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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2562	 จัดท�าข้ึนโดยม ี
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มหาสารคาม	
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ระดับปริญญาตรี		ปีการศึกษา		2562		จะเป็นประโยชน์ต่อ	นิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลยั	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจิยัในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นทีป่รกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ
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 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการทีม่คีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกับทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกิจการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ี่สามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วิจยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน์ 

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังสี			 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Doctor	of	Medicine	Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 แพทยศาสตรบัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 พ.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Doctor	of	Medicine	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 M.D.

หลักสูตร 
	 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		244		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
  หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 1.1		 กลุ่มภาษาอังกฤษ

	 1.2		 กลุ่มภาษาไทย

	 1.3		 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.4		 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 1.5		 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 1.6		 กลุ่มสหศาสตร์

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต

	 2.1		 วิชาเฉพาะทางการแพทย์	 	 196	 หน่วยกิต

	 2.2		 วิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ	 12	 หน่วยกิต

	 	 ตามความสนใจของผู้เรียน

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  รวม ไม่น้อยกว่า 244 หน่วยกิต

* เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  208  หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า  196  หน่วยกิต

0204	103	 ฟิสิกส์สําหรับนิสิตแพทย์	 3(2-3-4)	

	 Physics	for	Medical	Students

1501	111	 การเรียนรู้วิธีเรียน	 2(1-2-3)	

	 Learning	how	to	learn

1501	112	 เวชศาสตร์พฤติกรรม	 2(2-0-4)	

	 Behavioral	Medicine	

1501	211	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	1	 2(1-2-3)	

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	1

1501	212	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	2	 3(2-2-5)

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	2

1502	221	 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย์	1	 4(3-2-7)	

	 General	Principle	for	Medicine	1

1502	222	 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย์	2 4(3-2-7)

	 General	Principle	for	Medicine	2	

1502	223	 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย์ 3 4(3-2-7)

	 General	Principle	for	Medicine	3	

1502	224	 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง	 2(1-2-3)

	 Skin	and	Related	Connective	Tissue

1502	231		 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	1	 3(2-2-5)	

	 Musculoskeletal	System	1	

1502	232	 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	2	 3(2-2-5)	

	 Musculoskeletal	System	2	

1502	233		 ระบบประสาท	1	 4(3-2-7)

	 Nervous	System	1	

1502	234	 ระบบประสาท	2	 3(2-2-5)

	 Nervous	System	2	

1502	235	 ระบบหายใจ	 4(3-2-7)

	 Respiratory	System	

1501	311	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	3	 3(1-4-4)	

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	3

1501	312	 เวชจริยศาสตร์	 1(1-0-2)

	 Medical	Ethics

1501	313	 การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 1(1-0-2)	

	 และความรู้เบื้องต้นทางอาการวิทยา	

	 Patient	Safety	Education	and	Symptomatology

1501	314	 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการวิพากษ์	 3(3-0-6)

	 Evidence-Based	Medicine	and	Critical	Appraisal	

1501	315		 เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น	 4(3-3-6)

	 Introduction	to	Clinical	Medicine

1502	331	 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	1	 3(2-2-5)

	 Cardiovascular	System	1	

1502	332	 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	2	 2(1-2-3)

	 Cardiovascular	System	2	

1502	333	 ระบบทางเดินอาหาร	1	 2(1-2-3)

	 Gastrointestinal	System	1	

1502	334	 ระบบทางเดินอาหาร	2	 3(2-2-5)

	 Gastrointestinal	System	2	

1502	321	 ไตและทางเดินปัสสาวะ	 4(3-2-7)

	 Kidney	and	Urinary	Tract	

1502	335	 ระบบสืบพันธุ์	 4(3-2-7)

	 Reproductive	System	

1502	336		 ระบบต่อมไร้ท่อ	 3(2-2-5)	

	 Endocrine	System	

1502	337		 ระบบการสร้างเม็ดเลือดและนํ้าเหลืองเรติคูลา	 3(2-2-5)	

	 Hematopoietic	and	Lymphoreticular	System	

1502	322		 พยาธิวิทยาคลินิก	 2(1-2-3)

	 Clinical	Pathology	

1501	411	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	4	 2(1-3-2)	

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	4

1501	412	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	5	 2(0-6-0)	

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	5	

1501	441	 ศัลยศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 Surgery	1

1501	442	 ศัลยศาสตร์	2	 4(0-12-0)

	 Surgery	2	

1501	443	 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	1	 2(1-3-2)

	 Orthopedics	1

1501	451	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	1	 4(2-6-4)

	 Obstetrics	and	Gynecology	1

1501	452	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	2	 2(0-6-0)	

	 Obstetrics	and	Gynecology	2

1501	461	 อายุรศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 Medicine	1

1501	462	 อายุรศาสตร์	2	 4(0-12-0)

	 Medicine	2

1501	471	 กุมารเวชศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 Pediatrics	1	

1501	472	 กุมารเวชศาสตร์	2	 2(0-6-0)

	 Pediatrics	2	

1501	481	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 2(1-3-2)

	 Health	Promotion
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1501	482	 จิตเวชศาสตร์	1	 2(2-0-4)

	 Psychiatry	1

1501	483	 รังสีวิทยา	1	 2(1-3-2)

	 Radiology1

1501	511	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	6	 2(0-6-0)

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	6

1501	512	 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 2(1-3-2)

	 Psysical	Medicine	and	Rehabilitation

1501	541	 ศัลยศาสตร์	3	 2(2-0-4)

	 Surgery	3

1501	542	 ศัลยศาสตร์	4	 4(0-12-0)	

	 Surgery	4	

1501	543 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	2 4(2-6-4)

 Orthopedics	2

1501	551	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	3	 2(2-0-4)

	 Obstetrics	and	Gynecology	3

1501	552	 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	4	 2(0-6-0)

	 Obstetrics	and	Gynecology	4

1501	561	 อายุรศาสตร์	3	 2(2-0-4)

	 Medicine	3	

1501	562	 อายุรศาสตร์	4	 4(0-12-0)

	 Medicine	4

1501	571	 กุมารเวชศาสตร์	3	 2(2-0-4)

	 Pediatrics	3

1501	572	 กุมารเวชศาสตร์	4	 2(0-6-0)

	 Pediatrics	4	

1501	582	 จิตเวชศาสตร์	2	 2(1-3-2)

	 Psychiatry2

1501	583	 รังสีวิทยา	2	 2(1-3-2)

	 Radiology2	

1501	584		 นิติเวชศาสตร์	1	 1(1-0-2)

	 Forensic	Medicine	1	

1501	585	 จักษุวิทยา	 2(1-3-2)

	 Ophthalmology

1501	586	 วิสัญญีวิทยา	 2(1-3-2)

	 Anesthesiology	

1501	587	 โสต	ศอ	นาสิก	วิทยา	 2(1-3-2)

	 Otolaryngology

1501	611	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	7	 2(0-6-0)

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	7

1501	641 ศัลยศาสตร์	5 4(1-9-2)

 Surgery	5	

1501	642 ศัลยศาสตร์	6 4(0-12-0)

 Surgery	6	

1501	651 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	5 2(1-3-2)

 Obstetrics	and	Gynecology	5

1501	652 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	6 4(0-12-0)

 Obstetrics	and	Gynecology	6

1501	661 อายุรศาสตร์	5 4(1-9-2)

 Medicine	5

1501	662 อายุรศาสตร์	6 4(0-12-0)

 Medicine	6

1501	671	 กุมารเวชศาสตร์	5	 2(2-0-2)

	 Pediatrics	5

1501	672	 กุมารเวชศาสตร์	6	 4(0-12-0)

	 Pediatrics	6

1501	681	 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 4(1-9-2)

	 Emergency	Medicine

1501	682	 นิติเวชศาสตร์	2	 2(0-6-0)

	 Forensic	Medicine	2	

  2.2  กลุ ่มวิชาเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของ

สถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 12 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

1501	690	 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Orthopedics

1501	691	 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Emergency	Medicine

1501	692	 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Medicine

1501	693	 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Obstetrics	and	Gynecology

1501	694	 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Surgery

1501	695	 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Pediatrics

1501	696	 เวชปฏิบัติจักษุวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Ophthalmology

1501	697	 เวชปฏิบัติโสต	ศอ	นาสิกวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Otolaryngology

1501	698	 เวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Palliative	Care

1501	699	 เวชปฏิบัติวิสัญญีวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Anesthesiology
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวทิยาลยั	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

0201	115	 คณิตศาสตร์สําหรับนิสิตแพทย์	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Medical	Students

0202	105	 เคมีสําหรับนิสิตแพทย์	 2(2-0-4)

	 Chemistry	for	Medical	Students

0203	101	 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-3-4)

	 General	Biology	for	Health	Science

1501	191	 เวชศาสตร์แผนไทย	1	 2(2-0-4)

	 Thai	Traditional	Medicine	1

1501	192	 เวชศาสตร์แผนไทย	2	 2(2-0-4)

	 Thai	Traditional	Medicine	2



15

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	111 การเรียนรู้วิธีเรียน

Learning	how	to	learn	

2(1-2-3) 0204	103 ฟิสิกส์สําหรับนิสิตแพทย์

Physics	for	Medical	Students

3(2-3-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2 1501	112 เวชศาสตร์พฤติกรรม

Behavioral	Medicine

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 4

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12

รวมหน่วยกิต 22 รวมหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น หน่วยกิต ภาคปลาย หน่วยกิต

1502	221 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย์	1

General	Principle	for	Medicine	1

4(3-2-7) 1502	232 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	2

Musculoskeletal	System	2

3(2-2-5)

1502	222 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย์	2

General	Principle	for	Medicine	2

4(3-2-7) 1502	233 ระบบประสาท	1

Nervous	System	1

4(3-2-7)

1502	223 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย์	3

General	Principle	for	Medicine	3

4(3-2-7) 1502	234 ระบบประสาท	2

Nervous	System	2

3(2-2-5)

1502	224 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง

Skin	and	Related	Connective		Tissue

2(1-2-3) 1502	235 ระบบหายใจ

Respiratory	System

4(3-2-7)

1501	211 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	1

Family	Medicine	and	Community		

Medicine	1

2(1-2-3) 1501	212 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	2

Family	Medicine	and	Community		

Medicine	2

3(2-2-5)

1502	231 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	1

Musculoskeletal	System	1

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต 19 รวมหน่วยกิต 17
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ชั้นปีที่ 3

ภาคต้น หน่วยกิต ภาคปลาย หน่วยกิต

1502	331 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	1

Cardiovascular	System	1

3(2-2-5)	 1502	336 ระบบต่อมไร้ท่อ

Endocrine	System

3(2-2-5)

1502	332 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	2

Cardiovascular	System	2

2(1-2-3) 1502	337 ระบบการสร้างเม็ดเลือดและนํ้าเหลือง 

เรติคูลา

Hematopoietic	and	

Lymphoreticular	System

3(2-2-5)

1502	333 ระบบทางเดินอาหาร	1

Gastrointestinal	System	1

2(1-2-3) 1502	322 พยาธิวิทยาคลินิก	

Clinical	Pathology

2(1-2-3)

1502	334 ระบบทางเดินอาหาร	2

Gastrointestinal	System	2

3(2-2-5) 1501	315 Introduction	to	Medicine

เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น

4(3-3-6)

1502	321 ไตและทางเดินปัสสาวะ

Kidney	and	Urinary	Tract

4(3-2-7) 1501	314 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการวิพากษ์

Evidence-Based	Medicine	and		

Critical	Appraisal

3(2-2-5)

1502	335 ระบบสืบพันธุ์

Reproductive	System

4(3-2-7) 1501	313 การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยและความรู้เบื้องต้นทางอาการวิทยา	

Patient	Safety	Education	and		

symptomatology

1(1-0-2)

1501	311 เวชศาสตร์ครอบครวัและเวชศาสตร์ชมุชน	3

Family	Medicine	 and	 Community		

Medicine	3

3(1-4-4) 1501	312 เวชจริยศาสตร์	

Medical	Ethics

1(1-0-2)

รวมหน่วยกิต 21 รวมหน่วยกิต 17
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ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	471 กุมารเวชศาสตร์	1

Pediatrics	1

4(4-0-8)

1501	472 กุมารเวชศาสตร์	2

Pediatrics	2	

2(0-6-0)

1501	481 การสร้างเสริมสุขภาพ

Health	Promotion

2(1-3-2)

1501	411	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	4

Family	Medicine	and	Community	Medicine	4

2(1-3-2)

1501	412 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	5

Family	Medicine	and	Community	Medicine	5

2(0-6-0)

1501	441 ศัลยศาสตร์	1

Surgery	1

4(4-0-8)

1501	442 ศัลยศาสตร์	2

Surgery	2

4(0-12-0)

1501	443 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	1

Orthopedics	1

2(1-3-2)

1501	451 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	1

Obstetrics	and	Gynecology	1

4(2-6-4)

1501	452 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	2

Obstetrics	and	Gynecology	2

2(0-6-0)

1501	461 อายุรศาสตร์	1

Medicine	1

4(4-0-8)

1501	462 อายุรศาสตร์	2

Medicine	2

4(0-12-0)

1501	482 จิตเวชศาสตร์	1

Psychiatry	1

2(2-0-4)

1501	483 รังสีวิทยา	1

Radiology	1

2(1-3-2)

รวมหน่วยกิต 40
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ชั้นปีที่ 5 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	571 กุมารเวชศาสตร์	3

Pediatrics	3

2(2-0-4)

1501	572 กุมารเวชศาสตร์	4

Pediatrics	4	

2(0-6-0)

1501	511	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	6

Family	Medicine	and	Community	Medicine	6

2(0-6-0)

1501	512 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Psysical	Medicine	and	Rehabilitation

2(1-3-2)

1501	541 ศัลยศาสตร์	3

Surgery	3

2(2-0-4)

1501	542 ศัลยศาสตร์	4

Surgery	4

4(0-12-0)

1501	543 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	2

Orthopedics	2

4(2-6-4)

1501	551 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	3

Obstetrics	and	Gynecology	3

2(2-0-4)

1501	552 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	4

Obstetrics	and	Gynecology	4

2(0-6-0)

1501	561 อายุรศาสตร์	3

Medicine	3	

2(2-0-4)

1501	562 อายุรศาสตร์	4

Medicine	4

4(0-12-0)

1501	585 จักษุวิทยา

Ophthalmology

2(1-3-2)

1501	582 จิตเวชศาสตร์	2

Psychiatry	2

2(1-3-2)

1501	584 นิติเวชศาสตร์	1

Forensic	Medicine	1

1(1-0-2)

1501	583 รังสีวิทยา	2

Radiology	2	

2(1-3-2)

1501	586 วิสัญญีวิทยา

Anesthesiology

2(1-3-2)

1501	587 โสต	ศอ	นาสิก	วิทยา

Otolaryngology

2(1-3-2)

1501	xxx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ 

ตามความสนใจของผู้เรียน

3

รวมหน่วยกิต 42
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ชั้นปีที่ 6

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	671 กุมารเวชศาสตร์	5

Pediatrics	5

2(2-0-2)

1501	672 กุมารเวชศาสตร์	6

Pediatrics	6

4(0-12-0)

1501	651 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	5

Obstetrics	and	Gynecology	5

2(1-3-2)

1501	652 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	6

Obstetrics	and	Gynecology	6

4(0-12-0)

1501	641 ศัลยศาสตร์	5

Surgery	5	

4(1-9-2)

1501	642 ศัลยศาสตร์	6

Surgery	6	

4(0-12-0)

1501	661 อายุรศาสตร์	5

Medicine	5

4(1-9-2)

1501	662 อายุรศาสตร์	6

Medicine	6

4(0-12-0)

1501	681 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Emergency	Medicine	

4(1-9-2)

1501	611	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	7

Family	Medicine	and	Community	Medicine	7

2(0-6-0)

1501	682 นิติเวชศาสตร์	2

Forensic	Medicine	2

2(0-6-0)

1501	xxx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ 

ตามความสนใจของผู้เรียน

9

รวมหน่วยกิต 45
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต

  1.1 วิชาเฉพาะทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 196 หน่วยกิต

0204 103 ฟิสิกส์ส�าหรับนิสิตแพทย์ 3(2-3-4)

 Physics for Medical Students

 แรงและการเคลื่อนที่	 การชนและโมเมนตัม	 การหมุน	

ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์	 แรงดันและความดันของของไหล	

คล่ืน	 แสงและการมองเห็น	 เสียง	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 อัลตรา-โซนิก	

ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์	กัมมันตภาพรังสี	

	 Force	 and	motions,	 collisions	 and	momentum,	

rotations,	heat	and	thermodynamics,	fluid	dynamics,	wave,	light	

and	optics,	sound,	electromagnetic	wave,	ultrasonic,	medical	

elastration	equipment,	radioactivity	

 

1501 111 การเรียนรู้วิธีเรียน 2(1-2-3)

 Learning How To Learn

 จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์	 ทักษะอาชีพและทักษะ

การเรียนรู้	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ความคิดสร้างสรรค์	 การสื่อสาร	

การทํางานร่วมกับผู้อื่น	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 บทความวิชาการ

ทางการแพทย์	 ทักษะการอ่านและการเขียน	 เทคนิคการนําเสนองาน	

การจัดการความเครียด	

	 Medical	professionalism,	career	and	learning	skills,	

critical	 thinking,	 creativity,	 communication,	 collaboration,	

information	technology,	medical	articles,	 reading	and	writing	

skills,	presentation	technique,	stress	management

 

1501 112 เวชศาสตร์พฤติกรรม 2(2-0-4)

 Behavioral Medicine

 พัฒนาการมนุษย์ตามช่วงวัย;	 จิตวิทยาพื้นฐานของ

การเรยีนรู	้การจาํ	และอารมณ์;	พฤตกิรรมมนษุย์	พฤตกิรรมทางสงัคม	และ

พฤติกรรมสุขภาพ;	ทฤษฎีบุคลิกภาพและกลไกทางจิต;	 โรคทางจิตเวช;	

ปัจจยัทางพฤตกิรรม	เพศ	เชือ้ชาต	ิวฒันธรรม	อาชีพ	และสิง่แวดล้อม	ทีม่ต่ีอ

การรกัษาและป้องกันโรค;	หลกัการส่งเสริมสขุภาพ	ป้องกันโรค	รักษา	และ

ฟื้นฟูสภาพ;	เวชจริยศาสตร์และความเป็นวิชาชีพแพทย์

	 Human	 development	 through	 l i fe 	 span;	

psychological	basis	of	learning,	memory,	and	emotion;	human	

behavior,	 social	 behavior,	 and	 health	 behavior;	 theories	 of	

personality	 and	defense	mechanisms;	 psychiatric	 disorders;	

behavioral,	 gender,	 ethnic,	 cultural,	 occupational,	 and	

environmental	considerations	affecting	disease	treatment	and	

prevention;	principle	of	health	promotion,	prevention,	treatment	

and	rehabilitation;	medical	ethics	and	professionalism

 

1501 211 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 2(1-2-3)

 Family Medicine and Community Medicine 1

 แนวคิดสุขภาพ	 ปัจจัยกําหนดสุขภาพ	 ประวัติศาสตร์

การดูแลสุขภาพ	 นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย	

การพฒันาสขุภาพชมุชนแบบมส่ีวนร่วมและสขุภาพภาคประชาชน	ดชันชีีวั้ด

สุขภาพ	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	การสร้างเสริมสุขภาพ	อาชีวอนามัย

และอนามยัสิง่แวดล้อม	ความหมายของเวชศาสตร์ครอบครวั	หลกัการของ

เวชศาสตร์ครอบครัว	 บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	พลวัตร

ครอบครัว	 ชนิดและระบบครอบครัว	 วงจรชีวิตของครอบครัว	 เครื่องมือ

การศึกษาครอบครัว	 ประสบการณ์การเยี่ยมบ้านโดยการใช้เครื่องมือ

การศึกษาครอบครัว	

	 Concept	 of	 health	 and	 social	 determinants	 of	

health;	history	of	health	care;	public	health	policy	and	strategy	

of	Thailand;	participatory	community	health	development	and	

public	health;	health	indicators;	holistic	care;	health	promotion;	

occupational	health	and	environmental	health;	definition	of	family	

medicine;	principle	of	family	medicine,	roles	of	family	medicine	

practitioner;	 family	 dynamics;	 family	 types;	 family	 systems;	

family	 life	 cycle;	 family	 assessment	 tools	 and	experiences	 in	

home	visit	using	family	assessment	tools

 

