of medical laws to clinical practices; a collection of biological
and trace (non-biological) evidence; medical testimony
รมพธ ๔๓๑ โลหิตวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 431 Hematology
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔
การวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาในงานประจา การทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด การตรวจสอบโรคธาลัส
ซีเมียทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบวิธีพิเศษทางโลหิตวิทยา การตรวจด้านเคมีของเซลล์
A hematology analysis in routine practices, blood clotting test, a laboratory thalassemia
investigation, a special test in hematology, a chemical test on cells
รมพธ ๔๓๒ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 432 Molecular Genetics
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๔
สาธิตและปฏิบัติการสกัดสารพันธุกรรม การทาปฏิกิริยา polymerase chain reaction (PCR) การ
แยกขนาดของ DNA โดยวิธี electrophoresis การแปลผลและการประยุกต์ใช้
Demonstrations and practices of genetic material extraction, PCR, electrophoresis of DNA,
interpretation and application

๑๐๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมพธ ๔๓๓ เซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 433 Cytogenetics and Molecular Cytogenetics
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๔
หลักการทางเซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การสาธิตและปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์จาก
เลือดไขกระดูกและเซลล์น้าคร่า วิธีการเตรียมโครโมโซม วิธีการทาเทคนิค fluorescence in situ hybridization
(FISH) และการอ่านผล
Principles of cytogenetics and molecular cytogenetics, demonstrating and practicing cell
cultivation from bone marrow and amniotic cell, chromosome preparation, FISH technique and
result reading
รมพธ ๔๓๔ ชีวสารสนเทศศาสตร์สาหรับไวรัสวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 434 Bioinformatics for Virology
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔
การสาธิตและปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลยีโนมของไวรัสจากฐานข้อมูลระหว่างประเทศ การนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล การทานายชนิ ดของยาที่สามารถต้านหรือ
ยับยั้งการเพิ่มจานวนของไวรัส และการสร้างยาหรือวัคซีนจากข้อมูลยีโนม
Demonstration and practices of the investigation of viral genome from the international
database; an analysis of information with application programs on molecular epidemiology, the
prediction of drug capable of resisting or ending viral replication and drug or vaccine production
from genomic information
รมพธ ๔๓๕ การวินิจฉัยไวรัสระดับโมเลกุล
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 435 Molecular Viral Diagnosis
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔
การสาธิตและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไวรัสจากสิ่งส่งตรวจประเภทต่าง ๆ โดยการใช้เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล อาทิ
PCR/RT-PCR, Real Time PCR, sequence based genotyping, in situ hybridization และ Cell Chip assay
The demonstrations and practices of diagnosing virus from specimen by using molecular
biological techniques e.g. PCR/RT-PCR, Real Time PCR, sequence based genotyping, in situ
hybridization and Cell Chip assay
๑๐๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมพธ ๔๓๖ พยาธิโลหิตวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 436 Hematopathology
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓ รมพธ ๓๐๔ รมคร ๔๑๒
การปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการในภาควิชาพยาธิวิทยา ขั้นตอน วิธีการเตรียมข้อมูลทางพยาธิวิทยากับ
ตัวอย่างส่งตรวจ การวิเคราะห์โรคทางโลหิตวิทยา การตรวจ การแปลผลของการตรวจเลือด ไขกระดูก
ต่อม
น้าเหลือง ม้าม และเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่น ๆ
Practices in the department of pathology laboratory, steps, methods of pathological data
preparation with specimen; hematological disease diagnosis, tests, interpretation of blood, bone
marrow, lymph node, spleen and other tissues or organs
รมพธ ๕๓๑ เวชศาสตร์การบริการโลหิต
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 531 Transfusion Medicine
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๔
การตรวจหมู่เลือดชนิดต่าง ๆ การทดสอบก่อนการให้เลือด การแก้ปัญหาในการให้เลือด การปั่นแยก
เลือด การใช้เลือดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การทา HLA typing และการแปลผล
Blood group identification, compatibility testing, solution to blood transfusion problems;
blood centrifugation, the proper use of blood with the highest efficiency, HLA typing and
interpretation
รมพธ ๕๓๒ ศัลยพยาธิวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
RAPA 532 Surgical Pathology
วิชาบังคับก่อน : รมพธ ๓๐๓
กระบวนการในการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้ออวัยวะที่ได้รับจากการผ่าตัด ตั้งแต่รับสิ่ง ส่ง
ตรวจจนถึงการรายงานผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
A process in the pathological diagnosis of tissue or organ from surgical procedure,
timeliness and accuracy from specimen collections to result reporting

๑๐๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๓๖ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๑
๔ (๐-๘-๔)
RAID 436 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School I
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๑ รมคร ๔๑๒ รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๔ รมคร ๔๑๕
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกพื้นฐานในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ใน
สถาบันทางการแพทย์ต่างประเทศ
Experiences in clinical clerkship in major departments (Medicine, Obstetrics and
Gynecology, Surgery, Pediatrics and Family Medicine); learning new experiences at foreign
medical schools
รมคร ๔๓๗ เภสัชบาบัด
๒ (๒-๐-๔)
RAID 437 Pharmacotherapeutics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การใช้ยารักษาโรคที่พบบ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคติดเชื้อ และมะเร็ง การจัดการผลร้ายของยา
Pharmacotherapy of common diseases in the cardiovascular system, the respiratory
system, the gastrointestinal system, the neurological system, the endocrine system, the
musculoskeletal system, infectious diseases, cancer, the management of adverse drug reactions
รมคร ๔๓๘ บูรณาการวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิก
๒ (๒-๐-๔)
RAID 438 Integration of Basic and Clinical Sciences
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
กลไกการเกิด โรค พยาธิส รี ร วิ ท ยา และการประยุก ต์ ใช้ ค วามรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ พื้ นฐาน
ในทางคลินิกของโรคที่พบบ่อยในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและตับ
ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง หลักการ
สาคัญทางเวชพันธุศาสตร์และการให้คาปรึกษาทางพันธุกรรม
Mechanism of diseases, pathophysiology and clinical applications of basic medical
sciences in common cardiovascular disorders, respiratory disorders, gastrointestinal and
hepatobiliary disorders, renal disorders, endocrine disorders, neurological disorders,
immunological disorders, infectious diseases and cancer; principles of medical genetics and
genetic counseling
๑๐๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๔๓๙ ประสบการณ์วิจัย ๑
๒ (๐-๔-๒)
RAID 439 Research Experience I
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การทบทวนวรรณกรรม การเลื อกอ่า นผลงานทางวิช าการที่เ กี่ย วข้ องกับ คาถามงานวิจั ย การอ่ า น
บทความทางวิ ชาการ การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การทาวิจัย การแก้ไขปัญหาขณะทาการวิจัยโดยใช้
ตรรกะทางวิทยาศาสตร์
A literature review, research question-related paper reading; scientific reading
comprehension; a meeting with advisors, research practice, scientific-based problem solving
รมคร ๔๔๐ ประสบการณ์วิจัย ๒
๒ (๐-๔-๒)
RAID 440 Research Experience II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การทบทวนวรรณกรรม การอ่านบทความทางวิชาการ การพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การทาวิจัย
การรวบรวมข้อมูล การแก้ไขปัญหาขณะทาการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสารผลงานวิจัย
A literature review, scientific reading comprehension; a meeting with advisors; research
practice, data gathering, scientific-based problem solving, progression report
รมคร ๕๓๓ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๒
๔ (๐-๘-๔)
RAID 533 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School II
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกพื้นฐานในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ และ
นรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว และสาขาวิชารอง ได้แก่ จิตเวชศาสตร์ เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา รังสีวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก ออร์โธปิดิกส์ เวช
ศาสตร์ชุมชน และได้ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในสถาบันทางการแพทย์ต่างประเทศ
Experiences in clinical clerkship in major departments (Medicine, Obstetrics and
Gynecology, Surgery, Pediatrics and Family Medicine) and minor departments (Psychiatry,
Physical Medicine and Rehabilitation, Emergency Medicine, Otorhinolaryngology,
Ophthalmology, Radiology, Clinical Pathology, Orthopedics, Community Medicine); learning new
experiences at foreign medical schools
๑๑๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมคร ๕๓๔ การวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัยทางคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
RAID 534 Advanced Data Analysis in Clinical Research
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
โมเดลทางสถิติขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยทางคลินิก การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
สารสนเทศด้านงานวิจัยทางคลินิก การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในงานวิจัยทางคลินิก การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
และการเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูลทางคลินิก
Advanced statistical models for clinical research, systematic review and meta- analysis,
informatics in clinical research, the big data analysis in clinical research; an application of artificial
intelligence and machine learning with clinical data
รมคร ๕๓๕ ประสบการณ์วิจัย ๓
๒ (๐-๔-๒)
RAID 535 Research Experience III
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การทาวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขปัญหาขณะทาการวิจัยโดยใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร
ผลงานวิจัย การเตรียมบทคัดย่อ
Comprehensive literature review; a meeting with advisors, research practice, data
gathering, data analysis, scientific-based problem solving, progression report, abstract
preparations
รมคร ๖๓๐ ประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นคลินิกในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ๓
๔ (๐-๘-๔)
RAID 630 Experience in Clinical Clerkship in Foreign Medical School III
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ย นรู้ ทางคลิ นิกในสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ในเชิงลึ กและได้
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในสถาบันทางการแพทย์ต่างประเทศ
Experience in subspecialty clinical clerkship, learning new experiences at foreign medical
schools

๑๑๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมวช ๔๓๑ สารสนเทศสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
RACM 431 Health Informatics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
ภาพรวมของสาขาวิชาเวชสารสนเทศและสารสนเทศสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและแนวโน้ม
ด้านสุขภาพดิจิทัล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลและเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
สาหรับความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการรักษาพยาบาล การพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานพยาบาล บทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศสุขภาพในฐานะนักวิชาการและ
ผู้บริหาร ขอบเขตและโอกาสทางวิชาชีพในสาขาสารสนเทศสุขภาพ
An overview of the field of biomedical and health informatics; health information
technology and digital health trends; the hospital information systems and electronic health
records, health information technology for patient safety and quality of care; the software
development and information technology management in healthcare organizations, roles of
health informatics professionals in academic and executive capacities, scope and career
opportunities in health informatics
รมวฟ ๕๓๔ ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๒ (๐-๔-๒)
RARM 534 Clinical Experience in Rehabilitation
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกในการประเมินและการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การติดตามดู
ขั้นตอนการรักษาทางด้านกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด การฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้น สาธิต และแนะนาผู้ป่วย และ/
หรือญาติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Clinical skills regarding rehabilitation medicine in the musculoskeletal system, an
observation of involved physical therapy and occupational therapy sessions, practical sessions
on basic skills, demonstrations and advice in patient/relatives in the rehabilitation