1501 212 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 3(2-2-5)

 Family Medicine and Community Medicine 2

 หลักการระบาดวิทยา	 แนวคิดและรูปแบบของการศึกษา

ทางระบาดวิทยา	หลกัพืน้ฐานเกีย่วกบัการวัดขนาดและความรนุแรงของโรค	

การศึกษาเชิงพรรณนา	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์	 การศึกษาเชิงทดลอง	

การทดสอบสมมติฐานและการอ้างอิง	 สถิติวิเคราะห์และการอนุมาน

ทางสถิติ	 ความแปรปรวนและความน่าจะเป็น	 ประชากร	การสุ่มตัวอย่าง

และการคํานวณ	ขนาดตัวอย่าง	การศึกษาเชิงคุณภาพ	การวินิจฉัยชุมชน

และการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลําดับความสําคัญ

ของปัญหา	 หลักการทํางานกับชุมชน	 และจริยธรรมการวิจัยทางคลินิก 

เครื่องมือการวินิจฉัยชุมชน	การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวินิจฉัย

ชุมชน	 วิทยาการระบาด	 ระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่สําคัญ	

การเฝ้าระวังโรค	 การสอบสวนโรค	 และการควบคุมโรค	 การวัดความ

สัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค	การวัดผลสัมฤทธิ์ของการรักษาและ

มาตรการทางสขุภาพ	ความถูกต้องของเครือ่งมอืตรวจคดักรองและวนิจิฉยั

โรค ทักษะการสื่อสารกับบุคลากรด้านสาธารณสุข	 และบุคลากรจาก

หน่วยงานต่าง	ๆ	ในท้องถิ่น	
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	 Principle	of	epidemiology;	conceptual	framework	

and	study	designs	in	epidemiology;	basic	principle	of	disease	

measurement;	descriptive	study,	analytical	study,	experimental	

study;	hypothesis	testing	and	reference;	analytical	statistics	and	

inferential	statistics;	variance	and	probability;	population;	sample	

size	calculation;	qualitative	study	design;	community	assessment	

tools;	data	collection;	data	analysis	and	prioritization;	principle	

of	 participatory	approach	 to	work	with	 community;	 research	

ethics;	 practice	 of	 using	 community	 assessment	 tools;	

epidemiology	of	 diseases	and	major	health-related	problems;	

surveillance;	 identifying	 factors	 influencing	 the	 distribution	

of	 diseases;	 disease	 control;	 correlation	measurement	 of	

disease-related	factors;	treatment	effectiveness	measurement;	

health-related	 control	 strategy;	 sensitivity	 and	 specificity	 of	

surveillance	 and	diagnostic	 tools;	 communication	 skills	with	

health	personnel	and	staffs	from	local	organizations	

1502 221 หลักการทั่วไปส�าหรับแพทย์ 1 4(3-2-7)

 General Principle for Medicine 1

	 โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์	จุลกายวภิาคและสรีรวทิยา

ของเซลล์และเนื้อเยื่อ	ประกอบด้วย	เซลล์บุผิว	หน้าที่ของเซลล์เยื่อบุชนิด

ต่าง	ๆ 	และการเชือ่มต่อระหว่างเซลล์	เนือ้เยือ่เกีย่วพนัและสารระหว่าง	เซลล์	

เซลล์ตับและเซลล์ไขมัน	 การขนส่งผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์และการสื่อสาร

สัญญาณภายในเซลล์	 โครงสร้างระดับโมเลกุลและกลไกการหดตัว

ของกล้ามเน้ือ	การเจรญิและการพฒันาของเซลล์	ประกอบด้วยวฏัจกัรการ

แบ่งตัว	 เซลล์ต้นกําเนิด	การพัฒนาของเซลล์และสายพัฒนาการที่จําเพาะ	

การบาดเจ็บ	การตาย	การเสื่อมของเซลล์	 การปรับตัวของเซลล์	 และการ

สะสมของสารภายในเซลล์	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายใน

เซลล์	 กระบวนการผลิตพลังงาน	 สารชีวโมเลกุลที่ใช้ผลิตพลังงาน	

กระบวนการสังเคราะห์ชีวโมเลกุล	 ของเสียที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง

ในเซลล์	 การเปลี่ยนแปลงที่มีความผิดปกติทางเมแทบอลิก	 โครงสร้าง

และองค์ประกอบของโครโมโซมของมนุษย์	 การถ่ายทอดพันธุกรรม	

ความผันแปร	และการเปลี่ยนแปลง	ผ่าเหล่า	ของโครงสร้างพันธุกรรมของ

มนุษย์	 และโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์	 เทคนิคที่เกี่ยวข้องในระดับ

โมเลกุล	การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Cell	structure,	cellular	component,	histology	and	

physiology	of	the	cells	and	tissues,	epithelial	cells,	function	of	

certain	epithelium	lining	and	cellular	junction,	connective	tissue	

and	extracellular	matrix,	hepatic	cells	and	adipocytes,	membrane	

transport	 and	 signal	 transduction	 ,molecular	 structure	 and	

mechanism	of	muscle	contraction,	cell	growth	and	development:	

cell	 division	 cycle,	 stem	cells,	 cellular	 differentiation	 and	cell	

specific	 lineages,	cell	 injury,	death	and	degeneration,	cellular	

adaptation,	 intracellular	 accumulations,	 structure	 and	

components	of	human	chromosomes,	flow	of	genetic	information,	

genetic	variation,	DNA	mutation	and	genetic	diseases,	molecular	

biology	techniques:	application	for	medical	sciences

1502 222 หลักการทั่วไปส�าหรับแพทย์ 2 4(3-2-7)

 General Principle for Medicine 2 

	 กระบวนการอักเสบ	 วิทยาเนื้องอกพื้นฐาน	 เภสัชวิทยา

พื้นฐาน	 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐานและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	

กรณีศึกษา	และปฏิบัติการ	

	 Inflammatory	 process,	 basic	 oncology,	 basic	

pharmacology,	 basic	 immunology	 and	 diseases	 of	 immune	

system,	case	studies	and	laboratory

 

1502 223 หลักการทั่วไปส�าหรับแพทย์ 3 4(3-2-7)

 General Principle for Medicine 3 

	 แบคทีเรียวิทยาพื้นฐาน	ยาต้านจุลชีพ	 ไวรัสวิทยาพื้นฐาน	

ยาต้านไวรสั	ราวทิยาพืน้ฐาน	ยาต้านเชือ้รา	ปรสติวทิยาพืน้ฐาน	ยาต้านปรสติ	

การควบคุมจุลินทรีย ์	 การเก็บตัวอย่างสิ่งส ่งตรวจ	 ภูมิคุ ้มกันและ

พยาธิวิทยาการติดเชื้อ	กรณีศึกษา	และปฏิบัติการ	

 Basic	 bacteriology,	 antibiotics,	 basic	 virology,	

antiviral	 drugs,	 basic	mycology,	 antifungal	 drugs,	 basic	

parasitology,	antiparasitic	drugs,	control	of	microbial	growth,	

specimens	collection,	immunity	and	pathology	of	infection,	case	

studies	and	laboratory	

1502 224 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 2(1-2-3)

 Skin and Related Connective Tissue 

	 กายวิภาค	 จุลกายวิภาค	 และการเจริญพัฒนาของระบบ

ผิวหนัง	 โครงสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง	 และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่

เก่ียวข้อง	 สรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	 กลไกการ

ซ่อมแซม	การเจริญทดแทน	กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระยะ

ของชีวิต	 เช้ือชาติ	 กลไกการป้องกันตัวเองและเช้ือประจําถ่ินของผิวหนัง	

พยาธิวิทยาของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง	หลักการรักษา	

การป้องกัน	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Anatomy,	 histology,	 development	 of	 skin,	

derivatived	 structures	 of	 skin	 and	 related	 connective	 tissue,	

physiology	of	body	 temperature	control,	mechanism	of	 repair	

and	regeneration,	and	changing	processes	associated	with	stage	

of	life	or	ethnicity,	skin	defense	mechanisms	and	normal	flora,	

pathology	of	skin,	prevention,	principle	of	treatment,	case	studies	

and	professional	development
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1502 231 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 3(2-2-5)

 Musculoskeletal System 1 

 กายวิภาคศาสตร์	 จุลกายวิภาคศาสตร์	 วิทยาเอมบริโอ

มนษุย์	สรีรวทิยา	และพยาธวิทิยา	ของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	การสร้าง

กระดูก	หลัง	รยางค์ส่วนบน	และคอ	การติดเชื้อ	กระดูกหัก	หลักการรักษา	

การป้องกัน	การฟื้นฟู	 ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา	กายวิภาคศาสตร	์

และพยาธิวทิยาของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	กรณีศกึษา	และการพฒันา

ความเป็นนักวิชาชีพ

	 Anatomy,histology,	 embryology,	physiology	and	

pathology	of	musculoskeletal	system,	bone	formation,	back,	the	

upper	limb	and	neck,	infection,	fracture,	principles	of	treatment,	

prevention,	 rehabilitation,	 correlation	 between	 radiology,	

anatomy	and	pathology	of	musculoskeletal	system,	case	studies	

and	professional	development

 

1502 232 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2 3(2-2-5)

 Musculoskeletal System 2 

 กายวิภาคศาสตร์	ปรสิตวิทยา	เภสัชวิทยา	และพยาธิวิทยา	

ของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้	ศรีษะ	ผนงัทรวงอก	ผนงัหน้าท้องส่วนหน้า	

และรยางค์ส่วนล่าง	การตดิเชือ้	กระดกูหกั	หลกัการรกัษา	ป้องกนั	การฟ้ืนฟ	ู

ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา	 กายวิภาคศาสตร์	 และพยาธิวิทยาของ

ระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	กรณศีกึษา	และการพฒันาความเป็นนกัวชิาชีพ

	 Anatomy,	 parasitology,	 pharmacology	 and	

pathology	of	musculoskeletal	system,	head,	the	thoracic	wall,	

anterior	abdominal	wall	and	the	lower	limb,	infection,	fracture,	

principles	 of	 treatment,	 prevention,	 rehabilitation,	 correlation	

between	radiology,	anatomy	and	pathology	of	musculoskeletal	

system,	case	studies	and	professional	development

 

1502 233 ระบบประสาท 1 4(3-2-7)

 Nervous System 1 

 โครงสร้าง	หน้าทีก่ารทํางานของระบบประสาท	ประสาทเคม	ี

พัฒนาการของระบบประสาท	ประสาทกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ

การรบัความรูส้กึและความรูส้กึพเิศษ	ระบบสัง่การ	ลกัษณะทางด้านคลนิกิ	

และพยาธิวิทยาของพัฒนาการระบบประสาท	 ระบบการรับความรู้สึก

และความรู้สึกพิเศษ	 รวมทั้งระบบสั่งการ	 หลักการรักษา	 การป้องกัน	

การพยากรณ์โรค	 และการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม	อาการ

และอาการทางวิทยา	 เภสัชวิทยาระบบประสาท	ความสัมพันธ์ระหว่าง

รงัสวีทิยา	กายวภิาคศาสตร์	และพยาธวิทิยาของระบบประสาท	กรณศีกึษา	

และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Structural, 	 functions	 of	 nervous	 system,	

neurochemistry,	development	of	nervous	system,	neuroanatomy	

and	physiology	of	 sensory	 and	 special	 senses	 system,	motor	

system,	 clinical	 aspects	 and	 pathology	 of	 nervous	 system	

development,	sensory	and	special	senses	as	well	as	motor	system,	

principles	 of	 therapeutics,	 prevention,	 prognosis	 and	holistic	

care,	 symptom	 and	 signs,	 neuropharmacology,	 correlation	

between	radiology	anatomy	and	pathology	nervous	system,	case	

studies	and	professional	development

 

1502 234 ระบบประสาท 2 3(2-2-5)

 Nervous System 2 

	 โครงสร ้างและหน้าที่การทํางานของสมองส ่วนบน	
การเรยีนรู	้ความจํา	พฒุทิางปัญญา	ภาษา	ตลอดจนพฤตกิรรมการแสดงออก	

การแสดงออกของอารมณ์และความรูส้กึ	และความผดิปกตทิางด้านจติเวช	

หลักการรักษา	การป้องกัน	 การพยากรณ์โรค	 และการให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยแบบองค์รวม	อาการและอาการทางวิทยา	เภสัชวิทยาระบบประสาท	

ความสมัพนัธ์ระหว่างรงัสวิีทยา	กายวภิาคศาสตร์	และพยาธวิทิยาของระบบ

ประสาท	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Structural	and	functional	of	higher	brain,	learning,	

memory,	cognition,	speech	toward	behavioral	responses,	mood	

and	emotional	expression	and	psychiatry	disorder,	principles	of	

therapeutics,	prevention,	prognosis	and	holistic	care,	symptom	

and	signs,	neuropharmacology,	correlation	between	radiology	

anatomy	 and	 pathology	 nervous	 system,	 case	 studies	 and	

professional	development

 

1502 235 ระบบหายใจ 4(3-2-7)

 Respiratory System 

 การเจริญพัฒนา	กายวิภาคศาสตร์	 จุลกายวิภาคศาสตร	์

สรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ	 การทดสอบการทํางานของปอด	

ภูมิคุ้มกันวิทยา	 จุลชีววิทยา	พยาธิกําเนิด	พยาธิสรีรวิทยา	พยาธิวิทยา	

พยาธิวิทยา	 เภสัชวิทยา	 ภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ	

ความสัมพันธ์ของอาการ	และอาการแสดงกับพยาธิ	สภาพของโรค	ปัจจัย

เสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค	การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	การประยุกต์

ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพ่ืออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบ

ทางเดินหายใจ	เงาภาพรังสีภาวะผิดปกติที่สําคัญของระบบทางเดินหายใจ	

ผลกระทบของความเจ็บป่วย	 ทักษะการให้ข้อมูล	 กรณีศึกษา	 และการ

พัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Development,	 anatomy,	histology,	physiology	of	

respiratory	system,	lung	function	test,	immunization,	infection,	

micro-organisms,	 pathogenesis,	 pathophysiology,	 pathology,	

clinical	 pathology,	 pharmacology,	 abnormal	 conditions	 of	

respiratory	system,	relationship	of	symptoms	and	pathological	

diseases,	risk	factors,	holistic	care,	application	of	basic	sciences	

to	explain	causes	of	common	diseases,	image	films	of	essential	

abnormal	 condition	of	 respiratory	diseases,	 impact	 of	 illness,	

information	giving	skill,	case	studies	and	professional	development
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1501 311 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 3(1-4-4)

 Family Medicine and Community Medicine 3

 การวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมการจัด

บริการพัฒนาสุขภาพชุมชน	 การบริหารโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน	

การประเมนิผลโครงการแบบมีส่วนร่วมและการนําเสนอผลการปฏบิติังาน	

การบันทึกทางเวชศาสตร์ครอบครัว	การประเมินและติดตามผู้รับบริการ

อย่างต่อเนื่อง	 หลักการเศรษฐศาสตร์คลินิก	 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย	 หลักการประเมินครอบครัว	 หลักการให้คําปรึกษา	 สิทธิผู้ป่วย	

การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้าย	 การตัดสินใจช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต	

การทํางานร่วมกันกับบุคลากรด้านสุขภาพ	และบุคลากรอื่น	ๆ	 ในชุมชน	

ทักษะการสื่อสาร	

	 Participatory	 planning	 of	 health	 development	

plans	with	 community;	 service	 plans	 for	 community	 health	

development;	participatory	project	evaluation;	project	outcome	

presentation;	 records	 in	 family	medicine;	 evaluation	 and	

continuous	 following	 up	 of	 patients;	 principles	 of	 health	

economics;	 principle	 of	 palliative	 care;	 principle	 of	 family	

assessment;	principle	of	counselling;	patient	rights;	practice	of	

palliative	care;	end	of	life	care;	participatory	working	with	health	

personnel	and	other	staffs	 in	community	and	communication	

skills

 

1501 312  เวชจริยศาสตร์ 1(1-0-2)

 Medical Ethics

 หลักการทางเวชจริยศาสตร์	 การวิเคราะห์ทางจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการแพทย์	การคิดเชิงวิพากษ์	 และการใช้เหตุผล	การโต้เเย้ง

โดยใช้หลักจริยธรรม	กฎหมาย	ประเพณี	ความเชื่อ	ค่านิยมในการตัดสิน

ปัญหาทางสุขภาพ

	 Principle	 of	 ethics	medicine,	 analyzing	 and	

resolving	 ethical	 problems	 in	medicine	 for	 common	clinical	

problems,	critique	and	critical	thinking	of	ethical	problems,	health	

discourse	related	to	ethics,	laws,	customs,	beliefs	and	values	

 

1501 313  การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 1(1-0-2) 

 และความรู้เบื้องต้นทางอาการวิทยา

 Patient Safety Education and Symptomatology

 ความหมายและหลักการของความปลอดภัยของผู้ป่วย	

การศึกษาด้านพ้ืนฐานความปลอดภัยของผู ้ป ่วยมีความเข้าใจและ

การเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด	จากตวัอย่างกรณศีกึษา	การปรบัปรงุคณุภาพ	

การทํางานเป็นทีม	 และการปรับปรุงความปลอดภัยทางการแพทย์

ท่ีเหมาะสมกับบรบิทขององค์กร	รวมถงึมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอาการ

วิทยาเบื้องต้น	และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้

	 Definition	 and	 principles	 of	 patient	 safety,	

understanding	and	learning	from	errors	(By	case	study	and	expert	

suggestion),	 quality	 improvement	methods,	 health-care	 team	

management,	improving	medication	safety	that	appropriate	to	

organizational	context.	And	learning	basic	symptomatology	for	

clinical	application

 

1501 314 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการวิพากษ์ 3(3-0-6)

 Evidence-Based Medicine and Critical Appraisal

	 หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัยอย่างเป็น

ระบบ	 เชื่อถือได้	หลักการทําวิจัยเชิงสังเคราะห์แบบเมต้าและการประเมิน

งานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ	 ทักษะการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล	

การอภิปรายรายการดูแลรักษาผู ้ป ่วยโดยใช้ข ้อมูลจากฐานข้อมูล	

กระบวนการวิจัย	ความรู้และแนวคิดในการทําวิจัย	การวางแผนโครงการ

วิจัย	 การค้นหาเอกสารอ้างอิง	 การสร้างโจทย์และวัตถุประสงค์การวิจัย	

การวางแผนการทดลอง	 การวางแผนการปฏิบัติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ทางสถิติ	 การเขียนต้นฉบับผลงานวิจัย	 การส่งตีพิมพ์	

และจริยธรรมการวิจัย	 การประยุกต์ใช้กระบวนการและเทคนิคการวิจัย

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา	การประยุกต์

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	สถิติเชิงวิเคราะห์สําหรับทดสอบสมมติฐาน	วิเคราะห์

ความสัมพันธ์	และการวิเคราะห์การรอดชีพ	

	 Principles	 of	 patient	 care	 by	 using	up-to-date,	

systematic	and	valid	information,	principles	of	research	synthesis,	

systematic	literature	review,	meta-analysis,	critical	appraisal	of	

research	work,	database	searching	skills,	discussions	of	patient	

care	 using	 information	 from	 databases.	 Research	 process,	

knowledge	and	concepts	of	doing	research;	research	planning;	

literature	review;	formulation	of	research	questions	and	objectives;	

experiment	 design;	 experimental	 planning;	 data	 collection;	

statistical	analysis;	preparation	of	manuscripts	for	publication;	

research	 ethics;	 application	 of	 quantitative	 and	 qualitative	

research	 processes	 and	 techniques	 in	 problem	analysis	 and	

solving;	application	of	descriptive	and	analytical	statistic	to	test	

hypothesis	and	analyse	relationships	and	survival	rate

 

1501 315  เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น 4(3-3-6)

 Introduction to Clinical Medicine

 หลกัการ	ทฤษฎ	ีและทกัษะการตรวจวนิจิฉยัร่างกายผูป่้วย

อย่างถูกต้อง	 การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์	 หลักการการวินิจฉัยโรค	

การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล	มีทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วย

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ	มีการประยุกต์การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การอย่างมีเหตุผล	การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมและมีทักษะในการให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24

	 Principle	theories	and	skill	of	physical	examination,	

medical	record,	diagnosis	reasoning,	clinical	decision	making.	