๑๑๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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+รมวฟ ๕๓๕ เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท
๒ (๐-๔-๒)
RARM 535 Rehabilitation in Neurological Disorders
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกในการประเมินและการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท การ
ติดตามดูขั้นตอนการรักษาทางด้านกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด การฝึกปฏิบัติทักษะเบื้องต้นทางเวชศาสตร์
ฟื้นฟู
Clinical skills regarding rehabilitation medicine in neurological problems, observations of
involved physical therapy and occupational therapy sessions, practical session on basic skills
รมวค ๔๓๓ ประสบการณ์ทางคลินิกในการรักษาโรคทั่วไป
๒ (๐-๔-๒)
RAFM 433 Clinical Experience in General Practice
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย เลือกการตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องมือพื้นฐานและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมในการตรวจที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ทักษะวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นที่เวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทักษะการบันทึกเวชระเบียน ทักษะการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงความแตกต่างทางความเชื่อด้านสุขภาพและวัฒนธรรมของผู้ป่วย ทักษะการให้
คาแนะนาสุขภาพเบื้องต้น ทักษะการประยุกต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ในเวชปฏิบัติทั่วไป
และทักษะการ
สะท้อนคิดและทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง
Clinical skills in history taking, physical examination, the proper investigation at the
outpatient unit of the general practice; analytic skills on health problems and basic clinical
diagnosis at primary care, medical record skills, proper communication skills with the patients
concerning the differences in the health belief and culture of the patients, basic health
education skills, application of evidence-based medicine to the general practice and reflective
learning skills

๑๑๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมวค ๕๓๓ ประสบการณ์ทางคลินิกในเวชปฏิบัติครอบครัว
๒ (๐-๔-๒)
RAFM 533 Clinical Experience in Family Practice
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจเพิ่มเติมที่จาเป็น และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ
องค์รวมแบบเวชศาสตร์ครอบครัว ทักษะวิชาชีพแพทย์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมแก่บุคคลและครอบครัว ทักษะ
การสื่อสารในประเด็นของสุขภาพครอบครัว ทักษะการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล ทักษะการประยุกต์ใช้เวช
ศาสตร์เชิงประจักษ์ในการดูแลประเด็นสุขภาพที่หลากหลายในเวชศาสตร์ครอบครัว ทักษะการบันทึกเวชระเบียน
และ ทักษะสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
Clinical skills in history taking, physical examination, necessary investigation and an
analysis of holistic health problems in family practice; medical professional skills to provide
holistic care for the patients and the families; communication skills in family health issues, health
promotion skills for individuals; application of evidence-based medicine for variety of health
issues in family practice, medical record skills and reflective learning skills
รมวค ๕๓๔ ประสบการณ์พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
๒ (๐-๔-๒)
RAFM 534 Basic Experience in Occupational and Environmental Medicine
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
การศึกษาดูงานและฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้ อม ทักษะการประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการทางาน อธิบาย
หลักการควบคุมความเสี่ยงสุขภาพ การประเมินความพร้อมในการทางาน การกลับเข้าไปทางาน ระบบให้ความ
ช่วยเหลือดูแลหลังจากเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และทักษะสะท้อนการเรียนรู้ของ
ตนเอง
Worksite visit and basic practical skills on occupational and environmental medicine;
work-related diseases and environmental-related diseases; health risk assessment and hazard
identification skills on working condition; an explanation of principles of health hazard control;
an evaluation of the fitness for work, returning to work and the work compensation system for
disabled workers and reflective learning skills

๑๑๔

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมศศ ๔๓๕ ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่งทั่วไป
๒ (๐-๔-๒)
RASU 435 Clinical Experience in General Plastic Surgery
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓
ทักษะในการดูแลและแก้ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างทั่วไป การดูแลแผล
การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยไฟไหม้น้าร้อนลวก การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณใบหน้า การทาหัตถการที่พบบ่อย
Clinical skills in the general plastic and reconstructive surgery; burn care, facial injury,
management and common procedural skills
รมศศ ๕๓๓ ปัญหาทางคลินิกพื้นฐานในโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
๒ (๐-๔-๒)
RASU 533 Basic Clinical Problems related to Onco-Urology
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓
ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งตรวจทาง รังสี
วิทยา การรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ
Clinical skills in history taking, physical examination, laboratory investigations, radiologic
investigations, the management of common urological malignancy
รมศศ ๕๓๔ บทนาโรคเต้านม
๒ (๐-๔-๒)
RASU 534 Introduction to Breast Diseases
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๕
ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยโรคเต้านมที่พบบ่อย โดยเฉพาะโรคที่ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด รวม
ไปถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของการวินิจฉัยและคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม และแนะนาการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด และ
การรักษาร่วมอื่น ๆ ในปัจจุบัน
Clinical features and diagnosis of common breast diseases especially those requiring the
surgical treatment, including the elements of diagnosis and screening of breast cancer and an
introduction to modern surgical and the adjuvant treatment of breast cancer

๑๑๕

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมศศ ๕๓๕ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๑
๒ (๐-๔-๒)
RASU 535 Clinical Experience in Vascular and Transplantation I
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙
ทักษะการวินิจฉัย ลักษณะการดาเนินโรค การรักษาเบื้องต้น ในผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายและ
ผู้ป่วยหลอดเลือดดา การปลูกถ่ายอวัยวะ การปลูกถ่ายตับและไต ข้อบ่งชี้และขั้ นตอนการปลูกถ่ายอวัยวะ การ
วินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนในเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
Diagnostic skills, natural history of diseases, initial management in the patients with
peripheral arterial diseases and venous diseases; solid organ transplantation, liver and kidney
transplantation, indications and procedure for transplantation, early detection of complication
in transplanted patients
รมศศ ๖๓๕ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ๒
๒ (๐-๔-๒)
RASU 635 Clinical Experience in Vascular and Transplantation II
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙
ทักษะการวินิจฉัย การรักษาเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางหลอดเลือด การช่วยชีวิต
ผู้ป่วยขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด ทักษะการวินิจฉัย การรักษาผู้ ป่วยปลูกถ่าย
อวัยวะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นได้ มีการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ภาพรวมการปลูกถ่ายอวัยวะ
Diagnostic skills, initial management in the patients with emergency vascular disease and
chronic vascular disease, basic management of complication in the patients with vascular
disease; diagnostic skills and management of complication in the patients with organ
transplantation, proper referral; overview of solid organ transplantation
รมศศ ๖๕๑ การแก้ไขปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
๒(๐-๔-๒)
RASU 651 Urological Problem Solving for General Physician
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓
ทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษา และแก้ปัญหาที่พบบ่อยในระบบทางเดินปัสสาวะสาหรับ แพทย์
เวชปฏิบัติทั่วไป
Clinical skills in the diagnosis, treatment and solution to common urological problems
for general physicians
๑๑๖

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมศศ ๖๕๒ ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ (ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้าดี)
๒ (๐-๔-๒)
RASU 652 Clinical Experience in Hepato-pancreato-biliary Surgery
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙
การวินิ จ ฉัย และดูแลรั กษาผู้ ป่ ว ยโรคตับตับอ่อนและทางเดินน้าดี พบบ่อยในประเทศไทย ที่มีปัญหา
เจ็บป่วยเฉียบพลัน รู้ข้อบ่งชี้ ขั้นตอน วิธีการรักษาทั้งเบื้องต้น และการรรักษาทางศัลยศาสตร์ ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดของโรค และการรักษา โดยการฝึกปฏิบัติที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และการสังเกตการณ์ในห้องผ่าตัด
The diagnosis and caring common in the hepato- pancreato-biliary disease in Thailand;
acute problems, indications, methods and surgical treatment, possible complications of diseases
and treatment by practicing and observation at the OPD and operating room
รมศศ ๖๕๓ บทนาโรคมะเร็งเต้านมและโรคต่อมไร้ท่อ
๒ (๐-๔-๒)
RASU 653 Introduction to Breast Cancer and Endocrine Diseases
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๕
แนะนาเพิ่มเติมเรื่องการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะวิธีผ่าตัดแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน
และแนะนาลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการผ่าตัดโรคของต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ และโรคของ
ต่อมหมวกไต
A further introduction to the diagnosis and treatment of breast cancer, especially the
different types of the surgical treatment currently available and an introduction to the clinical
features, diagnosis and the surgical treatment of diseases of the thyroid, parathyroid and adrenal
glands
รมศศ ๖๕๔ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และแม็กซิโลเฟเชียล
๒ (๐-๔-๒)
RASU 654 Essentials in Plastic and Maxillofacial Injury
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๙
ทักษะในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลที่จาเป็น สาหรับแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป รวมถึงหัตถการและการผ่าตัดเล็กที่ควรจะทาได้ รวมถึง ทักษะความรู้พื้นฐานในแขนงย่อ ยของศัลยศาสตร์
ตกแต่ง
Essential clinical skills in plastic and maxillofacial surgery for general practitioners, surgical
skills in minor procedures and basic knowledge in more specific fields such as the craniofacial
surgery or microsurgery
๑๑๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รมสน ๕๓๒ โสต ศอ นาสิกวิทยา
๒ (๐-๔-๒)
RAOT 532 Otorhinolaryngology
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๒๐
ฝึกทักษะทางคลินิกในการทาเวชปฏิบัติ เกี่ยวกับโรค กลุ่มอาการ ภาวะที่พบบ่อย และภาวะฉุกเฉินทาง
โสต ศอ นาสิกวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
Clinical practice skills of common and emergency otolaryngological diseases, syndrome
and condition outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License
รมอย ๔๓๓ โภชนศาสตร์คลินิก
๒ (๑-๒-๓)
RAMD 433 Clinical Nutrition
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ ความต้องการสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน กระบวนการ
ดูแลทางโภชนาการ วิตามินและแร่ธาตุ
Nutritional screening and assessment, nutritional requirement, food exchange, nutrition
care process, vitamins, minerals and trace elements
รมอย ๔๓๔ โลหิตวิทยาคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
RAMD 434 Clinical Hematology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ยทางโลหิ ต วิ ท ยา โรค/กลุ่ ม อาการ/ภาวะผิ ด ปกติ ท างโลหิ ต วิ ท ยา การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและหัตถการพื้นฐานทางโลหิตวิทยา การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาที่พบบ่อยทางโลหิต
วิทยา ฝึกทาเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางโลหิตวิทยากับผู้ป่วยจริง ฝึกทักษะการปฏิบัติและการแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับภาวะผิดปกติโลหิตวิทยา ตามที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภา และจริยธรรมทางการแพทย์
Common hematologic problems, hematologic diseases/syndromes/abnormal conditions,
laboratory hematology and basic manual procedures; management planning for patients with
hematologic problems, clinical practices with real patients; basic skills laboratory practice and
interpretation, as outlined in the Medical Competency Assessment Criteria for National License
and the medical professional ethics
๑๑๘