appropriate	 investigation,	 drug	 administration,	 holistic	 care,	

basic	skill	of	patient	and	family	counselling

 

1502 331 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 1 3(2-2-5)

 Cardiovascular System 1

 การพฒันากายวภิาคศาสตร์	จุลกายวภิาคศาสตร์	สรีรวทิยา	

และ	ชวีเคมขีองระบบหวัใจและหลอดเลอืด	ประกอบด้วยเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงสร้างและการพัฒนาของหัวใจ	 หลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ	

งานและเมแทบอลิซึมของหัวใจ	 การนําไฟฟ้าและคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ	

กลศาสตร์ของหัวใจและพลศาสตร์ของหัวใจ	 ระบบไหลเวียนเลือด	

พลศาสตร์การไหลเวยีนเลอืด	รวมถึงการควบคุมการทาํงานของหวัใจและ

หลอดเลอืดในภาวะปกติและการตอบสนองของร่างกายเม่ือมีอาการแสดง

กับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับหัวใจ

 Development	anatomy,	histology,	physiology	and	

biochemistry	 of	 cardiovascular	 system which	 focus	 on	gross	

anatomy	and	development	of	heart	blood	vessels	and	cardiac	

muscle.	The	general	principles	of	heart	described	in	metabolism	

and	secretory	function	of	heart,	cardiac	conduction,	electrical	

activity	 of	 heart,	 basic	 electrocardiography	 cardiodynamic,	

circulation	and	hemodynamics.	Details	related	to	cardiovascular	

regulation	 and	 compensation	 after	 pathophysiology	 of	 heart	

disease

 

1502 332 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 2 2(1-2-3)

 Cardiovascular System 2 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดเชื้อ	การอักเสบ	และระบบ

ภูมิคุ ้มกันของโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	 รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับ

การบาดเจ็บ	 โรคทางกายภาพ	 โรคที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม	และโรค

ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหลอดเลือดโคโรนารี

แบบเฉียบพลัน	 โรคหัวใจล้มเหลว	หัวใจหยุดเต้น	และช็อค	กลไกของยา	

เภสชัจลนศาสตร์	เภสชัพลศาสตร์ของยาทีเ่ก่ียวข้องกับยากลุม่รักษาความ

ดันโลหิตสูง	ยาละลายลิ่มเลือด	ยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ	ยารักษาหัวใจ

เต้นผิดจังหวะ	และยารักษาอาการปวดเค้นของหัวใจ

	 The	basic	knowledge	of	infectious,	inflammatory	

and	 immunologic	 of	 CVS	 disorders	 as	well	 as	 the	 general	

principles	of	traumatic,	mechanical,	metabolic	and	regulatory	

disorders,	hypertension,	acute	coronary	syndrome,	heart	failure,	

cardiac	arrest,	and	shock.	Mechanism	of	action,	pharmacodynamic	

and	pharmacokinetic	of	drugs	which	affect	the	CVS	disorders	

including	antihypertensive,	antithrombotic,	positive	inotropic,	

antiarrhythmic	and	antianginal	drugs	

1502 333 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3)

 Gastrointestinal System 1 

 บูรณาการของการเจริญเติบโต	พัฒนาการและโครงสร้าง

ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร	 กลไกการควบคุมการทํางานทาง

สรรีวทิยาของระบบทางเดนิอาหารในภาวะปกต	ิความสมัพันธ์ระหว่างระบบ

ทางเดินอาหาร	กับระบบอื่น	ๆ	ของร่างกาย	

	 An	 integration	 of	 human	 development	 and	

structure	 of	 organs	 of	 the	 gastrointestinal	 system,	 control	

mechanisms	of	gastrointestinal	functions	in	normal	conditions,	

the	relationship	between	the	gastrointestinal	system	and	other	

systems	in	the	body

 

1502 334 ระบบทางเดินอาหาร 2 3(2-2-5)

 Gastrointestinal System 2 

 บูรณาการของความผิดปกติในระบบทางเดนิอาหาร	อาศยั

ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ	หน้าที่ของร่างกาย	 เชื่อมโยงกับพยาธิสภาพ

ทีพ่บในผูป่้วย	สาเหตแุละปัจจยัก่อโรค	พยาธวิทิยา	กาํเนดิ	พยาธสิรรีวทิยา	

อาการและการแสดงโรค	พยาธิสภาพของรอยโรค	หลักการและแนวทาง

การตรวจ	วินิจฉัยโรค	การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	การใช้ยาและการดูแล

รักษาผู้ป่วย	การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน	

	 An	 integration	 of	 abnormal	 structure	 and	

function	 of	 gastrointestinal	 system,	 etiology,	 pathogenesis,	

pathophysiology,	symptoms	and	signs	of	the	diseases,	laboratory	

investigation,	diagnosis,	medical	treatment,	disease	prevention,	

health	education,	and	holistic	patient	care,	medication,	patient	

care	and	education,	disease	prevention	for	community

 

1502 321 ไตและทางเดินปัสสาวะ 4(3-2-7)

 Kidney and Urinary Tract 

	 กายวิภาคศาสตร ์ 	 จุลกายวิภาคศาสตร ์ 	 สรีรวิทยา	

เภสัชวิทยา	 และพยาธิสรีรวิทยา	 ของไตและทางเดินปัสสาวะ	พัฒนาการ

ระยะเอ็มบริโอจนถึงคลอด	 และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในเชิง

โครงสร้างและการทํางาน	 รวมไปถึงความเสื่อมของอวัยวะไปตามอายุ	

การทาํงานปกตขิองไต	ความผดิปกตทิีพ่บบ่อยของไตและทางเดินปัสสาวะ	

เช่น	การติดเชื้อ	การอักเสบ	โรคนิ่ว	การบาดเจ็บ	 โรคเนื้องอก	โรคไตวาย	

เป็นต้น	รวมถึงหลักการการรักษา	อาการวิทยาของไตและทางเดินปัสสาวะ	

หลักการส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การให้การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวมของโรคไตและทางเดินปัสสาวะ	ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา	

กายวิภาค	พยาธิวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
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	 Anatomy,	 histology,	 physiology,	 pharmacology	

and	pathophysiology	 of	 kidney	 and	urinary	 tract,	 embryonic	

development	and	perinatal	 changes	and	 the	 anatomical	 and	

physiologic	changes	including	degeneration	of	organ	through	

adult	life,	normal	kidney	functions,	common	abnormal	disorders	

such	as	infection,	inflammation,	urolithiasis,	trauma,	neoplasms,	

renal	 failure,	 principles	 of	 therapeutics,	 symptomatology	 of	

kidney	and	urinary	tract	diseases,	principles	of	health	promotion,	

disease	prevention,	and	holistic	care	relate	to	kidney	and	urinary	

tract.	The	correlations	between	radiology,	anatomy	and	pathology	

of	kidney	and	urinary	tract.	Problem-based	learning,	case	studies	

and	professional	development

 

1502 335 ระบบสืบพันธุ์ 4(3-2-7)

 Reproductive System 

	 บรูณาการความรูท้างกายวภิาคศาสตร์	จลุกายวภิาคศาสตร์	

วิทยาเอมบริโอ	 สรีรวิทยา	 ของระบบสืบพันธุ ์หญิงและชาย	 เต้านม	

เพศสมัพนัธ์	การปฏสินธ	ิการฝังตวัของตวัอ่อนทีเ่ยือ่บมุดลกู	การตัง้ครรภ์	

การคลอดและภาวะหลั งคลอด	 การสร ้ า งและการหลั่ งนํ้ านม	

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในระหว่างวงจรประจําเดือน	

การเปลี่ยนแปลงตามวัยของแต่ละเพศ	 การควบคุมการทํางานของระบบ

สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศ	การประยุกต์ความรู้เพื่ออธิบายพยาธิวิทยาของ

โรคและความผิดปกตทิีส่าํคญัในระบบสบืพนัธุ	์โรคตดิเชือ้ในระบบสบืพันธุ์	

เภสัชวิทยาของยาหรือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง	และกรณีศึกษา

	 Integration	of	knowledge	 in	anatomy,	histology,	

embryology,	physiology	of	female	and	male	reproductive	system;	

breast;	 intercourse;	 fertilization;	 implantation;	 pregnancy;	

parturition	 and	 conditions	 after	 birth;	milk	 production	 and	

secretion;	changes	in	body	and	mind	during	the	menstrual	cycle;	

changes	associated	with	stage	of	life;	working	controls	of	the	

reproductive	 system	and	 sex	hormones;	 apply	knowledge	 for	

describe	 pathology	 of	 disease	 and	 important	 disorder	 in	

reproductive	 system;	 infection	 in	 reproductive	 system;	

pharmacology	of	drug	or	related	hormone	and	case	study

 

1502 336 ระบบต่อมไร้ท่อ 3(2-2-5)

 Endocrine System 

	 กายวิภาค	 จุลกายวิภาค	 และการเจริญพัฒนาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ	 สรีรวิทยา	 และพยาธิสรีรวิทยา	 ของระบบต่อมไร้ท่อ	 ต่อมใต้

สมอง	ต่อมไทรอยด์	 ต่อมพาราไทรอยด์	 ต่อมหมวกไต	ฮอร์โมนตับอ่อน	

ฮอรโ์มนอืน่	ๆ 	ภาวะอ้วน	อาการวทิยา	การเสือ่ม	การซอ่มแซม	และการงอก

ใหม่ของระบบต่อมไร้ท่อ	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Anatomy,	histology,	developmental	of	endocrine,	

physiology	and	pathophysiology	of	endocrine	system,	pituitary	

gland,	 thyroid	 glands,	 parathyroid	 glands,	 adrenal	 glands,	

pancreatic	 hormones,	 miscellaneous	 hormones,	 obesity,	

symptomatology,	degeneration,	repairing	and	regeneration,	case	

studies	and	professional	development

1502 337 ระบบการสร้างเม็ดเลือดและน�้าเหลืองเรติคูลา 3(2-2-5)

 Hematopoietic and Lymphoreticular System 

	 การพัฒนาของเอ็มบริโอ	การเจริญของทารกในครรภ์และ

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปริสูติการ	 โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะ	

โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์และเนือ้เยือ่	การซ่อมแซม	การเจรญิทดแทน	

การเปลีย่นแปลงท่ีสมัพนัธ์กบัระยะของชวิีต	ความผดิปกติจากการติดเชือ้	

การอกัเสบและการทาํงานของระบบภูมคิุม้กนั	การบาดเจ็บและการบาดเจ็บ

เชิงกล	ความผิดปกติจากเนื้องอกและมะเร็งรวมถึงลักษณะที่คล้ายมะเร็ง	

ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและการควบคุมท่ีเป็นมาแต่กําเนิด	

และเกิดภายหลัง	ความผิดปกติของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบุหลอดเลือด	

ความผิดปกติท้ังร่างกายท่ีมีผลต่อระบบการสร้างเม็ดเลือดและน้ําเหลือง 

เรติคูลา	ความผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุ	เลือดและส่วนประกอบของเลือด	

หลกัการรกัษา	กลไกการออกฤทธิข์องยา	การใช้ยาและอาการไม่พงึประสงค์

ของยาสําหรับการรักษาความผิดปกติของระบบเลือด	 กรณีศึกษา	

และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Embryonic	 development,	 fetal	maturation,	 and	

perinatal	changes,	organ	structure	and	function,	cell	and	tissue	

structure	 and	 function,	 repair,	 regeneration,	 and	 changes	

associated	with	 stage	 of	 life.	 Infectious,	 inflammatory,	 and	

immunologic	 disorders.	 Traumatic	 and	mechanical	 injury,	

neoplastic	disorders	and	tumor-like	conditions,	metabolic	and	

regulatory	disorders,	including	congenital	and	acquired,	vascular	

and	 endothelial	 disorders,	 systemic	 disorders	 affecting	 the	

hematopoietic	and	lymphoreticular	system,	idiopathic	disorders.	

Whole	 blood	 and	 blood	 products.	 Principles	 of	 therapeutics	

remedies,	mechanisms	of	action,	usage	and	side	effects	of	drugs	

for	 treatment	 of	 the	hematologic	disorders,	 case	 studies	 and	

professional	development

 

1502 322 พยาธิวิทยาคลินิก 2(1-2-3)

 Clinical Pathology 

 หลักในการเก็บตัวอย่างตรวจ	และการแปลผลการตรวจ

ทางห ้องปฏิบัติการ	 ความสัมพันธ ์จากการแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเก่ียวกับสารคัดหลั่ง	 สารเหลว	 เลือด	 เนื้อเย่ือ	 และกลไก

การเกิดโรคในระบบต่าง	ๆ	ของร่างกายมนุษย์	กรณีศึกษา	และการพัฒนา

ความเป็นนักวิชาชีพ
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	 Principles	of	specimen	collections	and	laboratory	

interpretations.	The	 relationship	between	 interpretation	 and	

mechanism	of	normal	and	abnormal	findings	in	secretion,	blood,	

and	tissue	of	human	including	laboratory	practices,	case	studies	

and	professional	development

 

1501 411 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 2(1-3-2)

 Family Medicine and Community Medicine 4

 การปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะ	 การประเมินปัญหาสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ ่มวัยที่ครอบคลุม	 ทั้งทางด้านกาย	 จิต	 สังคม	

และจติวญิญาณ	ด้วยการให้บริการสาธารณสขุแบบองค์รวม	พฒันาทกัษะ

การสือ่สารด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	การซกัประวตั	ิการสมัภาษณ์	การตรวจร่างกาย	

และการตรวจสขุภาพจติ	การส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	และการประยกุต์

เทคโนโลยทีางการแพทย์อย่างเหมาะสม	การวนิจิฉยัโรค	และปัญหาสขุภาพ	

เช่ือมโยงกับบริบทครอบครัวและชุมชน	 การศึกษาวิจัยระบบสุขภาพ

ในบริบทชุมชน	สถานบริการปฐมภูมิ	สถานประกอบการ	และโรงพยาบาล	

การประยุกต์ใช้กระบวนการและเทคนิคการวิจัย	 ทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ	 ในการวิเคราะห์ปัญหา	 การออกแบบการวิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรม	การเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลและฐานข้อมูล	

และการเลือกตัวอย่างและกําหนดขนาดตัวอย่าง	 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

และบริการสุขภาพในบริบทต่าง	ๆ	

	 Practice	in	ambulatory	primary	care	with	emphasis	

on	comprehensive;	integrated	care	to	population	of	all	genders	

and	all	ages;	development	of	communication	skills	altogether	

with	 history	 taking;	 interview;	 physical	 examination;	

psychological	examination;	 investigation;	and	the	application	

of	appropriate	medical	technology;	diagnosis;	and	health-related	

problems	 in	association	with	 family	 and	community	context;	

research	 study	 in	health	 system	 in	community;	primary	care	

setting;	factory;	hospitals;	application	of	research	methodology	

both	in	quantitative	and	qualitative	design	to	approach	problems;	

research	 design;	 literature	 review;	 preparation	 of	 data	 and	

database	analysis;	sample	size	calculation	and	sample	selection	

to	solve	community	health	and	health	service	problems

 

1501 412 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 5 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 5

 การปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะ	 การประเมินปัญหาสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ ่มวัยที่ครอบคลุมทั้งทางด้านกาย	 จิต	 สังคม	

และจิตวิญญาณ	ด้วยการให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมต่อเนื่อง	

การพัฒนาและทดสอบเคร่ืองมือวิจัย	การเตรียมข้อมูล	การประยุกต์ใช้สถติิ

เชิงพรรณนา	 สถิติเชิงวิเคราะห์	 การทดสอบสมมติฐาน	 วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์	 และวิเคราะห์การรอดชีพ	 จริยธรรมการวิจัย	 และจริยธรรม

ในการเขียนบทความวิจัย	

	 Practice	 to	 improve	 skills	 in	 health-related	

problems	evaluation	of	population	of	all	genders	and	all	 ages	

including	 physical;	 psychological;	 social	 and	 spiritual	

dimensions;	using	holistic	and	continuous	public	health	services;	

development	 and	 test	 of	 research	 tools;	 data	 preparation;	

application	 of	 descriptive	 statistics;	 analytical	 statistics;	

hypothesis	 testing;	 relation	 analysis	 and	 survival	 analysis;	

research	ethics	and	ethics	in	writing	a	manuscript	

 

1501 441 ศัลยศาสตร์ 1 4(4-0-8)

 Surgery 1

 แนวทางการแก ้ป ัญหาท่ีพบบ ่อยทางศัลยศาสตร ์	

นิยาม	 ระบาดวิทยาทางคลินิก	 สาเหตุ	 ป ัจจัยเสี่ยง	 พยาธิกําเนิด	

พยาธิสรีรวิทยา	พยาธิสภาพ	อาการ	 อาการแสดง	การส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ	 การวินิจฉัยการวินิจฉัยแยกโรค	 และการสั่งการรักษา

อย่างสมเหตุผล	 การพยากรณ์โรค	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน

การเจ็บป่วย	 การฟื ้นฟูสภาพ	 การให้คําแนะนําแก่ผู ้ป ่วยและญาติ	

การตดิตามผูป่้วย	และการส่งต่อผูป่้วยสาํหรบัโรคหรอืภาวะทางศลัยศาสตร์

ทั่วไปที่ เป ็นป ัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ	 ประเด็นทาง

เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ

	 Approach	to	common	problems	in	general	surgery;	

definition,	 clinical	 epidemiology,	 etiology,	 risk	 factors,	

pathogenesis,	 pathophysiology,	pathology,	 signs,	 symptoms,	

laboratory	investigations,	diagnosis,	differential	diagnosis	and	

rational	 treatment	 of	 diseases;	 prognosis;	 health	 promotion;	

illness	 prevention;	 rehabilitation;	 patients	 and	 relatives	

counseling;	 continuing	 care	 and	 referring	 in	general	 surgery	

which	important	to	public	health	issues	in	medical	ethics	and	

professional	law

 

1501 442 ศัลยศาสตร์ 2 4(0-12-0)

 Surgery 2

	 การสมัภาษณ์ประวัติ	ตรวจร่างกาย	การวินจิฉยัทางคลนิกิ	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 และการแปลผล	 การสั่งการรักษาอย่าง

สมเหตผุล	การทําหตัถการตามเกณฑ์แพทยสภา	การวนิจิฉยัและแก้ปัญหา

แทรกซ้อนจากการปฏบิตัหิตัถการทางศลัยกรรม	การให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วย

ศัลยกรรมและญาติ	ตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 History	 taking,	 physical	 examination,	 clinical	

diagnosis,	laboratory	investigation	and	interpretation,	rational	

treatment,	procedural	skills	according	to	Thai	Medical	Standard	

Criteria,	 prevention	and	management	 for	medical	 procedure	

complication,	 education	 for	patients	 and	 relatives	 in	 surgery	

according	to	principle	of	ethics
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1501 443 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1 2(1-3-2)

 Orthopedics 1

	 หลั กก ารระบาดวิ ทยาป ัญหาทางออร ์ โ ธป ิ ดิ กส ์	

พยาธิสรีรวิทยา	 กลไกการบาดเจ็บ	 อาการและอาการแสดง	 การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม	 การวินิจฉัยอย่าง

มีเหตผุล	การวนิจิฉยัแยกโรค	ภาวะแทรกซ้อน	การดแูลรกัษา	การพยากรณ์

โรค	การสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การให้

คําแนะนําผู้ป่วยและญาติ	 การติดตามผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วยด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์

	 Principles	 of	 epidemiology	 for	 orthopaedic	

problems;	 pathophysiology	 of	 disease,	 symptoms	 and	 signs,	

appropriate	 laboratory	 and	 special	 investigations;	 diagnosis	

reasoning,	differential	diagnosis,	complications,	management,	

prognosis;	health	promotion,	illness	prevention,	rehabilitation;	

patients	and	relatives	counseling;	continuing	care	and	referring	

with	humanistic	medicine

 

1501 451 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 4(2-6-4)

 Obstetrics and Gynecology 1

 การประเมนิภาวะสขุภาพของสตรแีบบองค์รวม	ทัง้ในระดับ

บุคคลและครอบครัว	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม	ค่านิยม	ของสังคม	

การวางแผนดําเนินการบริบาลดูแลวัยเจริญพันธุ ์จนสิ้นสุดอายุขัย	

และการดูแลระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด	 การวางแผนครอบครัว	

อาการวิทยาพยาธิกําเนิด	พยาธิสรีระวิทยา	 และความผิดปกติที่พบบ่อย	

ทักษะการวินิจฉัย	การแก้ปัญหาและบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม	การใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล	การปฏิบัติตัวเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน

การเจ็บป่วยที่พบบ่อยของสตรี	 วางแผนดูแลบริบาล	 การให้คําปรึกษา	

การวเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้อง	การปฏบิตังิาน

เพื่อการบริบาลสุขภาพสตรีแบบบูรณาการ

	 Holistic	woman	health	assessment	for	individual	

and	family,	culture,	value	of	social	factors,	health	planning	for	

person	 from	maturity	 to	 death,	 health	 for	 pregnant	 and	

post-delivery,	family	planning,	signs	and	symptoms,	pathogenesis,	

pathophysiology,	common	health	problems,	diagnostic	problem	

solving	skills,	holistic	health	care	rational,	drug	administration,	

health	 promotion	 and	 illness	 prevention,	 health	 counseling,	

analysis	and	decision	making	for	ethic	considerations;	practicum	

on	integrated	health	care	for	woman	

1501 452 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 2(0-6-0)

 Obstetrics and Gynecology 2

	 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ 	 ตรวจร ่ างกาย	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	การวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล	

การวินิจฉัยแยกโรค	การดูแลรักษา	การสร้างเสริมสุขภาพ	การปฏิบัติงาน

ด้านสูติศาสตร์	 การผ่าตัดทางสูติกรรมและฝึกทําคลอดที่ผิดปกติภายใต้

การควบคมุดแูล	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟ้ืนฟสูภาพ	การให้คําแนะนํา

แก่ผู้ป่วยและญาติ	 การติดตามผู้ป่วย	 การส่งต่อผู้ป่วย	 การดูแลผู้ป่วย

สูติศาสตร์แบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Skills	 in	 history	 taking.	 physical	 examination,	

appropriate	 laboratory	 and	 special	 investigations,	 diagnostic	

reasoning,	differential	diagnosis,	management,	health	promotion,	

clinical	 practices	 in	 obstetrics,	 operative	 skills	 and	 obstetric	

complications	 delivery	 skills	 under	 supervision,	 illness	

prevention,	 rehabilitation,	 patients	 and	 relatives	 counseling,	

continuing	care,	referring,	gynecological	holistic	care	related	to	

medical	ethics	and	law

 

1501 461 อายุรศาสตร์ 1 4(4-0-8)

 Medicine 1

 กลุม่อาการและโรคทางอายรุศาสตร์ทีพ่บบ่อย	ระบาดวทิยา	

พยาธสิรรีวทิยา	พยาธกิาํเนดิ	การวนิจิฉยัแยกโรค	การวนิจิฉยัโรค	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ	 การดําเนินโรค	 การรักษาภาวะแทรกซ้อน	 การดูแล 

ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 ครอบคลุมถึงครอบครัว

ผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	 สิทธิและความปลอดภัย

ของผูป่้วย	การควบคมุโรค	การป้องกนัโรค	สร้างเสรมิสขุภาพและการฟ้ืนฟู

สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Common	 diseases	 and	 problems	 in	medicine,	

epidemiology,	 pathophysiology,	 pathogenesis,	 differential	

diagnosis,	diagnosis,	investigation,	clinical	course,	principle	of	

treatment,	 complication;	 holistic	 approach	with	 humanized	

healthcare	for	patients	and	families	undersupervision;	patients, 

right	 and	 safety;	 responsibility	with	 good	 attitude;	 control,	

diseases	prevention,	health	promotion	and	rehabilitation	with	

medical	ethics

 

1501 462 อายุรศาสตร์ 2 4(0-12-0)

 Medicine 2

	 กระบวนการคิด	 วิ เคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทาง

เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน	 การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ	

การวินจิฉยัแยกโรค	การดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์	

ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	

การบันทกึรายงานผู้ป่วย	การสือ่สารระหว่างแพทย์	บุคลากรทางการแพทย์

และผู้ป่วย	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 ทักษะหัตถการ	 วินิจฉัยและ

แก้ปัญหาที่เกิดจากแพทยศาสตร์หัตถการ	 สิทธิและความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย	 ความรับผิดชอบด้วยเจตคติท่ีดี	 การป้องกัน	 ควบคุมโรค	 สร้าง

เสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
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	 Thinking	process	and	critical	analysis	in	medical	

practice	 for	 solving	problems	 of	 patients	 under	 supervision;	

history	 taking,physical	 examination,	 basic	 laboratory	 and	

additional	investigation,	differential	diagnosis,	holistic	approach	

with	humanized	healthcare	for	patients	and	families,	medical	

record;	 communication	 skills	 among	 health	 personnal	 and	

patients;	counseling;	technical	and	medical	procedures,	diagnosis	

and	management	the	complication	for	procedure;	patients’	right	

and	safety,	responsibility	with	good	attitude;	prevention,	control,	

health	promotion	and	rehabilitation	with	medical	ethics

 

1501 471 กุมารเวชศาสตร์ 1 4(4-0-8)

 Pediatrics 1 

	 ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยแรกเกิดจนถึง

อายุ	 18	 ปี	 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัยและวัยรุ ่น	

ความสําคัญของการให้นมมารดา	 โภชนาการที่สําคัญสําหรับการเจริญ

เติบโต	หลักการให้อาหาร	การให้วัคซีนในเด็กตามวัย	ความผิดปรกติทาง

ด้านพัฒนาการและอารมณ์	การประเมินภาวะโภชนาการ	โรคทุโภชนาการ	

ปัญหาสารน้ําและอิเล็กโทรไลด์	 การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรค	

การดําเนินโรค	การรักษาโรค	การป้องกันโรค	การสร้างเสริมสุขภาพและ

การฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Common	health	problems	and	diseases	of	newborn	

to	 18	 years	 old,	 growth	 and	 development	 from	 birth	 to	

adolescence,	 exclusive	breast	 feeding,	 principles	 of	 nutrition	

and	feeding,	expand	program	immunization,	abnormal	growth	

and	development,	evaluation	of	nutrition	and	malnutrition,	fluid	

and	 electrolyte;	 diagnosis	 and	differential	 diagnosis,	 clinical	

course,	 disease	prevention,	 health	promotion,	 treatment	 and	

rehabilitation	according	to	medical	ethics	

 

1501 472 กุมารเวชศาสตร์ 2 2(0-6-0)

 Pediatrics 2 

	 กระบวนการคดิ	การสงัเคราะห์	วเิคราะห์	การตดัสนิใจทาง

คลนิกิ	เพือ่การบรบิาลและแก้ปัญหารายบคุคล	ครอบครวัและชมุชนตัง้แต่

แรกเกิดจนถึงอายุ	18	ปี	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การวินิจฉัยแยก

โรคและการวินิจฉัยโรค	 การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

การแปลผล	การบันทึกรายงานผู้ป่วย	การสื่อสารระหว่างแพทย์	บุคลากร

สาธารณสุข	ผู้ป่วย	ญาติผู้ป่วย	ทักษะทางกุมารเวชศาสตร์อย่างคํานึงถึง

ความปลอดภัยและสทิธขิองผูป่้วย	การป้องกนัและบรบิาลภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดจากการทําหัตถการต่าง	 ๆ	การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์

	 Thinking	 process,	 analysis,	 synthesis,	 clinical	

decision	making	for	caring	of	individual,	family	and	community;	

history	taking,	physical	examination,	diagnosis	and	differential	

diagnosis,	laboratory	investigations	and	interpretations;	medical	

record;	 communication	with	 patient,colleagues;	 pediatric	

medical	 procedures,patient	 right	 and	 safety,diagnosis,	

prevention	and	treatment	to	procedural	complications,	holistic	

medical	care	with	humanized	medicine

 

1501 481 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)

 Health Promotion

 หลักการ	และกลยุทธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพในระดับ

บุคคล	ครอบครัว	 และชุมชน	นโยบายและการดําเนินงานด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก	ทิศทางการดําเนินงานด้านการสร้าง

เสรมิสขุภาพ	แผนงานและโครงการด้านการสร้างเสริมสขุภาพของประเทศ	

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ต่าง	ๆ	การสร้างเสริมสุขภาพในประชากร

แต่ละกลุ่มอายุ	และการประเมินผล

	 Principles	and	strategies	of	health	promotion	 in	

individual,	 family	 and	 community	 level;	 World	 Health	

Organization’s	policy	and	implementation	on	health	promotion;	

direction	of	health	promotion;	national	plan	and	projects	on	health	

promotion;	 health	 promotion	 on	 setting	 approach;	 health	

promotion	across	life	spans	of	population	and	evaluations	

1501 482 จิตเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)

 Psychiatry 1

	 พัฒนาการมนุษย์และการเกิดพยาธิสภาพทางจิต	สาเหตุ

ของการเกิดโรคทางจิตเวช	 อาการและอาการแสดงของโรคทางจิตเวช	

การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	การรักษา

ด้วยยาทางจติเวช	การบริบาลผูป่้วยทางจติเวชแบบองค์รวม	ความปลอดภยั

ของผู้ป่วย	จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์

	 Human	 development	 and	 psychopathology;	

etiology	of	mental	 illness;	signs	and	symptoms	in	psychiatric	

disorders;	diagnosis	and	differential	diagnosis;	laboratory	tests;	

psychopharmacology;	 holistic	 care	 for	 psychiatric	 patients;	

patient	safety;	medical	professionalism

 

1501 483 รังสีวิทยา 1 2(1-3-2)

 Radiology 1

 หลักการรังสีวินิจฉัย	รังสีรักษา	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	และ

รงัสร่ีวมรกัษา	การส่งตรวจทางรงัสวีทิยาเบือ้งต้น	หลกัการแปลผลภาพทาง

รังสีวิทยาขั้นพื้นฐานตามระบบและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก	ประเด็นทาง

เวชจริยศาสตร์ในทางรังสีวิทยา
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	 Principles	 of	 diagnostic	 radiology,	 radiotherapy,	

nuclear	medicine	and	interventional	radiology;	basic	radiographic	

requisition;	 principles	 of	 basic	 systemic	medical	 imaging	

interpretation	and	clinical	application;	issues	in	medical	ethics	

in	radiology

 

1501 511 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 6 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 6

 ปฏิบัติการให้บริการทางสาธารณสุขผสมผสานแบบ

องค์รวมและต่อเนื่องให้แก่ผู ้ป่วย	 ครอบครัวและชุมชน	 การเตรียม	

การตรวจสอบ	และการควบคมุคณุภาพข้อมลูและฐานข้อมลู	การประยกุต์

ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล	การใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	สถิติเชิงวิเคราะห์สําหรับทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ	

และระดับความเข้มของความสัมพันธ์	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ

หลายตวัแปร	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การวเิคราะห์ความรอดชพี	และ

ความเส่ียงสัมพัทธ์	 การแปลผลการวิจัยรูปแบบต่าง	ๆ	การเขียนรายงาน	

และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย	การเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัย	

เพ่ือการเผยแพร่	การพฒันาระบบบรหิารจดัการของหน่วยคูส่ญัญาปฐมภมูิ	

ระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ	 ระบบสนับสนุนการบริหารศูนย์

สุขภาพชุมชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 Practice	in	holistic	and	integrated	care	for	patients;	

family	and	community;	data	examination	and	preparation;	data	

and	database	quality	 control;	 application	 of	 quantitative	 and	

qualitative	statistical	testing;	application	of	descriptive	statistics,	

analytical	statistics	for	statistical	significant	testing	and	level	of	

relations;	multiple	regression	analysis;	variance	analysis;	survival	

analysis	and	relative	risk;	research	translation;	report	writing;	

report	 presentation;	 abstract	 and	 manuscript	 writing;	

development	of	management	with	contracted	primary	health	

care	 setting;	 district	 health	 system;	 primary	 care	 unit	

management	and	other	organizations

 

1501 512 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-3-2)

 Physical Medicine and Rehabilitation

 บทนําเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 นิยาม	 ขอบเขตงานและทีมงาน	

การสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย	 ประเมินสมรรถภาพร่างกาย	 การประเมิน

สมรรถนะของผู้รับบริการ	หลักการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย	ความผิดปกติของ

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอันเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขท่ีพบบ่อย	

การรักษาด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 การให้ความรู้ผู้ป่วยในการดูแล

ตนเอง	 เคร่ืองมือทางกายภาพบําบัด	 กิจกรรมบําบัด	 อุปกรณ์ช่วยเดิน	

อุปกรณ์เสริม	 และกายอุปกรณ์เทียม	 การประยุกต์หลักการบริบาล

แบบองค์รวม	หลกัเวชจรยิศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัผูร้บับรกิารทางเวชศาสตร์

ฟื ้นฟู	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	 และการออกหนังสือรับรอง

ความพกิาร	และสทิธปิระโยชน์ของคนพกิาร	ประยกุต์ใช้ความรูม้าใช้ในการ

สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว	แนะนําวิธีการเดินกับเครื่องช่วยเดินชนิด

ต่าง	ๆ	การออกกําลังกาย	ให้คําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัว	การออกเอกสาร

รับรองความพิการ	ให้คําแนะนําเรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ	

	 Introduction	to	rehabilitation	medicine:	definition,	

scope	 and	 teamwork;	 history	 taking,	 physical	 examination,	

functioning	evaluation;	electrodiagnosis;	common	musculoskeletal	

problems	 related	 to	 public	 health	 importance;	 rehabilitation	

management:	patient	education,	physical	modalities,	occupational	

therapy,	 gait	 aids,	 prostheses	 and	 orthoses;	 application	 of	

principles	of	holistic	approach;	issues	in	medical	ethics,	professional	

law	and	related	law,	benefits	of	registered	persons	with	disabilities;	

application	of	knowledge	 in	communication	with	patients	and	

families,	use	of	gait	aids,	exercise	for	complication	prevention,	

issue	of	disability	certification	and	benefits

 

1501 541 ศัลยศาสตร์ 3 2(2-0-4)

 Surgery 3

	 แนวทางการแก้ปัญหาทางศลัยศาสตร์	นยิาม	ระบาดวิทยา

ทางคลินิก	สาเหตุ	ปัจจัยเสี่ยง	พยาธิกําเนิด	พยาธิสรีรวิทยา	พยาธิสภาพ	

อาการ	อาการแสดง	การส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการ	การวินจิฉยัการวินิจฉัย

แยกโรค	และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล	การพยากรณ์โรค	การสร้าง

เสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การให้คําแนะนําแก่

ผู้ป่วยและญาติ	 การติดตามผู้ป่วย	 และการส่งต่อผู้ป่วยสําหรับโรคหรือ

ภาวะทางศัลยศาสตร์ประสาท	ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	 ศัลยศาสตร์

ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั	ศลัยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	กมุารศัลยศาสตร์	

ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสรมิสร้าง	ประเดน็ทางเวชจรยิศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพ

	 Approach	to	complicated	problems	in	general	and	

systemic	surgery;	definition,	clinical	epidemiology,	etiology,	risk	

factors,	 pathogenesis,	 pathophysiology,	 pathology,	 signs,	

symptoms,	 laboratory	 investigations,	 diagnosis,	 differential	

diagnosis	and	rational	treatment	of	diseases;	prognosis;	health	

promotion;	 illness	 prevention;	 rehabilitation;	 patients	 and	

relatives	 counseling;	 continuing	 care	 and	 referring	 in	

neurosurgery,	urology,	colorectal,	cardiothoracic,	pediatric	and	

plastic	and	reconstructive	surgery;	issues	in	medical	ethics	and	

professional	laws
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1501 542 ศัลยศาสตร์ 4 4(0-12-0)

 Surgery 4 

	 ฝึกเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร์	 การสัมภาษณ์ประวัต	ิ

การตรวจร่างกาย	การวินิจฉัยทางคลินิก	การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และการแปลผล	การสัง่การรกัษาอย่างสมเหตผุล	การทําหตัถการตามเกณฑ์

ที่กําหนดไว้ตามเกณฑ์แพทยสภา	การป้องกันปัญหาแทรกซ้อน	ที่เกิดจาก

หตัถการทางศลัยกรรม	สทิธผิูป่้วย	ความปลอดภยัผูป่้วย	การให้คําแนะนํา

แก่ผู้ป่วยศัลยกรรมและญาติด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Practice	 in	 surgical	 department,	 history	 taking,	

physical	examination,	clinical	diagnosis,	laboratory	investigation,	

and	interpretation,	rational	treatment,	procedural	skills	according	

to	Thai	Medical	Counsil	standard,	prevention	and	management	

for	 surgical	 procedure	 complication,	 patient	 right,	 patient	

safety	education	for	patients	and	relatives	in	surgery	

 

1501 543 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2 4(2-6-4)

 Orthopedics 2

	 การปฏบิตังิานด้านออร์โธปิดิกส์	การซกัประวติั	ตรวจร่างกาย	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	 การแปลผลภาพถ่ายทางรังสี

กระดูกและข้อและภาวะอื่น	 ๆ	 ทางออร์โธปิดิกส์	 การวินิจฉัยโรคอย่างมี

เหตผุล	การรกัษาผู้ป่วยกระดกูหกั	ข้อเคลือ่น	การบาดเจบ็ทางระบบประสาท

ส่วนปลาย	กล้ามเนื้อและเอ็น	 การใส่เฝือกและดึงถ่วงนํ้าหนัก	 การผ่าตัด 

ทางออร์โธปิดิกส์	 การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด	 การรักษาผู้ป่วย

อุบัติเหตุรุนแรง	การสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	 การฟื้นฟู

สภาพ	การให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาติ	การติดตามผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วย	

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์	และกฎหมาย

	 Clinical	 practice	 in	 orthopedic,	 history	 taking,	

physical	examination,	rational	laboratory	investigations,	bones,	

joints	 and	 other	 related	 orthopedic	 conditions	 radiographic	

interpretation,	diagnosis	reasoning;	treatments	of	bones,	joints,	

peripheral	nerves,	muscles,	tendon	injuries;	plastering	and	trac-

tion;	 orthopedic	 surgery;	 pre	 and	post-operative	 care;	 health	

promotion,	 illness	 prevention,	 rehabilitation;	 patients	 and	

relatives	 counseling;	 continuing	 care	 and	 referring;	 holistic	

patients	care	related	to	medical	ethics	and	law

 

1501 551 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3 2(2-0-4)

 Obstetrics and Gynecology 3

	 การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์	 การคลอดและหลังคลอด	

ภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ์	 การคลอดและหลังคลอด	 การแท้งบุตร	

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา	การตั้งครรภ์นอกมดลูก	ทารกตายในครรภ์	

ภาวะครรภ์เป็นพิษ	การตกเลอืด	การอักเสบตดิเชือ้	และภาวะเสีย่งสงูต่าง	ๆ 	

ในการตั้งครรภ์	 การคลอดและระยะหลังคลอด	ปัญหาทางนรีเวชวิทยาท่ี

พบบ่อย	ปวดท้องน้อย	ตกขาว	 เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด	ก้อนใน

อุง้เชิงกราน	การติดเช้ือและการอกัเสบ	ประจาํเดอืนผิดปกติ	เนือ้งอก	มะเรง็	

เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี	 การหย่อนของอวัยวะในช่องเชิงกรานและ

เพศศึกษา

	 Antenatal,	 delivery	 and	 post	 partum	 care,	

obstetrical	 complications,	 abortion;	 unwanted	 pregnancy,	

ectopic	pregnancy,	fetal	death,	toxemia	of	pregnancy,	bleeding,	

infection,	high	risk	pregnancy,	delivery	and	postpartum,	common	

gynecological	problems	including	abdominal	pain,	leukorrhea,	

abnormal	 vaginal	 bleeding,	 pelvic	 tumor,	 infection	 and	

inflammation,	 abnormal	menstruation,	 benign	 tumor,	 cancer,	

endometriosis,	pelvic	relaxation	and	sex	education

 

1501 552 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 4 2(0-6-0)

 Obstetrics and Gynecology 4

	 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	การส่ง

ตรวจทางห้องปฏบัิติการทีเ่หมาะสม	การวนิจิฉยัอย่างมีเหตุผล	การวนิจิฉยั

แยกโรค	 การดูแลรักษา	 การปฏิบัติงานด้านสูติศาสตร์	 การผ่าตัดทาง

สูติกรรมและฝึกทําคลอดที่ผิดปกติภายใต้การควบคุมดูแล	 การสร้าง

เสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การให้คําแนะนําแก่

ผูป่้วยและญาต	ิการตดิตามดแูลผูป่้วยและการส่งต่อผูป่้วย	การดแูลผูป่้วย

สูตินรีเวชแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์	จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Skills	 in	 history	 taking,	 physical	 examination,	

appropriate	 laboratory	 investigation,	 obstetrics	 surgical	

procedures,	 obstetric	 complications	 delivery	 skills	 under	

supervision,	 illness	 prevention,	 rehabilitation,	 patients	 and	

relatives	counseling,	continuing	care,	referring,	gynecological	

holistic	care	related	to	medical	ethics	and	law

 