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมอย ๕๕๒ มะเร็งวิทยาคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
RAMD 552 Clinical Oncology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
มะเร็งวิทยาคลีนิกพื้นฐาน พยาธิกาเนิดของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย และผลแทรกซ้อนจาก
มะเร็ง กระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งสหสาขารวมถึงการรักษาประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
Basic clinical oncology, pathogenesis of cancer, common cancer in Thailand,
complications of cancer, principles of cancer management including the palliative treatment,
multidisciplinary care in cancer, holistic care
รมอย ๕๕๓ ตจวิทยา
๒ (๐-๔-๒)
RAMD 553 Dermatology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
การฝึ กทักษะทางคลิ นิกในแผนกผู้ป่ว ยนอกหน่ว ยโรคผิ วหนัง และผู้ ป่ว ยในที่ได้รับการปรึกษาจาก
ภาควิชาต่าง ๆ ครอบคลุมทักษะการตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค เลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและแปลผล
Practicing clinical skills in both outpatient and inpatient dermatology settings including
physical examination, diagnosis, diagnostic testing and an analysis of common skin diseases
รมอย ๕๕๔ ประสาทวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
RAMD 554 Clinical Neurology
วิชาบังคับก่อน : รมคร ๔๑๒ รมคร ๔๑๓ รมคร ๔๑๘ รมคร ๔๒๑
ทักษะด้านการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการให้เหตุผลทางคลินิกที่เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท การดูแล
ผู้ป่วยทางระบบประสาทวิทยาที่พบบ่อย เช่น ปวดศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน ความผิดปกติ
เส้ นประสาทส่ วนปลายหลายเส้ น (polyneuropathy) โรคกล้ ามเนื้ ออ่ อนแรง myasthenia gravis โรคการกดทั บ
เส้นประสาทบริเวณข้อมือ และโรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell’s palsy) เป็นต้น หลักการวิเคราะห์ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
แนวคิดการเลือกการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษาที่เหมาะสมสาหรับแพทย์ทั่วไป
Clinical skills in neurology including history talking, neurological examination and clinical
reasoning, common neurological problems such as headache, cerebrovascular disease, epilepsy,
Parkinson’s disease, polyneuropathy, myasthenia gravis, the carpal tunnel syndrome, Bell’s
palsy, etc; approaching skills in neurologic patients, the proper investigation and management
for general physicians
๑๑๙

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมอย ๖๕๔ พิษวิทยาคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
RAMD 654 Clinical Toxicology
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๕
พิษวิทยาคลินิก การบาดเจ็บจากพิษ ยาเกินขนาด อาการไม่ พึงประสงค์จากยา อันตรกิริยาระหว่างยา
สารเสพติด โลหะหนัก การสัมผัสสารปราบศัตรูพืช การสัมผัสสารเคมี พิษจากธรรมชาติ พิษจากการสัมผัสสัตว์
พิษ
Clinical toxicology, poisoning, drug overdose, adverse drug reaction, drug interaction,
substance abuse, heavy metal, pesticide exposure, chemical exposure, natural toxin,
envenomation
รมอธ ๔๓๑ ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
๒ (๑-๒-๓)
RAOR 431 General Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๓
ทักษะการซักประวัติ การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์เบื้องต้น ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับกระดูกหักและ
ข้อเคลื่อน การแปลผลภาพรังสี และการทาหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน ความรับผิดชอบตนเอง ความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม
Basic history taking physical examination in orthopedics, principles of fracture and
dislocation, imaging interpretation and basic orthopedics skills; self-responsibility, integrity and
ethics
รมอธ ๕๓๖ ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง
๒ (๐-๔-๒)
RAOR 536 Spine Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ทักษะการซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ทางกระดูก
สันหลังเบื้องต้น และการทาหัตถการทางออร์โธปิดิกส์บริเวณกระดูกสันหลังขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ความรับผิดชอบตนเอง ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and joints’ abnormalities in the
spine surgery, history taking basic physical examination, imaging interpretation, the diagnosis and
management for orthopedic spine patients, including basic skills for orthopedics spine surgery
with professional standard; self-responsibility, integrity and ethics
๑๒๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมอธ ๕๓๗ ออร์โธปิดิกส์การบาดเจ็บจากกีฬา
๒ (๐-๔-๒)
RAOR 537 Sport Injury Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการเล่นกีฬา การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อ
รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและข้อที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากกีฬา ทักษะการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัย การดูแลผู้ป่วยออร์โธปิ ดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ
จากกีฬาเบื้องต้น รวมทั้งการทาหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากกีฬาขั้นพื้นฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ความรับผิดชอบตนเอง ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
Knowledge of sport injuries such as muscle injury, ligamentous injuries and joint injuries
as well as bones and joints’ abnormalities in sports injury; history taking, basic physical
examination in sports injury orthopedics, imaging interpretation, the diagnosis and management
for sports injury patients, including basic skills for sports injuries with professional standard; selfresponsibility, integrity and ethics
รมอธ ๕๓๘ ออร์โธปิดิกส์สาขาอุบัติเหตุ
๒ (๐-๔-๒)
RAOR 538 Trauma Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและข้อวิทยาอุบัติเหตุ ทักษะ
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วย
ออร์
โธปิดิกส์ทางวิทยาอุบัติเหตุเบื้องต้น รวมทั้งการทาหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ทางวิทยาอุบัติเหตุขั้นพื้ นฐานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ความรับผิดชอบตนเอง ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and joints’ abnormalities in
traumatology, history taking, basic physical examination in traumatology orthopedics, imaging
interpretation, diagnosis and management for traumatology orthopedic patients, including basic
skills for orthopedic traumatology with professional standard; self-responsibility, integrity and
ethics

๑๒๑

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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รมอธ ๕๓๙ ออร์โธปิดิกส์ศัลยกรรมมือ
๒ (๑-๒-๓)
RAOR 539 Hand Surgery Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและมือ ทักษะการซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ ป่วยออร์โ ธปิดิกส์ทางมือ
เบื้องต้น รวมทั้งการทาหัตถการออร์โธปิดิกส์ทางมือขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ความรับผิดชอบตนเอง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and hand abnormalities; history
taking, basic physical examination, imaging interpretation; diagnosis and management for
orthopedic hand patients, including basic skills for hand orthopedics with professional standard;
self-responsibility, integrity and ethics
รมอธ ๕๔๐ ออร์โธปิดิกส์เด็ก
๒ (๑-๓-๔)
RAOR 540 Pediatric Orthopedics
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาของชั้นปีที่ ๔
ความรู้เกี่ยวกับกระดูกหักและข้อเคลื่อน รวมทั้งความผิดปกติทางกระดูกและข้อในเด็ก ทักษะการ ซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจและการแปลผลภาพรังสี การวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์เด็ก
เบื้องต้น รวมทั้งการทาหัตถการทางออร์โธปิดิกส์เด็กขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ความรับผิดชอบตนเอง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
Knowledge of fracture and dislocation as well as bones and joints’ abnormalities in
children; history taking, basic physical examination, imaging interpretation; diagnosis and
management for pediatric orthopedic patients, including basic skills for pediatric orthopedics
with professional standard; self-responsibility, integrity and ethics

๑๒๒

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รมคร ๑๓๔ การพัฒนาตนเอง ๑
๒ (๐-๔-๒)
RAID 134 Self Development I
วิชาบังคับก่อน : ทักษะชีวิตพื้นฐานหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ หรือ
กิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทาขึ้นเอง
Basic life skills or the 21 st century skills through learning or training activities or other
selected or organized activities by students
รมคร ๒๐๓ การพัฒนาตนเอง ๒
๒ (๐-๔-๒)
RAID 203 Self Development II
วิชาบังคับก่อน : ฝึกฝนทักษะชีวิตหรื อทักษะแห่ งศตวรรษที่ ๒๑ ผ่ านการเรียนรู้หรือกิจกรรมอันหลากหลาย หรือ
กิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทาขึ้นเอง
Practicing selected life skills or the 21st century skills through various learning or training
activities or other selected or organized activities by students
รมคร ๓๐๗ การพัฒนาตนเอง ๓
๒ (๐-๔-๒)
RAID 307 Self Development III
วิชาบังคับก่อน : ฝึกฝนการเรียนรู้สู่เป้าหมาย และการประเมินตนเอง ผ่านการเรียนรู้หรือกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น
ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม ศิ ล ปะและดนตรี กี ฬาและศิล ปะป้องกันตัว การพัฒ นา
บุคลิกภาพ หรือกิจกรรมอื่นที่นักศึกษาถนัด สนใจ หรือจัดทาขึ้นเอง
Practicing goal-directed learning and self-evaluation through a selection of learning or
training activities in various topics including foreign languages, culture and history, arts and
music, sports and martial arts, personality development, or other selected or organized
activities by students

๑๒๓

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖)
๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖)
๓.๒.๓ อาจารย์จากคณะต่าง ๆ (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖)
๓.๒.๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์
๓.๒.๓.๒ คณะศิลปศาสตร์
๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษจากสถาบันฝึกปฏิบัติระดับคลินิก (รายละเอียดดูในภาคผนวก ๖)
๓.๒.๔.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการพิเศษ
๓.๒.๔.๒ ผู้อานวยการและแพทย์ประจาสถานพยาบาลที่เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติระดับคลินิกหลักและสถาบัน
ฝึกปฏิบัติระดับคลินิกสมทบ
๓.๒.๔.๓ ผู้อานวยการและแพทย์ประจาสถาบันฝึกปฏิบัติงานชุมชน
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๖ ศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจริง ได้แก่ คลินิกผู้ป่วยนอก
ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ในสถาบันฝึกปฏิบัติทางคลินิกร่วมผลิตภายใต้การดูแล
ให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์แพทย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก และหัตถการทางคลินิก
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓, ๕ และ ๖ ขณะเรียนวิขาเวชศาสตร์ชุมชนได้ฝึกปฏิบัติงานในชุมขน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีสัมฤทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตร
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล มี ความมุ่ง หวังในการสร้า งบัณฑิต แพทย์ที่ มี
มาตรฐาน ผลการเรี ย นรู้ ข องประสบการณ์ก ารฝึ กปฏิบั ติ งานตามผลการเรีย นรู้ที่ พึง ประสงค์ (program-learning
outcomes) ๗ ด้าน ได้แก่
(๑) ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริบาลสุขภาพได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
(๒) สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประยุกต์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ/ระบบบริการสุขภาพ เพื่อจัดการระบบและ
สุขภาพในระดับบุคคล และระดับประชากร และพัฒนา ดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๒๔
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(๔) ประพฤติตน และปฏิบัติหน้ าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
(๕) สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับภาวะการณ์ เพื่อดูแลรักษา
ผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
(๖) ดาเนินการวิจัยได้
(๗) พัฒนาตนเอง สามารถทางานเป็นทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่เหมาะสม และมีภาวะผู้นา
๔.๒ ช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามข้อ ๔.๑
ชั้นปี
รายวิชา
ช่วงเวลา
๓ รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒ ฝึกปฏิบัติงานที่ชุมชน ๑ สัปดาห์
RACM 303 Community Medicine I
๔ รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
RACM 501 Community Medicine II
๓ สัปดาห์ และมาสรุปการปฏิบัติงานอีก ๑ สัปดาห์
๖ รมคร ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบ
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ๔ สัปดาห์
บริการสุขภาพในชุมชน
RAID 615 Clinical Practice and Health
Care Management in Community
Settings
๖ รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิต ๒๐
RAPD 605 Clinical Clerkship in Pediatrics
สัปดาห์ โดยแยกเป็นสาขาวิชาละ ๔ สัปดาห์
๖ รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
RASU 609 Clinical Clerkship in Surgery
๖ รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
RAOG 615 Clinical Clerkship in Obstetrics and
Gynecology
๖ รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
RAOR 602 Clinical Clerkship in Orthopedics
๖ รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์
RAMD 609 Clinical Clerkship in Medicine
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๔.๓ การจัดตารางเวลา และตารางสอน
หลักสูตรจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเวียนไปศึกษาและปฏิบัติงานในทุกรายวิชาของแต่ละชั้นปี
๔.๔ จานวนหน่วยกิต ๒๗ หน่วยกิต
(๑) รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑
(๒) รมวช ๕๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๒
(๓) รมคร ๖๑๕ เวชปฏิบัติและการจัดการระบบบริการสุขภาพในชุมชน
(๔) รมกม ๖๐๕ เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์
(๕) รมศศ ๖๐๙ เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์
(๖) รมสต ๖๑๕ เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
(๗) รมอธ ๖๐๒ เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
(๘) รมอย ๖๐๙ เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์
๔.๕ กระบวนการประเมินผล
(๑) การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ
(๒) การทารายงานและนาเสนอผลงาน
(๓) การประเมินจากการปฏิบัติงาน