1501 561 อายุรศาสตร์ 3 2(2-0-4)

 Medicine 3 

	 กลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์ที่รุนแรง	 ซับซ้อน	

โรคทางอายุรศาสตร์เฉพาะทางที่สําคัญและพบบ่อย	 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	

พยาธสิรรีวทิยา	พยาธกิาํเนดิ	การวนิจิฉยัแยกโรค	การวนิจิฉยัโรคการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ	 การดําเนินโรค	 แนวทางการรักษา	 ภาวะแทรกซ้อน	
หลกัการดแูลรกัษาผู้ป่วยฉกุเฉนิและวกิฤตทิางอายรุศาสตร์	ความรบัผิดชอบ

ด้วยเจตคติท่ีด	ีการป้องกนั	ควบคมุโรค	สร้างเสรมิสขุภาพและฟ้ืนฟสูภาพ

ตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Complicated	 diseases	 and	 issues	 in	medicine;	

common	and	important	medical	diseases;	geriatric	medicine;	

pathophysiology,	 pathogenesis,	 investigation;	 differential	

diagnosis,	diagnosis;	clinical	course;	principle	of	management,	

complications;	 principle	 of	 care	 in	 emergency	 and	 critical	

medicine;	responsibility	with	good	attitude;	prevention,	control,	

health	promotion	and	rehabilitation	with	medical	ethics
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1501 562 อายุรศาสตร์ 4 4(0-12-0)

 Medicine 4

	 กระบวนการคิด	 วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวช

ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรงซับซ้อน	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	 วิกฤต	

ผู้ป่วยอายุรศาสตร์เฉพาะทาง	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน	 การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ	

การวินจิฉยัแยกโรค	การดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์	

ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	

การนําเสนอรายงานผู้ป่วย	 การบันทึกรายงานผู้ป่วย	 การสื่อสารระหว่าง

แพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	

ทักษะการทําหัตถการต่าง	 ๆ	 ที่ยากข้ึน	 ความปลอดภัยของผู ้ป ่วย	

ความรับผดิชอบด้วยเจตคตทิีด่	ีการป้องกนั	ควบคมุโรค	สร้างเสรมิสขุภาพ

และฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Thinking	process	and	critical	analysis	in	medical	

practice	for	solving	complex	serious	problem,	critically	ill	patients,	

emergency	and	subspecialty	medicine;	history	taking,	physical	

examination,	 basic	 laboratory	 and	 additional	 investigation;	

differential	 diagnosis;	 holistic	 approach	with	 humanized	

healthcare	 for	 patients;	 families	 and	 communities	 under	

supervision;	case	presentation;	medical	record;	communication	

skill	 among	health	personnel	 and	patients;	 self	 studies;	more	

difficult	 skills	 and	 procedures;	 patients’	 right	 and	 safety;	

responsibility	with	good	 attitude;	 prevention,	 control,	 health	

promotion	and	rehabilitation	with	medical	ethics

 

1501 571 กุมารเวชศาสตร์ 3 2(2-0-4)

 Pediatrics 3

 ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยที่ยากและซับซ้อนตาม

ระบบ	การวินิจฉัยโรคและแยกโรค	การดําเนินโรค	การป้องกัน	การฟื้นฟู

สภาพการสร้างเสริมสุขภาพ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การส่งต่อปรึกษา

ผูเ้ชีย่วชาญ	การบริการทารกแรกเกดินํา้หนกัน้อย	โรคและภาวะวิกฤตทิีพ่บ

บ่อยในทารกแรกเกิด	ความพิการแต่กาํเนิดและโรคทางพนัธกุรรมทีส่าํคญั	

การคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด	 การเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุ่น	

ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์	 การบริบาลผู้ป่วยแบบบูรณาการและ

องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Complicated	health	problems	and	systemic	diseases,	

diagnosis	and	differential	diagnosis,	clinical	course,	treatment,	

disease	prevention,	heath	promotion;	emergency	management,	

consultation	and	referral	to	specialist;	care	of	low	birth	weight,	

common	 neonatal	 problems,	 congenital	 anomalies,	 genetic	

diseases,	 neonatal	 screening;	 growth	 and	 development	 of	

adolescence,	emotional	and	behavioral	problems	in	adolescence;	

integrated	and	holistic	care	with	humanized	medicine

1501 572 กุมารเวชศาสตร์ 4 2(0-6-0)

 Pediatrics 4 

	 การรวบรวมข้อมูลแบบองค์รวม	การสังเคราะห์	วิเคราะห์	

การตัดสินใจแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อยหรือยุ่งยากซับซ้อน	

การบริบาลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 ครอบคลุมรายบุคคล	

ครอบครัวและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	 การบันทึกรายงาน	

การสือ่สารระหว่างแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์	ผูป่้วยและครอบครวั	

การให้คําแนะนําผู ้ป่วยและญาติ	 ทักษะทางกุมารเวชศาสตร์เพิ่มเติม

ให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ

ประเมนิผลเพือ่รบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทย์สภา	

การป้องกัน	การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจาก

การทําหัตถการต่าง	ๆ	การรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Process	 of	 complicated	health	problems	and	or	

diseases	holistic	data	collection	from	children	and	adolescence,	

process	 of	 analysis,	 synthesis,	 problem	solving	and	caring	of	

individual,	family,	community	with	humanized	medicine	under	

supervision	of	instructor;	medical	record,	communication	with	

patient,	family	and	health	personnel,	advising,	suggestion	and	

feedback	 to	patient	 and	 family,	 pediatric	 clinical	 procedures	

according	to	the	Thai	Medical	Council	Standard,	patient	right	

and	safety,	disease	prevention,	health	promotion,	treatment	and	

rehabilitation	according	to	medical	ethics

 

1501 582 จิตเวชศาสตร์ 2 2(1-3-2)

 Psychiatry 2

	 การสัมภาษณ์ประวัติทางจิตเวช	 การตรวจสภาพจิต	

การวินจิฉยัและวินจิฉยัแยกโรค	การตรวจทางห้องปฏบัิติการ	การทดสอบ

ทางจติวิทยา	การใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล	การให้ความรู	้คาํปรกึษา	จติบาํบดั	

การบริบาลผู ้ป ่วยทางจิตเวชแบบองค์รวม	 การตัดสินใจตามหลัก

เวชจริยศาสตร์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 การประเมินคุณค่าบทความ

วิชาการ	จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์

	 Psychiatric	interview;	mental	status	examination;	

diagnosis	 and	 differential	 diagnosis;	 laboratory	 tests;	

psychological	tests;	rational	use	of	medicines;	psychoeducation,	

counseling,	 or	 psychotherapy;	 holistic	 care	 for	 psychiatric	

patients;	ethical	and	legal	decision	making	in	clinical	practice;	

critical	appraisal;	medical	professionalism 
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1501 583 รังสีวิทยา 2 2(1-3-2)

 Radiology 2 

	 ปฏิบัติการแปลผลภาพทางรังสีวิทยาตามระบบ	 และ

การประยุกต์ใช้ทางคลินิกในโรคที่พบบ่อย	 อัลตราซาวด์ภาคปฏิบัติ	

หลักการดูแลผู้ป่วยทางรังสีรักษา	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	และรังสีร่วมรักษา

	 Practice	in	systemic	medical	imaging	interpretation	

and	 clinical	 application	 in	 common	 disease;	 practice	 in	

ultrasound;	principle	 of	 patient	 care	 in	 radiotherapy,	nuclear	

medicine	and	interventional	radiology

 

1501 584  นิติเวชศาสตร์ 1 1(1-0-2)

 Forensic Medicine 1 

 หลักนิติเวชศาสตร์	การชันสูตรพลิกศพและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการหลังการตาย	 นิติเวชศาสตร์คลินิก	 การเป็นพยานศาล	

ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์	กฎหมายทั่วไป	และกฎหมายวิชาชีพ

	 Principles	 of	 forensic	medicine;	 autopsy	 and	

postmortem	investigation;	clinical	 forensic	medicine;	medical	

expert	witness	in	the	court;	issues	in	medical	ethics,general	and	

professional	laws

 

1501 585 จักษุวิทยา 2(1-3-2)

 Ophthalmology

 ความรู้พื้นฐานโรคทางจักษุวิทยาที่พบบ่อย	 อาการและ

อาการแสดงระบาดวิทยา	พยาธิกําเนิด	พยาธิสรีระวิทยา	กระบวนการคิด

ทางคลินิก	 การซักประวัติ	 การตรวจตา	 แนวทางการส่งตรวจทาง

ห้องปฏบิตักิาร	การวนิจิฉยัแยกโรค	การรกัษาเบ้ืองต้น	และการส่งต่อผูป่้วย

ไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ	การบนัทกึรายงานผูป่้วย	ทกัษะหตัถการทีแ่พทยสภา

ของไทยกําหนด	สิทธิและความปลอดภัยผู้ป่วย	การป้องกัน	 รักษา	สร้าง

เสรมิสุขภาพและฟ้ืนฟสูภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม	ด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์	

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน

	 Basic	Knowledge	in	common	ophthalmic	logical	

diseases,	symptomatology,	epidemiology	fall	physiology,	clinical	

thinking	 process,	 lecture	 talking,	 physical,	 eye	 lamination,	

investigation,	differential	degauss,	initial	management	and	reveal	

to	 appreciator	 ophthalmologic	procedures	 rescuing	by	Thai	

Medical	Council,	patient	right	and	safety,	prevention,	treatment,	

health	 promotion	 and	 rehabilitation,	 holistic	 approach	with	

Humanize	medical	care

1501 586 วิสัญญีวิทยา 2(1-3-2)

 Anesthesiology 

	 กระบวนการคิดทางวิสัญญีวิทยา	 ยาทางวิสัญญีวิทยา	

ยาชา	หลักการพื้นฐานการให้ยาระงับความรู้สึก	การเตรียมผู้ป่วย	การให้

ยาก่อนระงับความรู้สึก	 การระงับความรู้สึกทั้งร่างกายและเฉพาะส่วน	

การเฝ้าระวงัและวินจิฉัยภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรูส้กึ	การให้สาร

นํ้าและส่วนประกอบของเลือด	การดูแลหลังระงับความรู้สึก	ทักษะการทํา

หัตถการทางวิสัญญี	 การดูและระบบทางเดินหายใจ	 การดูแลผู้ป่วยและ

ครอบครัวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	

	 Anesthetic	 clinical	 thinking	process,	 anesthetic	

drugs,	 local	 anesthesia,	 basic	 anesthetic	 drug	 usage,	

pre-anesthetic	 assessment	 and	premedication,	 regional	 and	

general	 anesthesia,	monitoring,	 diagnosis	 and	 treatment	 of	

complication,	fluid	and	blood	component	post	operative	care,	

skills	 in	 anesthetic	 procedures,	 airway	management,	 holistic	

approach	to	patient	and	family	with	humanistic	medicine

 

1501 587 โสต ศอ นาสิก วิทยา 2 (1-3-2)

 Otolaryngology

	 หลักการ	 ทฤษฎีและหัตถการทางโสต	 ศอ	นาสิก	 วิทยา	

เบื้องต้น	การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์	การตรวจวินิจฉัย	การตรวจเพิ่ม

เติมทางห้องปฏิบัติการ	การรักษา	การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	รวมทั้งการให้

คําปรึกษาทางโสต	 ศอ	 นาสิก	 วิทยา	 ในแง่การป้องกัน	 การรักษา	

และการฟื้นฟูสุขภาพ	โดยดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	

	 Application	of	principle	of	integration	and	holistic	

medical	 care	 in	 otolaryngology;	 self	 assessment	 and	 self	

directed	learning	for	appropriate	medical	record,	investigation	

and	diagnosis	of	otolaryngologic	disease.	as	well	as	appropriate	

treatment,	 prescription	 and	 health	 consultation	 for	 health	

promotion	and	disease	prevention

 

1501 611 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 7 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 7

 ปฏิบัติการให้บริการทางสาธารณสุขผสมผสานแบบ

องค์รวมและต่อเนื่องให้แก่ผู้ป่วย	ครอบครัวและชุมชน	ศึกษาระบบริการ

ปฐมภูมิที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลชุมชน	บริบททางชุมชน	ศักยภาพ	และ

การมีส่วนร่วมของชุมชน	การสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกัน	 และการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	การบรหิารจดัการหน่วยบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ	ทัง้ทาง

ด้านการเงนิ	ด้านบคุคล	ระบบประกนัสขุภาพ	และระบบการพฒันาคณุภาพ	

กลไกประเมินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบภายในโรงพยาบาล

	 Practice	in	holistic	and	integrated	health	services	

for	 patients,	 family	 and	 community;	 study	 of	 primary	health	

system	altogether	with	community	hospital;	community	context;	

community	capacity	and	community	 role	 in	providing	health	

care;	health	promotion;	health	prevention;	rehabilitation;	effective	

health	care	management	for	health	provider	including	financing;	

human	 resources;	 service	 assurance	 and	quality	 assurance;	

evaluation	mechanism	to	improve	hospital	services	
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1501 641 ศัลยศาสตร์ 5 4(1-9-2)

 Surgery 5

 การปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร	์การซักประวัติ	 การตรวจ

ร่างกาย	การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ	การใช้ข้อมูล

อย่างเป็นระบบ	การผ่าตัดและการทําหัตถการด้านศัลยศาสตร์	 การดูแล

รักษาอย่างเหมาะสม	 การบันทึกเวชระเบียน	 การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วย

ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมฉุกเฉิน	 การชันสูตรบาดแผลผู้ป่วยคด	ี

การดูแลผู้ป่วยคดี	การตรวจพยานหลักฐานทางการแพทย์	การทํางานเป็น

ทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	 การสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกนัการเจบ็ป่วย	การตดิตามผู้ป่วย	การส่งต่อผูป่้วย	การดแูลผูป่้วย

ศัลยกรรมแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์	จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Clinical	 practices	 in	 surgery	 including	 history	

taking,	physical	examinations,	appropriate	laboratory	and	special	

investigations,	 systematic	 data	 utilization,	 operation	 and	

procedural	skills,	management,	medical	record,	basic	surgical	

and	surgical	emergency	patients	care,	wound	investigations	for	

forensic	patients,	team	working	with	physician	and	health	care	

personnel,	health	promotion,	illness	prevention,	rehabilitation,	

patients	and	relative	counseling,	 follow	up,	referring,	surgical	

holistic	care	related	to	medical	ethics	and	laws	

 

1501 642 ศัลยศาสตร์ 6 4(0-12-0)

 Surgery 6 

 การประยุกต์หลักการบริบาลแบบองค์รวม	หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพ	หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์	หลักเวชจริยศาสตร์

และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริบาลผู้ป่วยศัลยกรรมแบบไตร่ตรอง	

การบนัทกึเวชระเบยีนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบนัทกึทางการปฏบิตังิาน	

การปฏบิตังิานทางคลนิกิด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิห่งวชิาชพี	การพฒันา

เชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ	การเรียนและการทํางานเป็นทีม	

	 Application	 of	 principles	 of	 holistic	 approach,	

health	promotion,	evidence-based	medicine,	medical	ethics	and	

related	 laws	 for	 reflective	patient	care	 in	surgery,	completing	

problem-oriented	medical	record	and	logbook;	clinical	practice	

with	professional	habits	and	attitudes;	personal	and	professional	

development;	learning	and	working	as	a	team	

 

1501 651 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 5 2(1-3-2)

 Obstetrics and Gynecology 5

 การวินิจฉัยและการดูแล	ภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ	์

การคลอดและหลงัคลอด	การแท้งบตุร	การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึปรารถนา	และ

ภาวะเสี่ยงสูงต่าง	ๆ 	ในการตั้งครรภ์	การคลอดและระยะหลังคลอด	ปัญหา

ทางนรีเวชวิทยาตามเกณฑ์แพทยสภาและภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

	 Diagnosis	and	care	of	complicated	pregnancy,	pre	
and	post	delivery	care,	abortion,	unwanted	pregnancy,	high	risk	
pregnancy,	delivery	and	gynecological	problems	and	emergency	
management	 in	obstetrics	and	gynecology	according	to	Thai	
medical	standard	criteria

 
1501 652 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 6 4(0-12-0)

 Obstetrics and Gynecology 6

 ทักษะการทําหัตถการทางสูตินรีเวช	 การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	การสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	
การฟ้ืนฟูสภาพ	การให้คําแนะนําแก่ผูป่้วยและญาต	ิการตดิตามดแูลผูป่้วย
และการส่งต่อผู้ป่วย	 การดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวชแบบองค์รวมตามหลัก
เวชศาสตร์	จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Skills	 in	 obstetrics	 procedures,	 appropriate	
laboratory	 investigation,	health	promotion,	 illness	prevention,	
rehabilitation;	patients	and	relatives	counseling,	continuing	care,	
referring,	obstetrics	and	gynecological	with	holistic	care	related	
to	medical	ethics	and	law

 
1501 661 อายุรศาสตร์ 5 4(1-9-2)

 Medicine 5

	 การบูรณาการความรู้ทางเวชปฏิบัติ	การดูแล	รักษาผู้ป่วย
ทางอายุรกรรม	การวางแผนการจําหน่ายผู้ป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การสร้าง
เสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลัก
เวชจริยศาสตร์

	 Integration	 of	 knowledge	 in	medical	 practice;	
medical	care	and	management	of	patients;	discharge	planning;	
health	 promotion,	 rehabilitation,	 diseases	 prevention,urgent	
problem	solving	based	on	medical	ethics

 
1501 662 อายุรศาสตร์ 6 4(0-12-0)

 Medicine 6

 เวชปฏิบัติกับผู้ป่วยอายุรกรรมภายใต้การกํากับควบคุม
ดูแลของอาจารย์	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ทักษะหัตถการที่จําเป็น
และสําคัญ	การรักษาโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดจากหัตถการ	การคํานึงถึงสิทธิ
และความปลอดภัยของผู้ป่วย	การดูแลรักษา	 การตรวจห้องปฏิบัติการ	
การประเมนิความสามารถของตนเองในการดแูลรกัษาผูป่้วย	การส่งผูป่้วย
ต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญในกรณทีีโ่รครนุแรงหรอืซบัซ้อนและการส่งผูป่้วยกลบั	
การนําความรูไ้ปประยกุต์ในการดแูลรกัษาผูป่้วย	การนําข้อมลูเชงิประจกัษ์
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย	การสื่อสารระหว่างแพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วย	 การให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาติ	 การป้องกันโรค	 การสร้าง
เสรมิสขุภาพ	การรกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพ	การบนัทกึรายงานผูป่้วย	การสรปุ
เวชระเบยีนตามระบบ	ICD	10	การดแูลรกัษาแบบสหวชิาชพี	การดแูลผู้ป่วย
แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ครอบคลมุถงึครอบครวัผู้ป่วยและ
ชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
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	 Medical	practice	in	medicine	under	supervision;	

investigation,	 essential	 technical	 and	medical	 procedure,	

diagnosis	 and	management	 complication	 from	medical	

procedure,	patients’	right	and	safety,	laboratory,	self	assessment	

for	medical	 competency,	 referral	management	 in	 severe	 and	

complicated	cases;	integration	of	knowledge	for	patients	care,	

evidence-based	medicine;	communication	skills	among	health	

personnel	and	patients;	preventive	measures;	health	promotion	

and	rehabilitation;	medical	record;	discharge	planning,	summary	

discharge	according	 to	 ICD10;	multidisciplinary	care;	holistic	

approach	with	humanized	healthcare	for	patients	and	families	

under	supervision;	responsibility	with	good	attitude

1501 671 กุมารเวชศาสตร์ 5 2(2-0-2)

 Pediatrics 5

	 ความก้าวหน้าการประยุกต์หลักการบริบาลผู้ป่วยทาง

กุมารเวชศาสตร์แบบบูรณาการและ	 องค์รวม	การศึกษาด้วยตนเองและ

การประเมนิความสามารถของตนเองในการดแูลผูป่้วย	การส่งผูป่้วยต่อไป

ยังผู้เช่ียวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อน	การนําข้อมูลเชิงประจักษ์

มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย	การบันทึกรายงานผู้ป่วย	หลักการนําเสนอรายงาน

ผูป่้วย	การสรุปเวชระเบยีบตามระบบ	ICD	10	หลกัการปฏบิตังิานเวชกรรม

ตามหลักเวชจริยศาสตร์	

	 Advanced	application	the	principles	of	integration	

and	holistic	medical	care	in	pediatric	patient;	self	assessment	

self	directed	 learning	for	medical	competency,	discharge	and	

referral	 consultation	 to	 specialist,	 application	 of	 evidence	

best	medicine	 for	 caring	 patient,	 principle	 of	medical	 case	

presentation,	discharge	summary	according	to	ICD	10;	principle	

of	medical	practice	according	to	medical	ethics

 

1501 672 กุมารเวชศาสตร์ 6 4(0-12-0)

 Pediatrics 6

	 กุมารเวชปฏบัิต	ิเพือ่แก้ปัญหาผู้ป่วยทีพ่บบ่อยและซบัซ้อน	

ภายใต้การดูแลของอาจารย์	ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติการตรวจร่างกาย	

การวินิจฉัยทางคลินิก	การตัดสินใจ	การแปลผลและการส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการตามหลักเศรษฐศาสตร์คลินิก	การส่งรักษาอย่างสมเหตุสมผล	

สมรรถนะทกัษะการทาํแพทยศาสตร์หตัถการ	โดยคาํนงึถงึความปลอดภยั

และสิทธิผู้ป่วย	 การแก้ปัญหาที่เกิดจากแพทยศาสตร์หัตถการ	 การดูแล

ผู ้ป ่วยและครอบครัวแบบองค ์รวมด ้วยหัวใจความเป ็นมนุษย	์

การรับผิดชอบต่อหน้าที่	การป้องกันโรค	การสร้างเสริมสุขภาพ	การรักษา

และการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์	

	 Pediatric	practice	for	problem	sowing	in	common	

and	 complicated	 health	 and	 diseases	 under	 supervision	 of	

instructors;	 history	 taking,	 physical	 examination,	 clinical	

diagnosis,	decision	making,	interpretation	and	clinical	economic	

laboratory	investigation,	rational	word	of	drug;	competency	in	

pediatric	 medical	 procedures,	 patient	 right	 and	 safety,	

prevention,	monitoring,	diagnosis	and	treatment	of	complication;	

holistic	approach	with	humanized	health	care	for	patient,	family,	

responsibility	 to	 duty;	 disease	 prevention,	 health	 promotion	

treatment	and	rehabilitation	according	to	medical	ethics

 

1501 681 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-9-2)

 Emergency Medicine

 เวชปฏบัิติเพือ่แก้ปัญหาทางเวชศาสตร์ฉกุเฉนิและอบัุติเหตุ	

อาการและอาการแสดง	 ระบาดวิทยา,	 พยาธิกําเนิด	 พยาธิสรีรวิทยา	

การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจทางรังสี	การตรวจ	การส่งตรวจ	

การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ	การวินิจฉัยแยกโรค	การวินิจฉัย	การดูแล

รกัษาภาวะฉกุเฉนิเบ้ืองต้น	ทักษะการกูชี้พและหัตถการฉกุเฉนิตามเกณฑ์

แพทยสภา	 สิทธิผู ้ป ่วยและความปลอดภัยของผู ้ป ่วย	 การป้องกัน	

การบริบาลภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการทําหัตถการ	การบันทึกรายงาน

ผู้ป่วย	 การบอกความจริงและการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวมตามหลัก

เวชจริยศาสตร์

	 Medical	practice	for	problem	solving	of	emergency	

and	 traumatic	 patients,	 symptoms	 and	 signs;	 pathogenesis,	

epidemiology;	 pathophysiology;	 history	 taking,	 physical	

examination,	 radiological	 investigation,	 examination	

interpretation	of	laboratory	investigation,	differential	diagnosis,	

preliminary	 emergency	 care,	 resuscitation	 and	 emergency	

procedure	according	to	the	requirement	of	Thai	medical	council;	

patients	 right	 and	 safety;	 prevention,	monitoring	 care	 and	

management	of	procedural	complication	medical	record	truth	

telling	and	holistic	approach	with	medical	ethics

1501 682 นิติเวชศาสตร์ 2 2(0-6-0)

 Forensic Medicine 2

 ปฏบัิติการนติิเวชศาสตร์	ปฏบัิติการชันสตูรพลกิศพสถานท่ี

เกิดเหตุ	และห้องปฏิบัติการหลังการตาย	ปฏิบัติการนิติเวชคลินิก

	 Practice	 in	 forensic	medicine;	 crime	 scene	and	

postmortem	laboratory	investigation;	practice	in	clinical	forensic	

medicine
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วิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือ ส่งเสริม

ศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจาก

รายวิชาต่อไปนี้

1501 690 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Orthopedics

 การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์	

การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ 	ในการดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

แบบองค์รวม

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	orthopedics	patients

 

1501 691 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Emergency Medicine

 การปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ที่

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ 	ในการดูแล

รักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น	 ทักษะการกู้ชีพและหัตถการฉุกเฉิน

แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	skill	to	give	holistic	care	

to	preliminary	emergency	patients,	resuscitation	and	emergency	

procedure	with	humanistic	medicine

 

1501 692 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Medicine

	 การปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรการแพทย์ทีง่าน

อายุรกรรม	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ	ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

อายุรศาสตร์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	practices	in	department	of	Medicine	with	

physicians	and	medical	personnel,	applications	of	knowledge	

and	skills	to	give	holistic	care	to	medical	patient	with	humanistic	

medicine	

 

1501 693 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Obstetrics and Gynecology

	 การปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรการแพทย์ทีง่าน

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ	 ในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแบบองค์รวม

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	holistic	care	

of	obstetric	and	gynecological	patients

 

1501 694 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Surgery

 การปฏบัิติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ท่ีงาน

ศัลกรรม	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ศัลยศาสตร์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	surgical	patients	with	humanistic	medicine	

 

1501 695 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Pediatrics

 การปฏบัิติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ท่ีงาน

กุมารเวชกรรม	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	practices	in	department	of	Pediatrics	with	

physicians	and	medical	personnel,	applications	of	knowledge	

and	 skills	 to	 give	 holistic	 care	 to	 pediatrics	 patient	with	

humanistic	medicine	

 

1501 696 เวชปฏิบัติจักษุวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Ophthalmology

 การปฏบัิติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ท่ีงาน

จกัษุ	การประยกุต์ความรูแ้ละทกัษะต่าง	ๆ 	ในการดแูลรักษาผูป่้วยทีม่ปัีญหา

ทางตาแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	ophthalmologic	patients	with	humanistic	medicine	

 

1501 697 เวชปฏิบัติโสต ศอ นาสิกวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Otolaryngology

 การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์	

การประยุกต์ความรู ้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการดูแลรักษาผู ้ป ่วยโสต	

นาสิก	ลาลิงซ์แบบองค์รวม

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	otolaryngological	patients.	

 

1501 698 เวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Palliative Care

 การฝึกปฏบิตังิานดแูลสขุภาพทางร่างกาย	จติใจ	ของผูป่้วย

ระยะสุดท้ายและครอบครัวแบบองค์รวม	ประยุกต์เวชจริยศาสตร์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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	 Practice	 in	 holistic	 care	 in	 health	 care	 service	

covering	 physical,	 psychological	 and	 social	 health	 care	 in	

terminal	 ill	patients	and	 family	application	ethics	and	related	

laws	to	patient	with	humanistic	medicine

 

1501 699 เวชปฏิบัติวิสัญญีวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Anesthesiology 

 การฝึกให้ยาสลบแบบต่าง	ๆ 	การดูแลภาวะแทรกซ้อนจาก

การให้ยาสลบ	หัตถการที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาสลบและยาชาเฉพาะที่

	 Practice	in	various	types	of	anesthesia,	anesthetic	

complication	management;	manual	skills	related	to	anesthesia	

and	specific	anesthetic

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวทิยาลยั	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

0201 115 คณิตศาสตร์ส�าหรับนิสิตแพทย์ 3(3-0-6)

 Mathematics for Medical Students

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียว	และการประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	 of	 one	 variable	 and	 application,	 intergrals	 and	

applications

 

0202 105 เคมีส�าหรับนิสิตแพทย์ 2(2-0-4)

 Chemistry for Medical Students

 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ	 พันธะเคมีและสมบัติ

การละลาย	ปรมิาณสารสมัพนัธ์	สารละลาย	กรด	เบส	บฟัเฟอร์	สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน	 สารประกอบอินทรีย์ที่ มีหมู ่ฟ ังก ์ชัน	 การเรียกชื่อ

สารประกอบ	อินทรีย์	 ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี	 ปฏิกิริยาเคมีของสาร

อินทรีย์ชนิดต่าง	ๆ	เช่น	แอลเคน	แอลคีน	แอลไคน์	เบนซีน	แอลคิลเฮไลด์	

แอลกอฮอล์	ฟีนอล	อีเธอร์	อีพอกไซด์	แอลดีไฮด์	คีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก

และ	อนพุนัธ์ของกรดคาร์บอกซลิกิ	สเปกโทรสโกปีของสารอนิทรย์ี	ปฏกิริยิา

ที่สําคัญในสิ่งมีชีวิต	และชีวโมเลกุล

	 Element	properties	 regarding	 to	periodic	 table,	

chemical	 bonding	 and	 solubility,	 stoichiometry,	 solution,	

acid-base,	 buffer,	 hydrocarbon	 compounds,	 isomers	 and	

stereochemistry,	chemical	reaction	of	organic	compounds	e.g.,	

alkane,	 alkene,	 alkyne,	benzene,	 alkyl	halide,	 alcohol,	 phenol,	

ether,	 epoxide,	 aldehyde,	 ketone,	 carboxylic	 acid	 and	 their	

derivatives,	 spectroscopy	 of	 organic	 compound,	 important	

chemical	reactions	in	organism	and	biomolecules

  

0203 101 ชีววิทยาทั่วไปส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-3-4)

 General Biology for Health Science

 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ทัง้โพรคารโิอต	และยคูารโิอต	

เนือ้เยือ่สตัว์	การแบ่งเซลล์	ปฏกิริยิาเคมภีายในเซลล์	การถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพันธุกรรม	การย่อยอาหาร	การหายใจ	การหมุนเวียนเลือด	ภูมิคุ้มกัน	

การควบคุมของเหลวภายในเซลล์	 การควบคุมโดยระบบประสาทและ

ฮอร์โมน,	การเคลื่อนที่	พฤติกรรม	การสืบพันธุ์	และการเจริญของสัตว์

	 Structure	and	function	of	prokaryotic	cell,	animal	

tissue,	cell	division,metabolism,	genetic	inheritance,	digestion,	

respiration,	 circulation,	 immunity,	 osmoregulation,	hormonal	

and	nervous	controlling,	movement,	behavior,	reproduction	and	

development	in	animals

 

1501 191 เวชศาสตร์แผนไทย 1 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 1

 ประวัติและพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย	 แนวคิด

ทฤษฎแีละหลกัสาํคญัของเวชกรรมไทย	เภสชักรรมไทย	หตัถเวชกรรมไทย	

หลักการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย	หลักธรรมานามัย	

	 The	history	and	development	of	Thai	traditional	

medicine,	concepts,	theories	and	important	principles	of	Thai	

traditional	 therapeutic	medicine,	Thai	 traditional	 therapeutic	

pharmacy	and	Thai	traditional	therapeutic	massage,	post-partum	

care	for	mother	by	Thai	traditional	medicine	and	the	principles	

of	Dharmanamai

 

1501 192 เวชศาสตร์แผนไทย 2 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 2

 กลุ่มโรค/อาการ/ปัญหาท่ีพบบ่อย	 ทางเวชกรรมไทย	

และหัตเวชกรรมไทย	 และการเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	

การประยุกใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรค	 งานวิจัยด้านสมุนไพรไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์ทางเลือก

	 The	 groups	 of	 common	 diseases,	 symptoms,	

problems	 in	Thai	 traditional	 therapeutic	medicine	 and	Thai	

traditional	therapeutic	massage,	matching	them	with	those	of	

modern	medicine,	the	application	of	Thai	herbal	medicine	for	

treatment,	research	of	Thai	herbal	medicine,	folk	medicine	and	

alternative	medicine
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine	Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 พทป.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.ATM.

หลักสูตร
	 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		147		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  111  หน่วยกิต

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  55		หน่วยกิต
(1)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์	-	คณิตศาสตร์ 15		หน่วยกิต
(2)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก 25		หน่วยกิต
(3)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก 15		หน่วยกิต

2.2 วิชาชีพแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกิต

(1)		กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย 14		หน่วยกิต
(2)	กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 15		หน่วยกิต
(3)	กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 16		หน่วยกิต
(4)	กลุ่มวิชาผดุงครรภ์แผนไทย 4		หน่วยกิต
(5)	กลุ่มวิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย 7		หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 147  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 

 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  55  หน่วยกิต

  (1) กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ จ�านวน 15 หน่วยกิต

0202	103	 หลักเคมี	1		 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	1

0202	104	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Chemistry	2

0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 Biology	1

0203	302		 ชีวสถิติ		 3(3-0-6)

	 Biostatistics

0204	101	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

	 Fundamental	Physics

  (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก  

จ�านวน 25 หน่วยกิต

1502	007		 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	 4(3-3-6)

	 Human	Anatomy

1502	106		 ชีวเคมีสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 2(1-3-2)

	 Biochemistry	for	Applied	Thai	Traditional	

	 Medicine

1502	207		 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน	 3(2-3-4)

	 Basic	Microbiology	and	Parasitology	

1502	306		 พยาธิวิทยาของมนุษย์	 3(3-0-6)

	 Human	Pathology

1502	310		 เภสัชวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์		3(3-0-6)

	 Pharmacology	for	Applied	Thai	Traditional	

	 Medicine

1502	506		 สรีรวิทยามนุษย์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 4(3-3-6)

	 Human	Physiology	for	Health	Science

1503	201		 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	 3(2-3-4)

	 Pharmaceutical	Botany	and	Ethnobotany

1503	202		 เภสัชเวท		 3(2-3-4)

	 Pharmacognosy

 

  (3) กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก จ�านวน  

15 หน่วยกิต

1503	203		 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค	 2(1-3-2)

	 Physical	Examination	and	Diagnosis

1503	204	 อาการวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	2(2-0-4)

	 Symptomatology	for	Applied	Thai	Traditional	

	 Medicine

1503	301		 โภชนาการสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 1(1-0-2)

	 Nutrition	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	302	 ศัลยศาสตร์และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	 3(2-3-4)

	 Basic	Surgery	and	Minor	Surgery

1503	303		 เวชศาสตร์ทั่วไป	1	 2(2-0-4)

	 General	Medicine	1	

1503	304		 เวชศาสตร์ทั่วไป	2	 2(2-0-4)

	 General	Medicine	2	

1503	305		 เวชจริยศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์	 1(1-0-2)

	 Medical	Ethics	and	Laws

1503	306	 ธรรมานามัยและการแพทย์ทางเลือก	 2(2-0-4)

	 Dhammanamaya	and	Alternative	Medicine

 2.2 วิชาชีพแพทย์แผนไทย จ�านวน 56 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย จ�านวน 14 หน่วยกิต

1503	221	 เวชกรรมไทยประยุกต์	1	 2(1-3-2)

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

1503	222	 เวชกรรมไทยประยุกต์	2	 3(2-3-4)

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	2

1503	323	 เวชกรรมไทยประยุกต์	3	 2(1-3-2)

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	3

1503	324	 เวชกรรมไทยประยุกต์	4	 3(2-3-4)

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	4

1503	425	 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	

1503	426	 ประสบการณ์เวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

  (2) กลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทย จ�านวน 15 หน่วยกิต

1503	231	 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	1	 2(1-3-2)

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	1

1503	232	 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	2	 2(1-3-2)

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	2

1503	333	 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	3	 3(1-6-2)

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	3

1503	334	 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	4	 3(1-6-2)

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	4

1503	435	 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	
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1503	436	 ประสบการณ์เภสัชกรรมไทยประยุกต์	 3(0-6-3)

	 Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy

  (3) กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จ�านวน 16 หน่วยกิต

1503	241	 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	1	 3(1-4-4)

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	1

1503	242	 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	2	 3(1-4-4)

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	2

1503	343	 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	3	 3(1-4-4)

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	3

1503	344	 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	4	 3(1-4-4)

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	4

1503	445	 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

1503	446	 ประสบการณ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

  (4) กลุ่มวิชาผดุงครรภ์  จ�านวน 4 หน่วยกิต

1503	451	 ผดุงครรภ์สําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	1	 2(2-0-4)

	 Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

1503	452	 ผดุงครรภ์สําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	2	 2(0-6-0)

	 Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	2

  (5) กลุ ่มวิชาบูรณาการการแพทย ์แผนไทย จ�านวน  

7 หน่วยกิต

1503	151		 การแพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น	 1(1-0-2)

	 Introduction	to	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	351	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย	 2(2-0-4)

	 ประยุกต์

	 Research	Methodology	in	Applied	Thai	

	 Traditional	Medicine

1503	453		 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Research	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	454		 การฝึกงานในชุมชน	 2(1-3-2)

	 Community	Training

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้และรายวิชาอื่น	ๆ 	ที่เปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จาํนวน	6	หน่วยกติ	โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก

คณะแพทยศาสตร์

1503	361		 มานุษยวิทยาการแพทย์	 2(2-0-4)

	 Medical	Anthropology		

1503	362		 โหราศาสตร์กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์		 2(2-0-4)

	 Astrology	with	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	363		 พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์		 2(1-3-2)

	 Organic	Agricultural	Herb	

1503	364		 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		 2(1-3-2)

	 Ethnobotany

1503	461		 ตํารายาในเอกสารโบราณ	 2(1-2-3)

	 Drug	Recipes	in	Old	Texts

1503	462		 การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานสําหรับ	 2(1-3-2)

	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 Basic	Photography	for	Applied	Thai	

	 Traditional	Medicine

	 และรายวิชาอื่น	ๆ	 ในระดับปริญญาตรีท่ีคณะกรรมการหลักสูตร

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	เห็นสมควร
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แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8(x-x-x)

0202	103 หลักเคมี	1	

Principles	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0203	110 ชีววิทยา	1

Biology	1

3(3-0-6)

0203	302 ชีวสถิติ	

Biostatistics

3(3-0-6)

0204	101 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics

3(3-0-6)

1503	151 การแพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น

Introduction	to	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1(1-0-2)

จ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 16(x-x-x)

0202	104 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2

3(3-0-6)

1502	007 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

Human	Anatomy

4(3-3-6)

จ�านวนหน่วยกิต 23 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6(x-x-x)

1502	106 ชีวเคมีสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Biochemistry	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(1-3-2)

1502	506 สรีรวิทยาของมนุษย์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Human	Physiology	for	Health	Science	

4(3-3-6)

1503	201 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Pharmaceutical	Botany	and	Ethno	botany

3(2-3-4)

1503	221 เวชกรรมไทยประยุกต์	1	

Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

2(1-3-2)

1503	231 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	1

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	1

2(1-3-2)

1503	241 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	1	

Applied	Thai	Traditional	Massage	1

3(1-4-4)

จ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1502	207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

Basic	Microbiology	and	Parasitology	

3(2-3-4)

1502	306 พยาธิวิทยาของมนุษย์	

Human	Pathology

3(3-0-6)

1503	202 เภสัชเวท	

Pharmacognosy

3(2-3-4)

1503	203 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค

Physical	Examination	and	Diagnosis

2(1-3-2)

1503	204 อาการวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Symptomatology	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(2-0-4)

1503	222 เวชกรรมไทยประยุกต์	2	

Applied	Thai	Traditional	Medicine2

3(2-3-4)

1503	232 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	2	

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	2

2(1-3-2)

1503	242 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	2	

Applied	Thai	Traditional	Massage2

3(1-4-4)

จ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1502	310 เภสัชวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

Pharmacology	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

3(3-0-6)

1503	301 โภชนาการสําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

Nutrition	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1(1-0-2)

1503	302 ศัลยศาสตร์และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

Surgery	and	Primary	Health	Care

3(2-3-4)

1503	303 เวชศาสตร์ทั่วไป	1

General	Medicine	1

2(2-0-4)

1503	323 เวชกรรมไทยประยุกต์	3	

Applied	Thai	Traditional	Medicine	3

2(1-3-2)

1503	333 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	3	

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	3

3(1-6-2)

1503	343 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	3	

Applied	Thai	Traditional	Massage	3

3(1-4-4)

xxxx-	xxx วิชาเลือก

Elective	Course

2(x-x-x)

จ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1503	304 เวชศาสตร์ทั่วไป	2

General	Medicine	2

2(2-0-4)

1503	305 เวชจริยศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์	

Medical	Ethics	and	Laws

1(1-0-2)

1503	306	 ธรรมานามัยและการแพทย์ทางเลือก

Dhammanamaya	and	Alternative	Medicine

2(2-0-4)

1503	324 เวชกรรมไทยประยุกต์	4	

Applied	Thai	Traditional	Medicine	4

3(2-3-4)

1503	334 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	4	

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	4

3(1-6-2)

1503	344 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	4	

Applied	Thai	Traditional	Massage	4

3(1-4-4)

1503	351 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Research	Methodology	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(2-0-4)

xxxx-	xxx วิชาเลือก

Elective	Course

2(x-x-x)

จ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1503	425 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต์	

Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	

2(0-6-0)	

1503	435 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์	

Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	

2(0-6-0)

1503	445 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	

Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

2(0-6-0)

1503	451 ผดุงครรภ์สําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	1

Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

2(2-0-4)

xxxx-xxx วิชาเลือก

Elective	Course

2(x-x-x)

จ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1503	426 ประสบการณ์เวชกรรมไทยประยุกต์	

Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(0-6-0)

1503	436 ประสบการณ์เภสัชกรรมไทยประยุกต์	

Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy

3(0-6-3)

1503	446 ประสบการณ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์

Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

2(0-6-0)

1503	452 ผดุงครรภ์สําหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	2

Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	2

2(0-6-0)

1503	453 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Research	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(0-6-0)

1503	454 การฝึกงานในชุมชน

Community	Training

2(1-3-2)

จ�านวนหน่วยกิต 13 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกติ

 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต

  (1) กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  จ�านวน 15 หน่วยกติ

0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	สมดุลเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร	์

และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

chemical	 equilibrium,	 gas,	 solid,	 liquid,	 solution, colligative	

property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

 

0202 104 หลักเคมี 2 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite : 0202 103 Principles of 

Chemistry 

 อุณหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมีไฟฟ้า	เคมีนิวเคลียร์	

เคมีสิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	functional	group	

and	structural	of	organic	and	biochemical	compound

 

0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

 Biology 1

 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ี

ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	

of	organisms,	chemistry	of	life,	cell	and	metabolism,	genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203 302  ชีวสถิติ  3(3-0-6)

 Biostatistics

 แนวคิดพื้นฐานของการใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชงิอนมุานในการวิจัยทางชวีวทิยา	การแจกแจงความถี	่วธิกีารเกบ็รวบรวม

ข้อมลูและการสุม่ตัวอย่าง	การประมาณและการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่

ของประชากร	การวางแผนแบบการทดลองพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลู

ที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	 แนวคิดของการแปลงข้อมูลและ

การทดสอบแบบไม่องิพารามเิตอร์	การนําเสนอข้อมลูและการแปลผลข้อมลู

ทางสถิติจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	

statistics	 for	 researches	 in	 biological	 sciences;	 probability	

distribution,	 data	 collection	 and	 sampling,	 estimations	 and	

hypothesis	 testing	 for	 population	means,	 basic	 experimental	

designs	 and	 related	 analyses,	 categorical	 data	 analyses,	

correlation	 and	 simple	 linear	 regression,	 concepts	 of	 data	

transformation	and	non-parametric	tests,	data	presentation	and	

interpretations	from	statistical	package	analyses

 

0204 101 ฟิสิกส์มูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็	อณุหพลศาสตร์	และฟิสกิส์ยคุใหม่	

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	

modern	physics

 

  (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก 

จ�านวน 25 หน่วยกิต

1502 007 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-6)

 Human Anatomy

	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง	ๆ 	ในระบบ

ปกคลมุ	ระบบกระดกู	ระบบกล้ามเนือ้	ระบบประสาท	ระบบไหลเวยีน	ระบบ

หายใจ	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบ

สืบพันธุ์	และอวัยวะสัมผัสของมนุษย์

	 Structures	and	functions	of	cell	and	tissues	of	the	

integumentary	 system,	 skeletal	 system,	muscular	 system,	

nervous	system,	circulatory	system,	respiratory	system,	digestive	

system,	urinary	system,	endocrine	system,	reproductive	system	

and	sense	organs	of	human	being
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1502 106 ชีวเคมีส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2(1-3-2)

 Biochemistry for Applied Thai Traditional 

 Medicine

	 โครงสร้างและหน้าทีข่องส่วนประกอบทางเคมขีองร่างกาย	

สารน้ํา	 เลือด	 และปัสสาวะ	 กระบวนการและสารจําเป็นที่เกี่ยวข้องใน

เมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่างกายในภาวะปกติ	 และในภาวะผิดปกติ	

กลไกการรักษาดุลต่าง	 ๆ	 การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานชีวเคมีในด้าน

การแพทย์แผนไทย

	 Structure	 and	 function	 of	 body	 chemical	

compounds,	water	substances,	blood	and	urine,	mechanisms	

and	essential	substances	related	to	the	metabolism	of	nutritional	

substances	 of	 body	 in	 normal	 and	 abnormal	 conditions,	

mechanisms	for	homeostasis,	applied	basic	biochemistry	in	Thai	

traditional	medicine

 

1502 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน 3(2-3-4) 

 Basic Microbiology and Parasitology

	 การเจริญเติบโต	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะทางสรีรวิทยา	

พันธกุรรมของจลุนิทรย์ี	(แบคทเีรยี,	ไวรสั,	เชือ้รา)	และปรสติ	ความสมัพนัธ์

ระหว่างจุลินทรีย์และปรสิตกับมนุษย์	สาเหตุการเกิดโรค	การตอบสนอง

ทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อ	 และโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการ

ตดิเช้ือจลิุนทรีย์และปรสิต	การป้องกนัและระบาดวทิยาเบือ้งต้น	และความ

สําคัญของยาต้านจุลชีพ

	 Growth,	morphology	physiology	and	genetics	of	

microorganisms	 (bacteria,	 viruses,	 fungi)	 and	 parasites,	

relationship	 of	microorganisms	 and	 parasites	 in	 humans,	

etiology,	immune	response	to	infection	and	diseases	caused	by	

microorganisms	 and	 parasites,	 prevention	 and	 primary	

epidemiology,	including	importance	of	antibiotics

 

1502 306 พยาธิวิทยาของมนุษย์ 3(3-0-6)

 Human Pathology

 สาเหตุและกลไกของโรคที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและหน้าที่การทํางานของร่างกายการวินิจฉัยการดําเนินของ

โรค	และอธิบายกลไกการเกดิพยาธสิภาพ	จากการสงัเกต	อาการแสดงออก	

รอยโรค	ผลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย

	 Causes	 and	mechanisms	 of	 diseases	 and	 the	

associated	alterations	of	structure	and	functions,	to	develop	skills	

of	observations	interpretation	needed	to	analyze	human	disease	

when	provided	with	the	clinical	history,	the	anatomical	lesions,	

and	 the	 laboratory	 data	 of	 a	 patient,	 to	 determine	 the	most	

likely	diagnosis	the	pathogenesis	of	the	diseases	

 

1502 310 เภสัชวิทยาส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3(3-0-6)

 Pharmacology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

	 หลกัการพืน้ฐานทางเภสชัพลศาสตร์	และเภสชัจลนศาสตร์	

หลกัการใช้ยาในการรกัษาโรคและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยเลอืกศกึษา

จากยาต้นแบบของยากลุ่มต่าง	ๆ	ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติและ

ระบบประสาทส่วนกลาง	หวัใจและหลอดเลอืด	ทางเดนิอาหาร	ยาต้านจลุชพี	

ยารักษามะเร็ง	 ยาต้านการอักเสบ	ยาระบบต่อมไร้ท่อ	กลไกการออกฤทธิ์

ของยา	 ประโยชน์ทางการรักษา	 ข้อควรระวัง	 ข้อห้ามใช้	 และอาการ

ไม่พึงประสงค์

	 Basic	 principles	 in	 pharmacodynamics	 and	

pharmacokinetics,	principles	of	pharmacotherapy	and	rational	

use	 of	 drugs,	 prototype	 drugs	 are	 selected	 for	 the	 study,	

autonomic	and	central	 nervous	 system	drugs,	 cardiovascular	

drugs,	 gastrointestinal	 drugs,	 antimicrobial	 agents,	 cancer	

chemotherapy,	 anti-inflammatory	 drugs,	 endocrine	 drugs;	

mechanism	of	 drugs	 action,	 therapeutic	 uses,	 precautions,	

contraindication,	and	adverse	effects

 

1502 506 สรีรวิทยามนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4(3-3-6)

 Human Physiology for Health Science

	 กลไกการทํางานพื้นฐานของร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์	

รวมถึงกระบวนการท่ีควบคุมและปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบต่าง	ๆ	

ในร่างกาย	ได้แก่	ระบบประสาท	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบหัวใจและการไหล

เวียนเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	

การควบคุมสมดุลนํ้า	และกรดด่าง	การควบคุมอุณหภูมิ	ระบบต่อมไร้ท่อ	

ระบบสืบพันธุ์	และสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย	

	 Basic	mechanisms	of	regulations	and	integrations	

of	body	system;	physiology	of	cell,	nervous	system,	muscular	

system,	cardiovascular	system,	respiratory	system,	gastrointestinal	

system,	urinary	system,	fluid,	electrolytes,	acid-base	balance,	

thermoregulation,	endocrine	system,	reproductive	system	and	

physiology	of	exercise

 

1503 201 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)

 Pharmaceutical Botany and Ethnobotany

	 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น	ประกอบด้วยสัณฐาน

วิทยา	กายวิภาคศาสตร์ของพืช	หลักอนุกรมวิธานพืช	ได้แก่	การระบุชนิด	

การต้ังช่ือพฤกษศาสตร์	 การจําแนกชนิด	 โดยเน้นเฉพาะพืชสมุนไพร	

พืชพรรณท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค	 และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช	

นับแต่สังคมมนุษย์สมัยโบราณ	 ในการใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัย

ในการดํารงชีวิต	 โดยพิจารณาทั้งในมิติทางชีววิทยา	 นิเวศวิทยา	

และวัฒนธรรม
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	 Basic	 botanical	 characteristics	 consist	 of	 plant	

morphology,	 anatomy,	 taxonomy	 includes	 three	 components,	

identification,	nomenclature	and	classification	of	monocotyledons	

and	dicotyledons	of	herbal	medicine;	 local	plants	 in	different	

regions;	relationship	between	human	and	plants	since	ancient	

times;	usage	of	plants	as	a	factor	of	life	through	biology,	ecology	

and	culture

 

1503 202 เภสัชเวท  3(2-3-4)

 Pharmacognosy

	 ความรู้เบือ้งต้นของสารเคมีจากพชืสมุนไพร	คุณสมบัตทิาง

เคม	ีประโยชน์ทางยา	ฤทธิท์างเภสชัวทิยาของสมนุไพรต่อระบบต่าง	ๆ 	ของ

ร่างกายมนษุย์	รวมถงึพิษวิทยาและการทดลองทางคลินกิ	พชืพษิ	ลกัษณะ

พืชที่เป็นพิษ	อาการพิษ	รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	วิธีการสกัดแยก

สารสาํคัญ	การตรวจเอกลกัษณ์จากพชืด้วยกล้องจุลทรรศน์และสารสาํคญั

ด้วยวิธีการทางเคมี

	 Introduction	to	phytochemical	compounds;	their	

chemical	 properties	 and	 therapeutic	 uses;	 pharmacologic	

activities	of	medicinal	plants	on	various	human	organ	systems	

including	 toxicity	 and	clinic	 trial;	 poisonous	plants	 and	 their	

morphological	characters;	toxic	symptoms	and	first	aids.	Active	

constituent	extraction	methods;	and	medical	plant	identification	

using	microscopic	and	chemical	techniques

 

  (3) กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก จ�านวน  

15 หน่วยกิต

1503 203 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค 2(1-3-2)

 Physical Examination and Diagnosis

	 หลกัการและวธิกีารปฏิบตัต่ิอผูป่้วยและการตรวจร่างกาย	

รวมทัง้การใช้อปุกรณ์พืน้ฐาน	หลกัการสบืค้นทางเวชศาสตร์ทัว่ไป	และรงัสี

วนิิจฉัยเพ่ือการวนิิจฉัยโรค	การบนัทกึและการแปลผลข้อมลูจากการตรวจ

ร่างกาย

	 Principles	 of	 patient	 approach;	 and	 physical	

examination	 including	 usage	 of	 basic	 instruments,the	

investigation	principles	 of	 general	medicine	 and	diagnostic	

radiology	,	data	record	and	interpretation

 

1503 204 อาการวิทยาส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2(2-0-4)

 Symptomatology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

	 ความหมายและความสําคญัของอาการวทิยา	ความสมัพนัธ์

ระหว่างอาการกับพยาธิวิทยา	 พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัยโรค	

ความหมายและสาเหตุของอาการที่พบบ ่อยหรือมีความสํ า คัญ

ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

	 Meaning	 and	 significance	 of	 symptomatology.	

Relationship	of	symptoms	with	pathology,	pathophysiology	and	

diagnosis.	 Definitions	 and	 causes	 of	 common	 or	 important	

symptoms	in	modern	medicine

 

1503 301 โภชนาการส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1(1-0-2)

 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine

	 ความหมายและความสําคัญของสารอาหาร	 การคํานวณ

ปรมิาณสารอาหารทีร่่างกายควรได้รบั	หลงัการบรโิภคอาหาร	อาหารสาํหรบั

วัยต่าง	ๆ 	และสาํหรับผู้ป่วยหรือผู้ท่ีต้องการสารอาหารพเิศษ	โรคท่ีเกิดจาก

โภชนาการสารพิษในอาหาร	ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับ

โภชนาการ

	 Meaning	and	importance	of	nutrients;	daily	dietary	

requirement	calculation;	principles	of	dietary	intake;	nutrition	

for	people	of	various	ages	or	patient	or	those	who	need	special	

nutrients;	nutrition-related	diseases;	toxic	substances	in	food;	

knowledge	of	Thai	traditional	medicine	knowledge	in	nutrition

 

1503 302 ศัลยศาสตร์และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-3-4)

 Surgery and Primary Health Care

	 สาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	พยาธิวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	

ลักษณะทางคลินิก	 การวินิจฉัยโรคหรือภาวะท่ีพบบ่อยทางศัลยศาสตร	์

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์	 การใช้สมุนไพรในการบําบัดแผลลักษณะต่าง	ๆ	

เทคนคิการทาํแผล	การดแูลรกัษากระบวนการหายของแผล	เทคนคิการทาํ

ปลอดเชื้อ	 การเข้าเฝือกอย่างง่าย	 การดูแลร่างกาย	 และจิตใจของผู้ป่วย	

และครอบครัว	 การพยาบาล	 การอาบนํ้าผู ้ป ่วย	 การสวนอุจจาระ	

การเคลื่อนย้าย	การจัดท่านอน	การบริหารยา	การปฐมพยาบาลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล	การแนะนําด้านการส่งเสริมสุขภาพ

	 Etiology,	pathogenesis,	pathology,	pathophysiology,	

clinical	manifestation,	diagnosis	of	common	diseases	or	conditions	

in	Surgery,	Orthopedic	surgery,	herbal	usage	for	treatment	and	

prevention	any	wounds,	dressing	techniques,	wound	care	during	

healing	process,	 techniques	of	sterilization	of	equipment	and	

aseptic	dressing,	basic	casting	techniques,	principles	of	holistic	

health	care	for	patient	and	family,	nursing	care	bathing,	Enema,	

moving,	bed	posture	care,	drug	administration,	first	aid,	personal	

hygiene,	information	on	health	promotion
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1503 303 เวชศาสตร์ทั่วไป 1 2(2-0-4)

 General Medicine 1

	 สาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	พยาธิวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	

ลักษณะทางคลินิก	การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร	์

กุมารเวชศาสตร์	ตจวิทยา	และจิตเวช	การรักษาเบื้องต้น	คําแนะนําในการ

ปฏิบัติตนของผู้ป่วย	และการส่งต่อผู้ป่วย

	 Etiology,	pathogenesis,	pathology,	pathophysiology,	

clinical	 manifestation,	 diagnosis	 of	 common	 diseases	 or	

conditions	in	medicine,	Pediatrics,	Dermatology	and	Phychiatry,	

basic	treatment,	information	for	daily	health	care,	referral	of	patient

 

1503 304 เวชศาสตร์ทั่วไป 2 2(2-0-4)

 General Medicine 2

	 สาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	พยาธิวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	

ลักษณะทางคลินิก	 การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบ่อยทางสูติศาสตร	์

นรีเวชวิทยา	 จักษุวิทยา	 วิทยาโสต	นาสิก	 และลาริงซ์	 การรักษาเบ้ืองต้น	

คําแนะนําในการปฏิบัติตนของผู้ป่วย	และการส่งต่อผู้ป่วย

	 Etiology,	pathogenesis,	pathology,	pathophysiology,	

clinical	 manifestation,	 diagnosis	 of	 common	 diseases	 or	

conditions	in	Obstetrics	and	Gynecology,	Ophthalmology	and	

Rhino-Oto-Laryngology,	basic	treatment,	 information	for	daily	

health	care,	referral	of	patient

 

1503 305 เวชจริยศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์ 1(1-0-2)

 Medical Ethics and Laws

 หลกัการทางเวชจรยิศาสตร์	การใช้หลกัจริยธรรม	กฎหมาย	

ประเพณี	 ความเช่ือ	 ค่านิยมในการตัดสินปัญหาด้านแพทย์แผนไทย	

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 Principles	 of	 ethics,	 application	 of	 ethics,	 law,	

culture,	beliefs	and	values	in	decision	making	in	Thai	traditional	

medicine,	medical	 acts	 and	 related	 laws	 in	 applied	 Thai	

traditional	medicine	

 

1503 306 ธรรมานามัยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)

 Dhammanamaya and Alternative Medicine 

	 ความหมาย	แนวคดิ	ววิฒันาการและรปูแบบของธรรมนามยั	

และการแพทย์ทางเลอืกในระบบสาธารณสขุไทย	การบรกิารแพทย์ทางเลอืก

จากศาสตร์ต่าง	 ๆ	 การแพทย์ตะวันตก	 การใช้พลังจิต	 การจัดกระดูก	

สุคนธ์บําบัด	การแพทย์ตะวันออก	หยิน	 –	หยาง	การฝังเข็ม	กดจุดโยคะ

แนวทางการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย

	 Definitions,	concepts,	development	and	forms	of	

Dhammanamaya	and	alternative	medicine	in	Thai	public	health	

system.	Alternative	health	medical	services,	western	traditional	

medicine:	 hypnosis,	 allopathic,	 aromatic	 therapy,	 oriental	

traditional	medicine:	Yin-Yang,	acupuncture,	acupressure,	Yoka,	

paradigm	to	develop	alternative	medicine	in	Thailand

 

 2.2 วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย   จ�านวน 14 หน่วยกิต

1503 221 เวชกรรมไทยประยุกต์ 1 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Medicine 1

	 ประวัติการแพทย์	ความรู้เบ้ืองต้นสําหรับแพทย์	พื้นฐาน

การแพทย์แผนไทย	แนวคดิ	และทฤษฎต่ีาง	ๆ 	ทางการแพทย์แผนไทย	และ

ศัพท์แพทย์ไทยท่ีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เวชศึกษา	พระคัมภีร์สมุฎฐาน

วินิจฉัย	 พระคัมภีร์โรคนิทาน	 พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์	 และพระคัมภีร์

ธาตุวิวรณ์	โดยการวิเคราะห์	ตีความเนื้อหาการเปรียบเทียบสาเหตุที่ทําให้

เกดิโรค	อาการ	การซกัประวัติ	ตรวจร่างกาย	และการวินจิฉยัโรคตามทฤษฎี

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน

	 History	 of	 medicine,	 basic	 knowledge	 for	

physicians,	 fundamental	Thai	 traditional	medicine,	 concepts	

and	different	 theories	 of	 Thai	 traditional	medicine	 and	Thai	

medical	 terms	 of	 the	 following	 scriptures;	 Vejasuksa,	

Samuthanwinijchai,	Rokanitarn,	Dhatuwipunk	and	Dhatuwiworn.	