๕ (๓-๔-๘)
๔ (๒-๔-๖)
๓ (๑-๔-๔)
๓ (๐-๖-๓)
๓ (๐-๖-๓)
๓ (๐-๖-๓)
๓ (๐-๖-๓)
๓ (๐-๖-๓)

๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึ กษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาในชุมชนที่สนใจ และการวิจัยด้านการศึกษา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการระบาด เพื่อ
ดาเนินการโครงงานหรือโครงงานวิจัยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยได้ด้วยตนเองหรือร่วมทาเป็นรายกลุ่มและสามารถนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง
ๆ โดยเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยในทุกขั้นตอน

๑๒๖
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๕.๓ ช่วงเวลา
ชั้นปี
รายวิชา
ช่วงเวลา
๑ รมศท ๑๐๒ บทนาการวิจัย
ภาคการศึกษาที่ ๒
RAGE 102 Introduction to Research
๒ รมศท ๒๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง
RAGE 202 Research Methodology I
๓ รมศท ๓๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง
RAGE 301 Research Methodology II
๓ รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒ ฝึกปฏิบัติงานที่ชุมชน ๑ สัปดาห์และ
RACM 303 Community Medicine I
นาเสนอโครงงานหรืองานวิจัยทีไ่ ด้ทาในชุมชนเป็นรายกลุ่ม
๔ รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจัย ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑-๒ ต่อเนื่อง
RAID 422 Research Practice I
๔ รมคร ๔๓๙ ประสบการณ์วิจัย ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
RAID 439 Research Experience I
๔ รมคร ๔๔๐ ประสบการณ์วิจัย ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
RAID 440 Research Experience II
๕ รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
เรียนต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
RAID 517 Evidence-Based Medicine
๕ รมคร ๕๓๔ การวิเคราะห์ขั้นสูงในงานวิจัยทางคลินิก หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา
RAID 534 Advanced Data Analysis in Clinical
Research
๕ รมคร ๕๓๕ ประสบการณ์วิจัย ๓
หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา
RAID 535 Research Experience III
๖ รมคร ๖๑๖ *ปฏิบัติการวิจัย ๒
หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา
RAID 616 Research Practice II
๖ รมคร ๖๑๗ *ปฏิบัติการวิจัย ๓
หมุนเวียนตลอดปีการศึกษา
RAID 617 Research Practice III
*วิชาเลือกเฉพาะ เลือกลงทะเบียนเรียน ๑ รายวิชาจากทั้งหมด ๒ รายวิชา
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๕.๔ จานวนหน่วยกิต ๑๖ หน่วยกิต
(๑) รายวิชา รมศท ๑๐๒ บทนาการวิจัย
๑ (๑-๐-๒)
(๒) รายวิชา รมศท ๒๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัย ๑
๒ (๑-๒-๓)
(๓) รายวิชา รมศท ๓๐๑ ระเบียบวิธีการวิจัย ๒
๑ (๑-๐-๒)
(๔) รายวิชา รมวช ๓๐๓ เวชศาสตร์ชุมชน ๑
๕ (๓-๔-๘)
(๕) รายวิชา รมคร ๔๒๒ ปฏิบัติการวิจัย ๑
๒ (๑-๒-๓)
(๖) รายวิชา รมคร ๕๑๗ เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน
๑ (๑-๐-๒)
(๗) รายวิชา รมคร ๖๑๖ ปฏิบัติการวิจัย ๒
๔ (๐-๘-๔)
(๘) รายวิชา รมคร ๖๑๗ ปฏิบัติการวิจัย ๓
๔ (๐-๘-๔)
๕.๕ กระบวนการประเมินผล
(๑) การสอบข้อเขียนและการทารายงาน
(๒) การมีส่วนร่วมในการทางานวิจัย/โครงการ
(๓) การประเมินโครงงาน/งานวิจัยที่นาเสนอในชั้นปีที่ ๓
(๔) การนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลในชั้นปีที่ ๔
(๕) การนาเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลในชั้นปีที่ ๖
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หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๑.๑ ความเป็นผู้นา ทางาน - จัดรายวิชาพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ถึง ชั้นปีที่ ๕
เป็นทีม
- จัดรายวิชาที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความเป็นผู้นา และการทางานเป็นทีม
อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะชีวิต (soft & life
skills) เช่น กิจกรรมละคร (RAMA-D’rama) กิจกรรมชมรม
- การจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-based learning (TBL)
๑.๒ ทักษะการทาวิจัย
- มีการสอนการทาวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ – ๖ และส่งเสริมสนับสนุน
การทาวิจัยในชั้นปีที่สูงขึ้น โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทาวิจัยเป็นราย
เดี่ยวหรือรายกลุ่ม และต้องนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นปีที่ ๔ และนาเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นปีที่ ๖
- สนับสนุนการทาวิจัยของนักศึกษาที่สนใจผ่านโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
- จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาทุกคนทาวิจัย/สารวจปัญหาชุมชนเป็นรายกลุ่ม
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หลักสูตรมุ่งการพัฒนานักศึกษาในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (Program-level
Learning Outcomes, PLOs) ดังต่อไปนี้
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PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทบาทของนักวิชาการทาง
การแพทย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
PLO1.1 ใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่ออธิบายสาเหตุ
พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ หลักการวินิจฉัย และหลักการรักษาโรคที่พบได้บ่อยตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
PLO1.2 อธิบายหลักการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ที่จาเป็น เพื่อความเข้าใจต่อ
เพื่อนมนุษย์ สังคม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ ร่วมถึงแนวทางการรักษาด้วยการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
PLO1.3 ประยุกต์หลักการด้านระบาดวิทยา ชีวสถิติ สารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพทั้งระดับบุคคลและชุมชน
PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดหลักข้อมูลเชิงประจักษ์ ความปลอดภัย ความคุ้มค่า และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
PLO2.1 สัมภาษณ์ประวัติจากผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมและเหมาะสม
PLO2.2 ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
PLO2.3 เลือกวิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้ นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม และสามารถแปลผลการตรวจได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
PLO2.4 ทาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และทาการตรวจพิเศษเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
PLO2.5 วางแผนในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็น เพื่อวินิจฉัยและแก้ปัญหาผู้ป่วย
PLO2.6 เลือกวิธีบาบัดรักษาผู้ป่วย และบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมถึงการตัดสินใจส่งปรึกษา ส่งต่อ
และรับดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
PLO2.7 ทาหัตถการทางการแพทย์ที่จาเป็นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
PLO2.8 เลือกใช้ยา ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ อย่างสมเหตุผล
PLO2.9 ประเมินและวิพากษ์หลักฐานทางการแพทย์ ตามหลักการด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ เพื่อวินิจฉัย
ดูแลรักษา รวมทั้งพยากรณ์โรคของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
PLO2.10 ให้การบริบาลผู้ป่วยโดยยึดหลักเวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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PLO3 วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร โดยประยุกต์
ความรู้ด้านระบบสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ และสร้างความร่วมมือของชุมชน
PLO3.1 ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจระบบสุขภาพ และการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ เพื่อวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค ในระดับบุคคลและระดับประชากร ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
เป้าหมาย
PLO3.2 สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสุขภาพ
PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแพทย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ
PLO4.1 ประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
PLO4.2 ประพฤติตนอย่ างมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาจรรยาบรรณแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
PLO5 สื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อดูแล
รักษาผู้ป่วย และสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับ
และไว้วางใจ
PLO5.1 สื่อสารด้วยการฟัง พูด เขียน ท่าทางและสื่อต่าง ๆ อย่างสุภาพ เหมาะสม และตรงประเด็น
PLO5.2 รับฟังอย่างเข้าใจ และสื่อสารกับผู้ป่วยโดยแสดงออกถึงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ตามบริบทของ
ครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย และสร้างความไว้วางใจ
PLO5.3 สื่ อสารกับ ผู้ ป่ ว ยโดยคานึ งถึงความรู้ ความเชื่อ และบริบทของผู้ ป่ว ยและครอบครัว เพื่อสร้า ง
แรงจูงใจให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและร่วมมือในการรักษา และเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้ตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาของตนเอง
PLO5.4 สื่อสารในบริบทที่ยาก อาทิ ความไม่พอใจหรือไม่ร่วมมือของผู้ป่วย การแจ้งข่าวร้าย และความ
ผิดพลาดทางการแพทย์ เพื่อผลประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
PLO5.5 บันทึกเวชระเบียน ใบส่งตัว และใบรับรองแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ และใช้ข้อมูลจาก
เวชระเบียน และคานึงถึงการรักษาความลับของผู้ป่วย
PLO5.6 สื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ร่วมงาน และแสดงออกถึงความเคารพในบทบาทหน้าที่และคุณค่าของ
แต่ละวิชาชีพ
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PLO5.7 สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและสังคม โดยใช้วิธีการ ช่องทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่อประกอบที่เหมาะสม
PLO6 ผลิตผลงานวิจัยได้ด้วยตนเองหรือร่วมทาเป็นรายกลุ่มโดยยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย
PLO6.1 ระบุปัญหา ตั้งคาถามวิจัยที่เหมาะสม
PLO6.2 ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์บทความวิชาการและผลงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ
PLO6.3 เสนอวิธีการเพื่อให้ได้คาตอบ ออกแบบและดาเนินการศึกษาหรือการทดลองที่เกี่ยวข้องกับคาถามวิจัย
PLO6.4 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเบื้องต้น
PLO6.5 นาเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบตามที่กาหนดไว้
PLO6.6 ยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในทุกขั้นตอน
PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถทางานเป็นทีมภายในวิชาชีพ รวมถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่เหมาะสม และมีภาวะผู้นา
PLO7.1 ตระหนักรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
PLO7.2 เคารพในบทบาทและความชานาญของแต่ละคน และปฏิบัติงานร่วมกันภายในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
PLO7.3 เคารพในบทบาทและความชานาญของแต่ละสหสาขาวิชาชีพ เพื่อทางานและเรียนรู้ร่วมกัน รับฟัง
อย่างเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็น ตอบสนองต่อเพื่อนร่วมงาน และถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างเหมาะสม ในการวางแผนการรักษาและการดูแลผู้ป่วย โดยคานึงถึงบทบาทหน้าที่ ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละวิชาชีพ และยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสาคัญ
PLO7.4 มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
PLO1 ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างด้ า น ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓)
• การประเมินความรู้และประยุกต์ความรู้ในการสอบ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ • การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ MCQs, CRQ,
ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน lecture)
SAQs, short essay questions และ MEQs เป็นต้น
บทบาทของนั ก วิ ช าการทาง  การเรียนรู้จากปัญหาผู้ป่วยจริง และ/หรือกรณีศึกษา
• การสอบภาคปฏิบัติ OSCE (Objective Structured
การแพทย์ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน (Problem-based learning)
Clinical Examination)
วิชาชีพ
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีม
• การสอบรายยาว (Long case examination)
เป็นฐาน (Team-based learning)
• การประเมินรายงานผู้ป่วย โดยพิจารณาจากการ
• การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
ประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ป่วย
ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
• Workplace based assessment
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based
learning)
 การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีม
เป็นฐาน (Team-based learning)
• การเรียนรู้ข้างเตียงจากปัญหาผู้ป่วยจริง (Bedside
teaching)
๑๓๓
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ผลการเรียนรู้

PLO2 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์
รวม โดยยึ ด หลั ก ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ ความปลอดภั ย
ความคุ้ ม ค่ า และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
• การใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
• การเขียนรายงานผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓)
• การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจาลอง (Simulated patients)
ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based
learning)
 การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีม
เป็นฐาน (Team-based learning)
• การเรียนรู้ข้างเตียง (Bedside teaching)
• การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง (Simulation)
• การฝึกปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานการณ์จริงภายใต้การกากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
อย่างเหมาะสม (Clinical clerkship)

๑๓๔

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

• การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สอบ ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ MCQs,
CRQ, SAQs, short essay questions และ MEQs
เป็นต้น
• การสอบภาคปฏิบัติ OSCE
• การประเมินรายงานผู้ป่วย
• การสังเกตพฤติกรรมทุกๆ ขั้นตอนของทักษะทางคลินิก
• การสอบรายยาว
 Workplace based assessment

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการเรียนรู้

PLO3 ว า ง แ ผ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุขภาพ และการป้องกันโรค
ได้ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและ
ระดับประชากร โดยประยุกต์
ความรู้ ด้ า นระบบสุ ข ภาพ
และระบบบริ บ าลสุ ข ภาพ
และสร้ า งความร่ ว มมื อ ของ
ชุมชน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
• การใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยใน ฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์
• การเขียนรายงานผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• การเรียนจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในระบบ
สาธารณสุข เช่นในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑–๓) และชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔–๖)
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
lecture)
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based
learning)
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม
• การใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
๑๓๕

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

• การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สอบ ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ MCQs,
short essay questions
• การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
• การบันทึกการสะท้อนคิด ทบทวนประสบการณ์
(Reflective writing)
 Workplace based assessment

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการเรียนรู้

PLO4 ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่
โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแพทย์ มี
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แ ล ะ
รับผิดชอบ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๓) และชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๕ – ๖)
• การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมออกชุมชน
• การเรียนจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในระบบ
สาธารณสุข เช่นในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) และชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
 การอภิปรายปัญหาผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (Case-based
learning)
• การฝึกปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานการณ์จริงภายใต้การกากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
อย่างเหมาะสม
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์
• การเรียนจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันในระบบ
สาธารณสุข เช่นในระดับโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน
• การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์แพทย์ (Role model)

๑๓๖

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

• การประเมินจากแฟ้มสะสมงานในส่วน Reflective
report
• การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย การ
ปฏิบัติงานทางคลิิก
นิ และในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ
แบบ 360O
• การประเมินความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• การประเมินการเข้าชั้นเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผลการเรียนรู้
PLO5 สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ ป่ ว ย ญ า ติ
ผู้ร่ว มงาน และชุมชน ด้ว ย
รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
เหมาะสมกั บ สถานการณ์
เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย และ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เป็น
ที่ยอมรับและไว้วางใจ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓)
• การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษาใน
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive
สถานการณ์ต่าง ๆ แบบ 360O
lecture)
• การประเมินจากแฟ้มสะสมงานในส่วน Reflective
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม
report
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
• การสอบภาคปฏิบัติ เช่น Long case examination,
• การฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมติ (Role play)
OSCE
ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
• การฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจาลองและผู้ป่วยในสถานการณ์จริง
ภายใต้การกากับดูแลจากอาจารย์ผู้สอน
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
• การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานสาขาวิชาชีพอื่ น ๆ ขณะ
ปฏิบัติงานจริง
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของทีมแพทย์
• การเรียนรู้จากกิจกรรมออกชุมชน

๑๓๗

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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ผลการเรียนรู้
PLO6 ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ได้ ด้ ว ย
ตนเองหรือร่วมทาเป็นราย
กลุ่ มโดยยึ ด ถือ และปฏิ บั ติ
ตามจริยธรรมการวิจัย

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓)
• การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive lecture)
• การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม
ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
• การมอบหมายงาน หรือโครงการวิจัย ให้นักศึกรับผิดชอบ
ทั้งงานกลุ่มหรือรายบุคคล
• การนาเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัยในชั้นปีที่ ๔
 การนาเสนอผลงานวิจัยในชั้นปีที่ ๖
PLO7 พัฒนาตนเอง สามารถทางาน ชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ ๑ – ๓)
เป็ นที ม ภายในวิ ช าชี พ รวม • การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive lecture)
ถึงสหสาขาวิชาชีพในบทบาทที่  การเรียนกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเรียนแบบทีมเป็น
เหมาะสม และมีภาวะผู้นา
ฐาน (Team-based learning)
ชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Self development
• การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
• การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
• การปฏิบัติงานทางคลินิก

๑๓๘

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
• การประเมินความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สอบ ข้อเขียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ MCQs,
CRQ, SAQs, short essay questions และ MEQs
เป็นต้น
• การประเมินคุณภาพผลงานที่ได้รับมอบหมาย
• การประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ

• การประเมินจากแฟ้มสะสมงานในส่วนการประเมิน
ตนเอง Reflective report
• การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย การ
ปฏิบัติงานทางคลิิก
นิ และในกิจกรรมการเรียนต่าง ๆ
แบบ 360O

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใน ภาคผนวก ๔ หน้า ๑๗๘ – ๑๘๕

๑๓๙
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หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
๑.๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่
๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษานักศึกษาแพทย์ และประกาศ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
(ก) สัญลักษณซึ่งมีแตมประจา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีแตมประจาดังนี้
สัญลักษณ
แตมประจา
A
๔.๐๐
B+
๓.๕๐
B
๓.๐๐
C+
๒.๕๐
C
๒.๐๐
D+
๑.๕๐
D
๑.๐๐
F
๐.๐๐
(ข) สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
O
โดดเด่น (Outstanding)
S
พอใจ (Satisfactory)
สัญลักษณ
ความหมาย
๑๔๐

มคอ.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

T
U
I
P
X
W
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การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)

การตัดสินผลการศึกษา
(ก) สัญลักษณที่มีแต้มประจาไม่น้อยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลว่า ได หรือ ผาน (Pass)
ในแตละรายวิชา
(ข) สั ญ ลั ก ษณ ที่ มี แ ต้ ม ประจ า ๑.๐๐ หรื อ ๑.๕๐ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ U ในแต ละรายวิ ช าถื อ ว า มี ค วามรู้
ความสามารถต่ากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเป็นอยางอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาคณะ ในกรณีใหสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแกตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะใหสัญลักษณที่
มีแตมประจาไดไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S
๑.๒ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

นักศึกษา

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ ระดับรายวิชา
การบริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ฉบับ
ปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๒) จะดาเนินการในรูปของคณะอนุกรรมการรายวิชา โดยคณะอนุกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณา
กาหนดวิธีและเครื่องมือการประเมินผลในรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level
Learning Outcomes; CLOs) ที่กาหนดใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ ภายใต้การให้คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร
ศึกษา โดยมีวิธีประเมินผล ดังนี้
๒.๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี ประเภท Multiple Choice Question (MCQ), Modified Essay Question
(MEQ), Short Answer Question (SAQ) และการสอบภาคปฏิบัติ ประเภท Objective Structured Clinical Examination
(OSCE) จะมีการจัดทาตารางสัดส่วนข้อสอบ (table of specification)
๑๔๑
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๒.๑.๒ การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา หรือการประเมินผลงานของนักศึกษาจะมีการ
พิจารณาพัฒนาแบบประเมินที่ตรงกับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด มีการอบรมอาจารย์ผู้ประเมิน และมีการบันทึกคะแนนใน
รูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนั้นเมื่อการสอบและการประเมินผลเสร็จสิ้น จะมีการวิเคราะห์ข้อสอบ และผลการประเมินต่าง ๆ ให้
คณะอนุกรรมการรายวิชาวิเคราะห์ร่วมกับการพิจารณาผลการประเมินว่า นักศึกษาที่ผ่านบรรลุมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ การ
เรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) หรือไม่ ดังนั้นหลักฐานเพื่อการทวนสอบระดับรายวิชาจึงประกอบด้วย
(๑) ประมวลรายวิชาที่มีการระบุเครื่องมือและน้าหนักในการวัดและประเมินผลที่ระบุใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔
(๒) หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบก่อนการใช้สอบ (ข้อสอบก่อนและหลังการพิจารณา)
(๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบและการพัฒนาข้อสอบ
(๔) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินจากแบบประเมินต่าง ๆ
(๕) เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินภาพรวมของรายวิชา
(๖) ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน
(๗) หลักฐานการอบรมอาจารย์ด้านการประเมินผล
โดยหลักฐานเหล่านี้จะถูกตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับรายวิชา
๒.๒ ระดับหลักสูตร กาหนดให้ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกาหนดให้มีการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วย การ
สอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการประเมินแฟ้มสะสมงาน ดังนั้นหลักฐาน
เพื่อการทวนสอบระดับหลักสูตรจึงประกอบด้วย
๒.๒.๑ การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(๑) ตารางสัดส่วนข้อสอบ
(๒) หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ
(๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
๒.๒.๒ การประเมินสมรรถนะทางคลินิก
(๑) ตารางสัดส่วนข้อสอบ
(๒) หลักฐานการพิจารณากลั่นกรองข้อสอบ
(๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ
๒.๒.๓ การประเมินแฟ้มสะสมงาน
๑๔๒
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(๑) คู่มือการจัดเก็บแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา
(๒) เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินแฟ้มสะสมงาน
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การทวนสอบจากแหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลการสอบเพื่อการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่
๑, ๒ และ ๓
(๒) ข้อมูลการประเมินความพร้อมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิตแพทย์
(๓) ข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิตแพทย์
(๔) ข้อมูลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ
๓.๑ เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
๓.๒ สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร
๓.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓.๔ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย ตาม
มาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และสอดคล้ อ งตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกาหนดไว้ ดังนี้
๓.๔.๑ MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๘๔ คะแนนขึ้นไป หรือ
๓.๔.๒ TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ
๓.๔.๓ TOEFL IBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป หรือ
๓.๔.๔ IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ ๕.๐ คะแนนขึ้นไป
นักศึกษาต้องส่งคะแนนตามเกณฑ์ข้างต้นแล้วแต่กรณี ภายใน ๒ ปีหลังเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีเวลาในการพัฒนาหรือปรับปรุง โดยสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ตนเอง
มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนสาเร็จการศึกษา
๓.๕ ต้องสอบผ่านการสอบรวบยอด (Comprehensive Examination) ทุกประเภท
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะศึกษาต่อจนสาเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และมีความประสงค์ที่จะ ยุติ
การศึกษาในชั้นคลินิก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยเหตุผลที่เหมาะสม นักศึกษาสามารถที่จะยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
๑๔๓
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ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาใดสาขาหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดสอนอยู่ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย
(๒) ได้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตตามหลักสูตร และเลือกนารายวิชาที่สอบได้จานวน
๑๒๐ หน่วยกิตมาคิดคะแนนเฉลี่ย รวมแล้วไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ โดยมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
(๓) ทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สาขาที่ต้องการ วท.บ. เรียกว่า Senior Project และ ผ่าน
การประเมินโครงการจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้สามารถนาหน่วยกิตนี้ป ระกอบในการ
ขอรับ
ปริญญา วท.บ. สาขานั้น ๆ ได้
๓.๕.๒ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๓ หากมีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการมหิดลวิทยาจารย์ และ
หากได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย ๔ ปี (ไม่เกิน ๘ ปี) ในการศึกษาปริญญาเอก เมื่อจบปริญญาเอก
สามารถกลับมาศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๔ - ๖ ต่อไปจนสาเร็จตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้
๔. เกณฑ์การได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยม
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยการสอบแก้ตัวนับรวมการสอบแก้ตัวในแต่ละรายวิชา และการสอบรวบยอดทุกชนิดด้วย
๕. กระบวนการอุทธรณ์การประเมินผล
ให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ผลการประเมินผลการศึกษา หลังจากรายวิชาประกาศผลการศึกษาภายในเวลา ๓๐ วัน
โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) เขียนคาร้องส่งถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แล้วแต่กรณี
ผ่าน
ส านั ก งานการศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นแพทย์ ร ามาธิ บ ดี สถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์ และ/หรื อ ส านั ก งานการศึ ก ษาที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
(๒) เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิ ชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับคาร้อง ให้พิจารณาและสั่งการ
ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาร้องของนักศึกษาภายใน ๗ วัน หากผู้เกี่ยวข้องพบข้อผิดพลาดให้รายงาน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และดาเนินการแก้ไขทันที
(๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบ และการพิจารณาให้
นักศึกษาผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน
๑๔๔
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หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมอาจารย์ใหม่ ที่ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ ภารกิจ สิทธิ
ประโยชน์และความสาคัญของการเป็นครูแพทย์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
๑.๒ คู่มืออาจารย์ ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ระบบการทางานในองค์กร โครงสร้างหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ โดยมอบให้อาจารย์ใหม่ทุกคน และมีแสดงใน Website ของคณะฯ ให้ศึกษาได้ตลอดเวลา
๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการศึกษา
๒.๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตรศึกษาและการสอนทางคลินิก ให้กับอาจารย์ของคณะฯ และอาจารย์
พิเศษ
๒.๑.๒ จัดการบรรยายวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่องตลอดปี
๒.๑.๓ จัดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาและมีประสบการณ์ให้คาแนะนาด้านทักษะการสอน
การ
ประเมินผล และอื่น ๆ
๒.๑.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมแพทยศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๕ สนับสนุนให้มีงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
๒.๑.๖ มีระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น การประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ การจัดสื่อการเรียนรู้เรื่องแพทยศาสตรศึกษา
๒.๑.๗ จัดระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ เป็นการประเมินอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้สอน ผู้บริหาร และ
ผู้เรียน
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานและการประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๒.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย นาเสนอ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
๒.๒.๓ สร้างโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะฯ หรือภายนอกคณะฯ
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การบริหารในระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๒.๒.๕ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
๑.๑ กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ โดยมีกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรที่อาศัย
ข้อมูลจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑.๑ (ร่าง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ. ๑)
๑.๑.๒ หลักเกณฑ์การขอเปิดดาเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบัน ผลิตแพทย์ ตาม
ประกาศแพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education
(WFME)
๑.๑.๓ เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑.๕ ข้อมูลจากการดาเนิน การเพื่อการประกันคุณภาพหลั กสูตร ได้แก่ การประเมินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร และความพึงพอใจของผู้เรียน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจัดการประเมินเป็นประจาทุกปีการศึกษา ความคาดหวังของ
สังคม การสารวจความคาดหวังของผู้เรียน และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนผลการสอบของนักศึกษาที่จัดสอบโดยศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว) ร่วมกันกับข้อคิดเห็นที่รวบรวมจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและคณาจารย์ผู้สอน ได้แก่
(๑) ผลสรุปจากการสัมมนานักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีร่วมกับอาจารย์ ปี ๒๕๕๙ เพื่อหาความต้องการของผู้เรียน
(๒) ผลสรุ ปจากการประชุมสั มมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ (เพื่อหาข้อสรุปเนื้อหาให้เหมาะสมกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และความต้องการของผู้เรียน)
(๓) ผลสรุปจากการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เพือ่ หาข้อสรุปเนื้อหาในชั้นคลินิก)
(๔) ผลสรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับคลินิก ระหว่างวันที่
๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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๑.๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการประจ าส่ ว นงาน คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบดี ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กลยุทธ์
แผนงานด้านศึกษา ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งทาหน้าที่บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี
คณะอนุกรรมการซึ่งทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการศึกษา แก้ปัญหาของนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ ฯลฯ เพื่อให้
ได้มาตรฐานการศึกษาที่ดี ดังต่อไปนี้
(๑) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะ ๑ (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑)
(๒) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะ ๒ (นักศึกษาแพทย์ชั้นที่ ๒ และ ๓)
(๓) คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิตระยะที่ ๓ (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ – ๖)
(๔) คณะอนุกรรมการประเมินผล
(๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์
(๖) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาและ/หรือภาควิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จะมีการประเมินผลจากนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอนในทุกด้าน รวมทั้งการรายงานผล มาตรฐานคุณภาพอุ ดมศึกษา (มคอ. ๕ และ ๖) ของแต่ละรายวิชา เพื่อ
รวบรวมรวมเป็นรายงานของหลักสูตร (มคอ. ๗) เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาแต่ละรายวิชา และภาพรวมของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษาถัดไป
๑.๓ การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้มาตรฐานตาม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ”
หรือ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) เป็นกรอบสาคัญในการประกันคุณภาพระดับสถาบัน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล
สาหรับการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใช้ตามเกณฑ์ของ WFME และ มคอ. ๗ และใน
ระดับรายวิชาในหลักสูตรใช้ตามเกณฑ์ มคอ. ๕ และ ๖
ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการนี้
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา (Program Report) ตามกรอบ มคอ. ๗ และรายงาน
ความก้าวหน้าประจาปี (Annual Progress Report) ตามเกณฑ์ WFME
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๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมุ่งหวังให้บัณฑิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ๗
ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ทั้ง ๖ ด้าน (ภาคผนวก ๓) โดย
มีก ารประเมิ น ทั้ งในระดั บ รายวิ ช าและการประเมิน อย่ า งรอบด้ า นตลอดหลั ก สู ต รซึ่ งประกอบไปด้ ว ย การสอบความรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การสอบความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก การประเมินสมรรถนะทางคลินิก และการ
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
นอกจากนี้ ผู้ที่จะสาเร็จจากหลักสูตรจะต้องผ่านการสอบรวบยอด เพื่อประเมินความรู้ การนาไปประยุกต์ ทักษะทาง
คลินิก และหัตถการที่จาเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา รวมทั้งบัณฑิตต้องสอบผ่าน
การประเมินและรับรองความรู้ค วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา เพื่อสามารถเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมโดยสมบูรณ์
๒.๒ การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
บัณฑิตทุกคนเมื่อส าเร็จ การศึกษาแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่ว ยงานอื่นที่คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาฯ มอบหมายตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาแพทยศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนด
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่ตนสนใจ หรือเลือก
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
๒.๓ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีสมรรถนะการทาวิจัย
เป็ น ไปตามผลลั พธ์การเรี ยนรู้ ที่กาหนดไว้ ส าหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสู งและมีความสนใจในงานวิจัยสามารถเข้าร่ว ม
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี และต่อยอดจนมีผลงานวิจัยของตนเอง เพื่อนาเสนอในการประชุมวิชาการทั้งใน
และ
ต่างประเทศ รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีฐานข้อมูลสากล
ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของบัณฑิต
ข้อมูลจานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบัน
นานาชาติ จานวนผลงานนาเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย อัตราการได้งาน ผลการประเมินที่ให้บัณฑิตประเมินสมรรถนะของ
ตนเองภายหลังการทางานประมาณ ๔ เดือน และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (แสดงในตาราง ข้อ ๗)
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๓. นักศึกษา
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา
การรับนักศึกษาเป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อที่ ๔ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้แบ่งเป็น ๒ ระบบ ได้แก่
๓.๑.๑ ระบบรับตรงโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือก
ผู้เรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีแนวโน้มที่จะสาเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม มี
ความสามารถ และมีความเป็นสากล โดยคานึงถึงทักษะของนักเรียนรอบด้าน ได้แก่ ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะด้านมนุษย
สัมพันธ์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์
๓.๑.๒ การรับสมัครผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โดย กสพท จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัด
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในแต่
ละปีการศึกษา เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา กาหนดการ ขั้นตอนและวิธีการสมัคร กระบวนการคัดเลือกและ
เสนอให้แต่สถาบัน พิจารณารับรองก่อนที่จะดาเนินการออกเป็นประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในแต่
ละปีต่อไป
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา และโครงการบ้านของเรา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
๓.๓ การสร้างความผูกพัน
หลักสูตรมีกระบวนการรับฟังเสียงนักศึกษา มีคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่ว มใน
หลักสูตร การจัดสวัสดิการ เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล หอพักแพทย์ สถานที่ออกกาลังกาย สนามกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น
รวมทั้งมีทุน สนับสนุนการไปดูงานที่สถาบันการแพทย์ในต่างประเทศผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและ
โครงการนอกหลักสูตรเพื่อสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะฯ
๓.๔ การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
นักศึกษามีสายรหัสตามเลขประจาตัวโดยมีอาจารย์จานวน ๑-๒ คน ประจาสายรหัส ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีต่าง
ๆ ที่เป็นสายรหัสเดียวกัน โดยมีการให้คาปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๖ มีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน ต่อนักศึกษาจานวน ๕ คน ทาหน้าที่สอน ดูแล ให้คาปรึกษา แนะ
แนว ติดตามผลการศึกษา รับฟังการสะท้อนกลับ ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และเป็นแบบอย่างความเป็นแพทย์ที่ดี ต่อเนื่ อง
ไปจนจบการศึกษา
๑๔๙
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งานกิจการนักศึกษาและงานแพทยศาสตรศึกษา นักศึกษาสามารถมารับคาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน และการทา
กิจกรรมต่าง ๆ จากงานกิจการนักศึกษา และงานแพทยศาสตรศึกษาได้ สาหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทางการศึกษา ใน
ระดับปรีคลินิก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียนแพทย์ และ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา จะเป็นผู้ประสานกับคณะกรรมการหลักสูตรผ่านรองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญาของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระดับคลินิก อาจารย์ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการแพทยศาสตรบัณฑิ ตระยะ ๓ มีการ
นาเสนอนักศึกษาในชั้นคลินิกที่มีปัญหาในด้านการเรียน พฤติกรรม หรือความเจ็บป่วยด้านจิตใจ ร่วมกันให้ความคิดเห็นต่าง
ๆ เพื่อหากระบวนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และให้ประธานรายวิชาซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการได้ทราบข้อมูล และนาไป
ติดตามขณะนักศึกษาขึ้นชั้นคลินิกในรายวิชานั้น
สาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล หรือภาวะซึมเศร้า จัดให้มีอาจารย์จิตแพทย์เป็น
ผู้ให้คาปรึกษาและให้บริการแก่นักศึกษาแต่ละราย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกโดยนักจิตวิทยา และอาจารย์จิตแพทย์
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการได้ รับคาปรึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาด้านอื่นทั่ว ๆ ไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาทาหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบในการให้คาแนะนา และติดตามแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษายังได้สนับสนุนมีกิจกรรม/โครงการต่าง
ๆ เช่น การปฐมนิเทศของแต่ละชั้นปี พิธีมอบเสื้อกาวน์ก่อนขึ้นชั้น ปีที่ ๔ ปัจฉิมนิเทศ แนะนานักศึกษาเรื่องทางเลือกต่าง ๆ
และการปฏิบัติงานขณะไปชดใช้ทุน
๓.๕ การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
การจาแนกสภาพนักศึกษาเป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ สามารถดาเนินการขอรับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ใดสาขาหนึ่งที่มีอยู่ในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม
คุณสมบัติและเงื่อนไขที่กาหนดในไว้ในระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การส าเร็ จ การศึก ษาตามหลั ก สู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึ กษาจะต้องเป็นนั กศึกษาภาคการศึ กษาสุ ดท้ายที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นครบตามหลั ก สู ต ร มี ร ะดั บ แต้ ม คะแนนเฉลี่ ย สะสมขั้ น ต่ า ๒.๐๐ และต้ อ งผ่ า นการสอบตามรวบยอด
(Comprehensive examination)
การได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
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๓.๖ การร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษามีข้อร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องดังกล่าวได้ที่งานแพทยศาสตรศึกษาและงานกิจการนักศึกษา ซึ่ง
จะทาการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานให้ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการพิจารณาแก้ไขหรือชี้แจง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นแก่นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สาหรับนักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันรับทราบคาสั่งลงโทษ โดยคาร้องต้องทาเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานแพทยศาสตรศึกษา
และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา (แสดงในตาราง ข้อ ๗)
๔. อาจารย์
๔.๑ ระบบการคัดเลือก-การรับอาจารย์
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ยกาหนด โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอน แยกเป็น ๒ ลักษณะดังนี้
๔.๑.๑ อาจารย์สังกัดภาควิชา
(๑) กาหนดกรอบอัตรากาลังว่างในภาควิชา โดยพิจารณาจากภาระงาน อัตราเกษียณ /ลาออก/เสียชีวิต
(๒) ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีมติรับรองตัวบุคคลตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
(๓) ภาควิชาฯ เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลก่อนเสนอคณะกรรมการอัตรากาาลัง
(๔) คณะกรรมการอัตรากาลังพิจารณา
(๕) คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ
๔.๑.๒ อาจารย์สังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(๑) กาหนดกรอบอัตรากาลังว่างของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
(๒) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/สานักงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ดาเนินการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามที่กาหนด
(๓) ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของกรรมการบริหารภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีมติรับรองตัวบุคคลตามเกณฑ์ที่กาหนด
(๔) ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่สถาบันฯ กาหนด
(๕) คณะกรรมการอัตรากาลังพิจารณา คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ
๑๕๑
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สาหรับการคัดเลือกอาจารย์พิเศษให้ทาได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้น หรือมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานใน
วิชาชีพในสถานการณ์จริง โดยวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย และอาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
๔.๒ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
อาจารย์ ใ นหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษจากสถาบันอื่นตามความเหมาะสม อาจารย์พิเศษจากโรงพยาบาล
สมทบ ซึ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต/แพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ได้แก่ การฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน/แพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ/หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสภาวิชาชีพในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาและ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
๔.๓ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ
คณะฯ วางแนวทางการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๔.๓.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการอบรมด้านการศึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกคน มีการจัดอบรมด้านศึกษาใน
แต่ละปี (Refresh course) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนตามข้อมูลความต้องการที่ได้จากการสารวจความคิดเห็น
ของอาจารย์ กาหนดให้อาจารย์แต่ละคนร่วมกิจกรรมทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Medical Education
ผ่าน CME ด้านการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
- เข้าร่วมอบรม/ประชุมด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- ได้ทาโครงการพัฒนา หรือโครงการวิจัยด้านการศึกษา ผ่านโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการศึกษา
- ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษา
๔.๓.๒ ด้ า นการวิ จั ย สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ผ ลิ ต งานวิ จัย โดยก าหนดเป็น Performance Agreement (PA) ของ
ภาควิชาต่าง ๆ กาหนดให้มีการอบรมหัวข้อเกี่ยวกับการทาวิจัยต่าง ๆ สนับสนุนและให้ปรึกษาเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
สนับสนุนการช่วยตรวจและแก้ไขภาษาของผลงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ มีศูนย์วิจัยเพื่อสนับสนุนการทาวิ จัยทางห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตั้งโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย เพื่อสนับสนุนอาจารย์ที่สนใจด้านวิจัย จัดหาแหล่งทุนการทาวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์และเงินรางวัลการตีพิมพ์
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๔.๓.๓ ด้านวิชาการ-วิชาชีพ สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนาผลงานเหล่านั้นมาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้
อาจารย์ร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาอาจารย์ให้มีโอกาสได้เรียนต่อ ดู งาน หรือฝึกอบรม
ในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
๔.๔ การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ
คณะฯ มีโครงการทุนตารารามาธิบดี เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ หนังสือหรือตารา ผลงาน
ทางวิชาการอื่น ๆ เช่น สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับมีการให้รางวัลตาราแก่ผลงานที่ดี /ดีมาก/ดีเด่น สนับสนุนให้อาจารย์ประจา
เข้าสู่การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ของ มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
๔.๕ การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน
ส่งเสริมการทางานของสภาอาจารย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอข้อแนะนาและให้คาปรึกษาต่อคณบดีและกรรมการ
ประจาคณะฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายและมาตรฐานทางวิชาการและการบริการ มาตรฐานและจริยธรรมของอาจารย์
และประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ เป็นตัวแทนของคณาจารย์ในการติดต่อกับองค์กรอื่น ๆ ดาเนินการใด ๆ
ตามที่สภาอาจารย์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส่วนรวม รวมทั้งพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมของคณาจารย์
รวมทั้งการทางานองค์กรแพทย์ ซึ่งเป็น ตัว แทนวิชาชีพแพทย์เพื่อธารงรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิช าชีพ พิทักษ์สิ ทธิ
ประโยชน์ผู้ป่วยและสมาชิกที่เป็นแพทย์ มีเงินสนับสนุนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้อาจารย์ รวมทั้งมีการสารวจความผูกพันของ
อาจารย์
ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิผลในการพัฒนาอาจารย์ สัดส่วนของตาแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
รอง
ศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์) ผลงานวิจัยต่ออาจารย์ (คิดตาม Full time equivalent) ผลการสารวจความผูกพัน และ
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๕.๑ กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่
วางแผนไว้ใน มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ และระบบการพัฒนาคุณภาพ
หลั ก สู ต รมี ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคณะฯ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้แบ่งระยะเวลาในหลักสูตรเป็น
๓ ระยะ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกัน โดยในแต่ ล ะระยะจะมีค ณะอนุ กรรมการ
แพทยศาสตร์ ระยะที่ ๑ – ๓ เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ. ๓ และ มคอ. ๔) ประชุมหารือพิจารณาปัญหาและผลการประเมินการเรียนการสอนและการสอบ คณะฯ ได้
จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรปีละ ๑ ครั้ง โดยอาศัยผลการประเมินผู้เรียน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ผู้เ ข้าร่วมสัมมนา
ประกอบด้วยคณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการหลักสูตร ประธานรายวิชา และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหาที่สาคัญเกี่ยวกับหลักสูตร/การ
เรียนการสอน/การประเมินผลการศึกษาเพื่อวางแนวทาง/กลยุทธ์ในการแก้ไขสาหรับปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ แต่ละ
ภาควิชายังมีการประชุมภาควิชาทุกเดือน และมีการสัมมนาภาควิชาเป็นประจาปีละครั้ง ซึ่งจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาเป็น
ประเด็นสาคัญ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านในแต่ละภาควิชาจะมีส่วนร่วมในการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อวางแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป
ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการเหล่านี้
รายงาน มคอ. ๕ และ ๖ ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร ผลการ
สัมมนาร่วมกับนักศึกษา (ตัววัดที่ระบุนี้ แสดงในตาราง ข้อ ๗)
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๖.๑ กระบวนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
งานทรัพยากรการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดการ ประกอบด้วย
๖.๑.๑ การบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดซื้อตารา /
หนังสือ/วารสารทั้งเป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาสื่อการสอน หุ่นจาลองและอุปกรณ์สาหรับ ฝึกทักษะ
หัตถการต่าง ๆ อุปกรณ์สาหรับฝึกทั กษะการตรวจร่างกาย และผู้ป่วยจาลอง การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยายครบ
ทุกห้อง จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เอื้ออานวยต่อการสืบค้นข้อมูล
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๖.๑.๒ สถานที่จัดการเรียนการสอน
๖.๑.๒.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สถานที่หลักในการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑
๖.๑.๒.๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สถานที่หลักในการจัดการเรียนการ
สอนระดับปรีคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ และ ๓
๖.๑.๒.๓ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สถานที่หลักใน
การจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ คลิ นิ ก นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ ๔-๖ ส าหรั บ ในชั้ น คลิ นิ ก มี โ รงพยาบาลร่ ว มสอน ได้ แ ก่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ วางแผนส่งนักศึกษาจานวนหนึ่งไปเรียนรู้ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตาบล
บางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง และมี
การวางแผนให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ขึ้นชั้นคลินิกในปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตารางที่ ๖-๑ แสดง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
คอมพิวเตอร์
อาคาร
ห้อง ตร.ม. ห้อง ตร.ม. ห้อง ตร.ม. ห้อง ตร.ม.
อาคารเรี ย นและปฏิบัติการรวมด้าน ๑๖ ๑,๒๐๒.๔๔ ๑๑ ๒๗๙.๑๖ ๕ ๔๙๓.๙๐ ๓
๒๔๐
การแพทย์ แ ละโรงเรี ย นพยาบาล
รามาธิบดี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
๕๒ ๓,๔๔๐.๑๓
๖ ๗๑๔.๔๔ ๑ ๔๒๒.๙๙
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๑๒
๔
๑
๓
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
๕
๑๐
๑
๖
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
๗
๑
๑
๓
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
๕
๓
๒
๕
๖.๑.๓ แหล่งสืบค้นความรู้ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลร่วมสอน ดังนี้
๖.๑.๓.๑ หอสมุดกลาง สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕๕
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๖.๑.๓.๒ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๑.๓.๓ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.๑.๓.๔ ห้องสมุดโรงพยาบาลร่วมสอน
๖.๑.๓.๕ ห้องสมุดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เปิดดาเนินการปี ๒๕๖๓)
๖.๑.๔ ปัจจัยเกื้อหนุน
๖.๑.๔.๑ หุ่นจาลองและอุปกรณ์สาหรับฝึกทักษะหัตถการต่าง ๆ และอุปกรณ์สาหรับฝึกทักษะการตรวจ
ร่างกาย
๖.๑.๔.๒ ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
๖.๑.๔.๓ กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจร่างกายให้บริการนักศึกษาแพทย์ยืมเพื่อฝึกทักษะการตรวจร่างกายห้องเรียน
๖.๑.๔.๔ ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุมในระดับภาควิชา และระดับคณะฯ
๖.๑.๔.๕ สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียน และห้องประชุมต่าง ๆ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
๖.๑.๔.๖ หอพักสาหรับนักศึกษา
๖.๒ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๖.๒.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ
๖.๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอสื่อและตาราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการฯ
๖.๒.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อตาราและสื่อต่าง ๆ
๖.๒.๔ จัดระบบการใช้สื่อ/อุปกรณ์ในห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
๖.๓ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะแพทยศาสตร์ มีการสารวจความต้องการ ความพอเพียง ตลอดจนความพึงพอใจของนักศึกษาเพื่อนาข้อมูลมา
ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยทางคณะฯได้จัดสรรและให้การ สนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
ตัวบ่งชี้/ตัววัด ในการประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของการจัดการกระบวนการ
ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๑๕๖
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key performance indicators)
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดตัวบ่งชี้
บังคับ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕ มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ พิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้
บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อยสองปีการศึกษาต่อเนื่องกันก่อนการรับรองดังนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปี ๑
*อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
x
หลักสูตรทุกปีการศึกษา
*มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ใน x
ทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย
*มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ x
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
*จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนิน การของประสบการณ์ภ าคสนาม
x
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
*จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
x
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
*มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
x
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
*มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่ผ่านมา
*อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
x
ด้านการจัดการเรียนการสอน การเป็นอาจารย์แพทย์
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
x
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑๕๗

ปี ๒

ปี ๓

ปี ๔

ปี ๕

ปี ๖

ปี ๗

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปี ๑
(๑๐) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา
๑ ปี และผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา อย่างน้อย ๑ x
ครั้ง ภายใน ๓ ปี หลังจากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งอาจารย์
(๑๑) *จ านวนบุ คลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนได้ รั บการ
พัฒนาวิ ชาการ และ/หรื อวิ ชาชี พตรงตามงานที่ รั บผิ ดชอบ x
ทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า คนละ ๑๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
(๑๒) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มี ต่อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่ า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
ในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก ๕.๐
(๑๔) ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
x
ของอาจารย์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๕) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุน
x
การเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๖) ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของผู้ เ รี ย นทุ ก ชั้ น ปี ได้ รั บ การพั ฒ นา
x
คุณลักษณะพิเศษอย่างน้อย ๑ ด้าน
(๑๗) ร้ อ ยละ ๙๕ ของผู้ เ รี ย นมี ผ ลการสอบผ่ า นเพื่ อ รั บ ใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อสาเร็จการศึกษา
(๑๘) ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
วงรอบของหลักสูตร
(๑๙) อัตราการได้งานทาของบัณฑิต/ศึกษาต่อ ใน ๖ เดือน
หลังสาเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
(๒๐) ร้อยละ ๙๐ ของผู้สาเร็จการศึกษา ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๒๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษามีโครงงานวิจัย/ผลงานวิจัย
* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตามกรอบ TQF)
๑๕๘

ปี ๒

ปี ๓

ปี ๔

ปี ๕

ปี ๖

ปี ๗
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เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
๑
๒
๓
๔

ผ่านในระดับดีมาก
ผ่านในระดับดี
ผ่านในระดับพอใช้
ไม่ผ่าน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัวบ่งชี้ที่ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วนทั้ง ๒๐ ข้อ
ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกข้อ และข้อ ๑๓-๒๐ ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกข้อ และข้อ ๑๓ -๒๐ ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐
ตัวบ่งชี้ ข้อ ๑-๑๒ ผ่านไม่ครบทุกข้อ หรือตัวบ่งชี้ข้อ ๑-๑๒ ผ่านครบทุกข้อ แต่การ
ประเมิน ข้อ ๑๓-๒๐ ผ่านน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๑๕๙
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หมวดที่ ๘
การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ การประเมินรายวิชา โดยอาจารย์ในแต่ละรายวิชานาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
ในการสอนของแต่ละรายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาในภาพรวมเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
๑.๑.๒ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
๑.๑.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่มและการฝึกเวชปฏิบัติ
๑.๑.๔ การวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมถึงการประเมินการสอนของอาจารย์ และการประเมินการบรรลุวัต ถุประสงค์ หรือ ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ระดับรายวิชานั้น ๆ
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา และส่ง ผลการประเมินให้อาจารย์ หัวหน้าภาควิชา และ
ผู้อานวยการโรงเรียนแพทย์เพื่อปรับปรุงต่อไป
๑.๒.๒ การประเมินการสอนของอาจารย์โดยคณะกรรมการประเมินเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๒.๓ คณะฯ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน และวางแผนการพัฒนา
ให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณ์ของคณะฯ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ คณะทางานประเมินหลักสูตรทาการวิเคราะห์ และปรับปรุงแบบประเมิน ต่างๆ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
๒.๒ ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามของแต่ละชั้นปี เพื่อรวบรวมข้อมูล
๒.๓ ให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรในวันซ้อมรับปริญญา
๒.๔ รวบรวมผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ผลการประเมินรายวิชา (มคอ. ๕ และ ๖) ผลการประเมินตามข้อ ๒.๒
และ ๒.๓ ผลการประชุมสัมมนา ๕ สถาบัน ตลอดจนผลการประเมินของคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมาวิเคราะห์
เพื่อสรุปประเด็นสาคัญ
๑๖๐
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๒.๕ นาเสนอประเด็นที่ได้จากข้อ ๒.๑-๒.๔ เพื่ออภิปรายร่วมกันในโครงการสัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารการศึกษา
อาจารย์แพทย์ ผู้แทนนักศึกษาแต่ละชั้น และผู้แทนบัณฑิต และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียด มคอ. ๗ ประกอบด้วย ๙ หมวด ได้แก่
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติ หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร หมวดที่ ๔ ข้อมูล
สรุปรายวิชาของหลักสูตร หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร หมวดที่ ๗ คุณภาพของการ
สอน หมวดที่ ๘ ข้อ คิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับ คุ ณภาพหลั ก สู ต รจากผู้ ป ระเมิน อิส ระ และหมวดที่ ๙ แผนการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทาเป็นรายงานเพื่อส่งมหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนี้ คณะฯ ยั ง ดาเนิ น การพั ฒ นาตามระบบคุ ณภาพด้า นการศึ กษาที่ มุ่ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ (Education for
Performance Excellence, EdPEx) เกณฑ์รางวัล Thailand Quality Award (TQA) และเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับ
แพทยศาสตรศึกษา (World Federation for Medical Education, WFME) ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของแพทยสภา เพื่อ
รับ การประเมิน ตามเกณฑ์แพทยสภาผ่ านสถาบัน รั บรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for
Medical Education Accreditation (IMEAc) ที่กาหนดให้มีการตรวจรับรอง ซึ่งได้กาหนดให้ดาเนินการทุก ๕ ปี และคณะฯ
ต้องจัดทารายงานประจาปี (Annual report) ทุกปี เพื่อให้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรใน
Thai Quality Registration (TQR) system ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการหลักสูตรนาเสนอผลการประเมิน ประเด็น ปัญหาที่สาคัญที่ได้จากข้อ ๒ ต่อคณะกรรมการอานวย
การศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหา และระดมสมองเพื่อวางแนวทางในการแก้ไข และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป หลังจากนั้นจึงนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อปรับทิศทางและนโยบายการศึกษา

๑๖๑