Analysis,	 interpretation,	 and	comparative	etiology	 symptoms	

and	diagnosis	in	accordance	with	the	theory	of	Thai	traditional	

medicine	and	modern	medicine

1503 222 เวชกรรมไทยประยุกต์ 2 3(2-3-4)

 Applied Thai Traditional Medicine 2

	 แนวคิด	 และทฤษฎีต่าง	 ๆ	ทางการแพทย์แผนไทย	และ

ศพัท์แพทย์ไทยท่ีปรากฏอยู่ในพระคัมภร์ีวรโยคสาร	พระคมัภร์ีปฐมจินดา	

พระคมัภร์ีมหาโชตรตัน์	พระคมัภร์ีมจุฉาปักขันทิกา	พระคมัภร์ีธาตุบรรจบ	

พระคัมภีร์อุทรโรค	 พระคัมภีร์อติสาร	 พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร	

พระคัมภีร์ชวดาร	และพระคัมภีร์กษัย	 โดยการวิเคราะห์	 ตีความเนื้อหา	

การเปรยีบเทียบสาเหตุทีทํ่าให้เกดิโรค	อาการ	การซกัประวัติ	ตรวจร่างกาย	

และการวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจบัุน	

	 Concepts	and	different	theories	of	Thai	traditional	

medicine	and	Thai	medical	 terms	of	 the	 following	scriptures;	

Worayokasarn,	 Prathomjinda	Mahachotrat,	Mujchapakantika,	

Dhatubunchob,	 Utonroke,	 Atisarn,	Munchusarawichian,	

Chavadan	and	Kasai.	Analysis,	interpretation,	and	comparative	

etiology	symptoms	and	diagnosis	in	accordance	with	the	theory	

of	Thai	traditional	medicine	and	modern	medicine
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1503 323 เวชกรรมไทยประยุกต์ 3 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Medicine 3

	 แนวคิด	ทฤษฎีต่าง	ๆ	ทางการแพทย์แผนไทย	และศัพท์

แพทย์ไทยที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์	 พระคัมภีร์ตักศิลา	

พระคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์	พระคัมภีร์ทิพย์มาลา	พระคัมภีร์ไพจิตร์

มหาวงศ์	พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค	พระคัมภีร์อภัยสันตา	พระคัมภีร์มุขโรค	

พระคัมภีร์สรรพคุณยา	 และพระคัมภีร์อื่น	 ๆ	 โดยการวิเคราะห์	 ตีความ

เนื้อหา	การเปรียบเทียบสาเหตุที่ทําให้เกิดโรค	อาการ	และการวินิจฉัยโรค

ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน	หลักการรักษา

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	การซกัประวตั	ิตรวจร่างกาย	การวเิคราะห์

สมุฏฐาน	และการวินิจฉัยโรค

	 Concepts	 and	 different	 theories	 of	 Thai	

traditional	medicine	and	Thai	medical	 terms	of	 the	 following	

scriptures;	Chantasat,	 Takasila,	 Sittisarasongkrao,	 Tipmala,	

Paichitmahawong,	Withikuttaroke,	Apaisanta,	Mukaroke,	

Suppakunya	and	others	scriptures.	Analysis,	interpretation,	and	

comparative	etiology	symptoms	and	diagnosis	 in	accordance	

with	 the	 theory	 of	 Thai	 traditional	medicine	 and	modern	

medicine.	Principle	of	treatment	with	Thai	traditional	medicine.	

Practice	 of	 history	 taking,	 physical	 examination,	 analysis	 for	

etiology	and	diagnosis

 

1503 324 เวชกรรมไทยประยุกต์ 4 3(2-3-4)

 Applied Thai Traditional Medicine 4

	 การฝึกการซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	การวินิจฉัยแยกโรค	

การวิ เคราะห ์สมุฏฐาน	 การวางแผนการรักษา	 การให ้คําแนะนํา	

และการป้องกนัโรค	การส่งเสรมิและฟ้ืนฟสูภาพตามหลกัการของการแพทย์

แผนไทย	และการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ	

	 Practice	of	history	taking,	physical	examination,	

differential	diagnosis,	analysis	for	etiology,	planning	treatment	

counseling	 and	 prevention.	 Promotion	 and	 rehabilitationin	

accordance	with	the	Thai	traditional	medicine	and	care	of	health	

with	natural

 

1503 425 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Medicine 

	 ระบบการบรกิารทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาล	สถานพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ฝึกปฏบิตังิานเวชระเบยีน	การซกัประวตั	ิการตรวจร่างกาย	การวนิจิฉยัโรค	

การวางแผนการรกัษา	การเขียนรายงานผูป่้วย	การให้คําแนะนํา	การป้องกนั	

การส่งเสรมิและฟ้ืนฟสูภาพตามหลกัการของการแพทย์แผนไทยประยกุต์	

ฝึกทกัษะการสือ่สารและปฏิสมัพนัธ์กับผูป่้วย	และบคุลากรทางการแพทย์

	 Medical	 and	Thai	 traditional	medicine	 service	

system	 in	 hospital,	 applied	Thai	 traditional	medicine	 clinic,	

health	 promotion	 center,	 practice	 in	medical	 record,	 history	

taking,	 physical	 examination,	 diagnosis,	 planning	 treatment,	

data	record,	counseling,	prevention,	promotion	and	rehabilitation	

in	 accordance	with	 the	 applied	 Thai	 traditional	medicine,	

practice	in	communication	and	interaction	skill	with	patient	and	

medical	personnel

 

1503 426 ประสบการณ์เวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Medicine

	 ระบบการบรหิารจดัการโรงพยาบาล	สถานพยาบาลแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 การฝึกปฏิบัติงานการซักประวัติ	 การตรวจร่างกาย	

การวินิจฉัยโรค	 การวางแผนการรักษา	 การให้คําแนะนํา	 การบันทึก

ข ้อมูล	 งานเวชระเบียน	 การรักษาด้วยวิธีตามหลักเวชกรรมไทย	

หลักหัตถเวชกรรมไทย	หลักเภสัชกรรมไทย	

	 Hospital	management	system,	practice	in	history	

taking,	 physical	 examination,	 diagnosis,	 planning	 treatment,	

counseling,	 data	 record,	 medical	 record,	 treatment	 with	

principles	 of	 Thai	 therapeutic	medicine,	 principles	 of	 Thai	

therapeutic	massage,	principles	of	Thai	

 

  (2) กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย  จ�านวน 15 หน่วยกิต

1503 231 เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Pharmacy 1

 วิวัฒนาการของการใช้ยาสมุนไพร	 จรรยาเภสัชกรรม	

หลกัเภสชักรรม	4	ประการ	เภสชัวตัถ	ุและสรรพคณุเภสชั	สมนุไพรในระดบั

ปฐมภูมิ

	 Herbal	 usage	 evolution,	 pharmaceutical	 ethics,	

four	 Thai	 pharmaceutical	 principles;	medicinal	 substance,	

indications,	herbal	medicine	in	primary	health	care

 

1503 232 เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 2 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Pharmacy 2

	 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี	 คณาเภสัช	 การศึกษา

ตํารับยาไทย	การวิเคราะห์ตํารับยา	

	 Good	 agricultural	 practice,	 group	 of	materia	

medica,	 structures	 of	 Thai	medicinal	 recipes,	 analysis	 of	

medicinal	recipes
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1503 333 เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 3 3(1-6-2)

 Applied Thai Traditional Pharmacy 3

	 การแปรสภาพของสมนุไพรทีม่ฤีทธิแ์รง	หลกัเกณฑ์วธิกีาร

ที่ดีในการผลิตยา	 หลักการและรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการปรุงยาตามหลัก

เภสัชกรรมแผนไทย

	 Transforms	 by	methods	 of	medicinal	 strength.	

Good	manufacturing	practice	for	herbal	medicines.	Principles	

and	compounding	techniques	of	various	Thai	traditional	dosage	

forms

 

1503 334 เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 4 3(1-6-2)

 Applied Thai Traditional Pharmacy 4

	 การพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร	 การประเมินคุณภาพ

และการวิเคราะห์ยาสมุนไพร	เทคนิคการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร	

	 Development	of	production	of	medicine	from	herbs,	

quality	control,	techniques	quality	control	procedures	for	herbal	

medicines

 

1503 435 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Pharmacy 

	 ฝึกปฏบิตังิานเภสชักรรมแผนไทยภายใต้การควบคุมดแูล

อย่างใกล้ชิด	 ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร	

การวิเคราะห์การตั้งตํารับยา	 การปฏิบัติในการเตรียมหรือปรุงยาจาก

สมุนไพรที่ใช้บ่อย	การจัดและจ่ายยาตามใบสั่งยา	การให้คําแนะนําในการ

ใช้ยาจากสมุนไพร

	 Practice	in	Thai	traditional	pharmacy	according	

to	good	manufacturing	practice	for	herbal	medicine	under	closed	

supervision.	Analysis	 drug	 formulation	 design.	 Practice	 in	

common	 herbal	medicine	 preparation.	 Dispensing	 herbal	

medicines	according	to	prescription,	giving	pharmaceutical	advice

 

1503 436 ประสบการณ์เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 3(0-6-3)

 Experiences in Applied Thai Traditional Pharmacy

	 ฝึกปฏบิตังิานเภสชักรรมแผนไทยภายใต้การควบคุมดแูล

อย่างใกล้ชิด	และติดตามประเมินผลงาน	ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลติยาจากสมนุไพร	เน้นการปฏบิตัใินการเตรยีมหรอืปรงุยาจากสมนุไพร

ที่ใช้บ่อย	การให้คําแนะนําในการใช้ยาจากสมุนไพร	

	 Practice	in	Thai	traditional	pharmacy	according	

to	 good	manufacturing	 practice	 for	 herbal	medicine	 under	

supervision	and	evaluation	of	results.	Emphasis	on	practice	in	

common	 herbal	medicine	 preparations.	 Dispensing	 herbal	

medicines	 according	 to	 prescription,	 giving	pharmaceutical	

advice

 

  (3) กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย  จ�านวน 16 หน่วยกิต

1503 241  หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 1  3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 1

 ประวัติการนวดไทยและการนวดไทยราชสานัก	 ศีลและ

จรรยาบรรณในการนวด	หลกัการนวดไทยสายราชสาํนกั	ประโยชน์	ข้อห้าม	

ข้อควรระวังของการนวด	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับ

การนวด	การนวดแนวเส้นพื้นฐานและฤๅษีดัดตน	

	 History	 of	 Thai	massage	 and	 court-type	 Thai	

traditional	massage.	Ethics	and	etiquettes	 in	court-type	Thai	

traditional	massage.	 Principles	 of	 court-type	Thai	 traditional	

massage.	Benefits,	indication	and	contraindication	of	massage.	

Anatomy	and	physiology	related	to	massage.	Basic	massage	and	

Thai	hermit	exercise

 

1503 242 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2 3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 2

	 การนวดจดุสญัญาณ	หลกัการซกัประวัติ	การตรวจร่างกาย	

การวินิจฉัยโรค	และวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสํานัก	อาการ/

โรค/ปัญหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน	เส้นประธานสิบ

	 Massage	of	the	signal	points.	Principles	for	taking	

a	medical	history,	physical	examination,	diagnosis	and	treatment	

by	 court-type	 Thai	 traditional	 massage.	 Common	 and	

uncomplicated	symptoms/diseases	in	court-type	Thai	traditional	

massage.	Sen	Prathan	Sib	or	ten	primary	energy	lines	(paths)	in	

traditional	Thai	massage

 

1503 343 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 3 3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 3

 กลุ่มอาการและกลไกการเกิดโรคทางหัตถเวชกรรมไทย	

การซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	การวินิจฉัย	การวางแผนการรักษา	การให้

คําแนะนํา	วิธีการรักษาด้วยหัตถเวชกรรมแผนไทย	สําหรับอาการ/ปัญหา

หรือโรคทางหัตถเวชกรรมท่ีพบบ่อยหรือไม่ซับซ้อน	 การส่งต่อผู้ป่วย	

การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์

แผนปัจจุบัน

	 Symptoms	and	pathogenesis	 of	Thai	 traditional	

massage.	 Taking	 a	medical	 history,	 physical	 examination,	

diagnosis	and	treatment	planning	by	court-type	Thai	traditional	

massage	 for	 common	 symptoms/diseases/problems	 and	

uncomplicated	signs/problems/	diseases.	Referral	to	physicians,	

comparative	symptoms/problems	and	diagnosis	in	accordance	

with	 the	 theory	 of	 Thai	 traditional	medicine	 and	modern	

medicine
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1503 344 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 4 3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 4

	 อาการและกลไกการเกดิโรคทางหตัถเวชกรรมไทย	การซกั

ประวัติ	ตรวจร่างกาย	การวินิจฉัย	การวางแผนการรักษา	การให้คําแนะนํา	

วธิกีารรกัษาด้วยหตัถเวชกรรมแผนไทย	สาํหรบัอาการ/ปัญหาหรอืโรคทาง

หัตถเวชกรรมที่ซับซ้อน	 การส่งต่อผู้ป่วย	 การเทียบเคียงอาการ/ปัญหา	

และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

	 Symptoms	and	pathogenesis	 of	Thai	 traditional	

massage.	 Taking	 a	medical	 history,	 physical	 examination,	

diagnosis	and	treatment	planning	by	court-type	Thai	traditional	

massage	for	complicated	signs/problems/	diseases.	Referral	to	

physicians,	comparative	symptoms/problems	and	diagnosis	in	

accordance	with	 the	 theory	 of	Thai	 traditional	medicine	 and	

modern	medicine

 

1503 445 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Massage

 ฝึกปฏบัิตงิานหตัถเวชกรรมแผนไทยภายใต้การกํากับดแูล

อย่างใกล้ชดิ	การซกัประวตั	ิการตรวจร่างกาย	การวนิจิฉยัโรค	การวางแผน

การรักษา	การนวดไทยแบบราชสํานัก	การให้คําแนะนํา	การบันทึกข้อมูล	

งานเวชระเบยีน	เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคหรอืการปฏบัิตทิีพ่บหรอืใช้บ่อย

และซบัซ้อน	การส่งต่อผูป่้วย	การเทียบเคยีงอาการ/ปัญหาและการวนิจิฉยั

โรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

	 Practice	in	Thai	traditional	therapeutic	massage	

under	closed	supervision,	history	taking,	physical	examination,	

diagnosis,	planning	management,	 court-type	Thai	 traditional	

massage,	counseling,	data	record,	medical	record.	Emphasis	on	

common	or	non-complicated	symptoms/problems	or	diseases	or	

practices.	 Patient	 referral.	Matching	 the	 symptoms/problems	

and	diagnosis	with	modern	medicine

 

1503 446 ประสบการณ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Massage

 การศึกษาระบบบริหารหารจัดการโรงพยาบาล	 หรือสถาน

พยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 	 หรือสถานีอนามัย	 หรือศูนย ์

ส่งเสริมสุขภาพ	การฝึกปฏิบัติงานซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 วินิจฉัยโรค	

วางแผนการรักษา	การรักษาโรค	ให้คําแนะนํา	และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตาม

วิธีทางเวชระเบียน	 การป้องกัน	 ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพตามหลักการ

ของหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	 การฝึกทักษะการสื่อสารสัมพันธภาพกับ

ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์	 กรณีศึกษาทางหัตถเวชกรรมไทย

ประยุกต์	 การเปรียบเทียบโรคทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับ

แผนปัจจุบัน

	 Medical	 and	Thai	 traditional	medicine	 service	

system	in	hospital	or	applied	Thai	traditional	medicine	clinic	or	

health	 promotion	 center,	 practice	 in	medical	 record,	 history	

taking,	 physical	 examination,	 diagnosis,	 planning	 treatment,	

data	record,	counseling,	prevention,	promotion	and	rehabilitation	

in	 accordance	with	 the	 applied	Thai	 traditional	 therapeutic	

massage,	practice	in	communication	and	interaction	skill	with	

patient	and	medical	personnel.	Comparison	of	diseases,	case	

studies	of	the	applied	Thai	Traditional	therapeutic	massage

 

  (4) กลุ่มวิชาผดุงครรภ์แผนไทย  จ�านวน 4 หน่วยกิต

1503 451 ผดุงครรภ์ส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 2(2-0-4)

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 1

	 ความหมาย	 ขอบเขตและความสําคัญของการผดุงครรภ์	

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์	 พัฒนาการของทารกใน

ครรภ์	หลกัการดแูลมารดาตัง้แต่ตัง้ครรภ์จนถงึหลงัคลอด	ภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างการตั้งครรภ์	 กลไกการคลอด	 หลักการและวิธีการทําคลอด

ในรายปกติ	 หลักการดูแลทารกแรกเกิด	 หลักการและวิธีการดูแล

หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์แผนปัจจุบันด้วยวิธีการบูรณาการ

	 Meanings,	scopes	and	importance	of	midwifery,	

anatomy	and	physiology	of	pregnancy,	intrauterine	life,	principle	

of	care	pregnant	woman	through	postpartum	period.	complications	

on	pregnancy,	mechanism	of	labour,	principle	and	technique	for	

normal	vaginal	delivery.	Principle	of	care	infant,	principles	and	

techniques	of	care	pregnant	woman	through	postpartum	period	

with	Thai	traditional	and	advanced	medicine

 

1503 452 ผดุงครรภ์ส�าหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 2(0-6-0) 

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 2

	 ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ	์การตรวจครรภ	์

การดูแลมารดาต้ังแต่ต้ังครรภ์จนถึงหลังคลอด	 การช่วยทําคลอด

ในรายปกติ	 การช่วยดูแลทารกแรกคลอด	 และการวางแผนครอบครัว	

การดูแลหญิงต้ังครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทย

 Practice	 in	diagnosis	 of	 pregnancy,	 care	 of	 the	

pregnant	woman	through	postpartum	period;	assisting	normal	

vaginal	delivery;	care	of	the	newborn	and	family	planning.	Care	

of	the	pregnant	woman	and	in	the	postpartum	period	with	Thai	

traditional	medicine
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  (5) กลุ่มวิชาบรูณาการการแพทย์แผนไทย จ�านวน 7 หน่วยกติ

1503 151  การแพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น 1(1-0-2)

 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine

	 ประวัติ	 และพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย	 ทฤษฎี

การแพทย์แผนไทย	 การนวดไทย	 สมุนไพรในเภสัชกรรรมแผนไทย	

การดูแลสุขภาพ	 และการสร้างเสริมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทย

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชุมชน	

	 History	 and	 development	 of	 establishing	 the	

principles	of	Thai	traditional	medicine	theories	of	Thai	traditional,	

Thai	massage,	 health	 care	 and	 health	 promotion	 in	 Thai	

traditional	medicine,	the	application	of	Thai	traditional	medicine	

in	the	community

 

1503 351 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4) 

 ประยุกต์

 Research Methodology in Applied Thai 

 Traditional Medicine

 กระบวนการวิจัย	การตั้งคําถามของการวิจัย	การทบทวน

วรรณกรรม	 วิธีการสร้างกรอบแนวคิด	 ทฤษฎี	 การออกแบบการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 การเขียนโครงร่างและการรายงานผล	

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย	 การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	

	 Research	process,	formation	of	research	inquiries,	

literature	review,	 formalized	method	of	 ideas,	 theory,	designs	

for	research,	statistical	analysis,	drafts	and	reports,	discussion	

and	conclusion	 of	 results,	 research	presentations	 in	different	

forms

 

1503 453 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Research in Applied Thai Traditional Medicine

	 การค้นคว้าและการปฏิบตักิารวจิยัทางการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์	เน้นการศกึษาข้อมลูด้วยตนเองภายใต้ความควบคมุของอาจารย์

ที่ปรึกษา	

	 Investigation	 and	 research	operation	 in	 applied	

Thai	traditional	medicine	with	an	emphasis	on	self-study	under	

the	supervision	of	the	advisors

 

1503 454 การฝึกงานในชุมชน 2(1-3-2)

 Community Training

	 ระบบสขุภาพ	ระบบบรกิารสาธารณสขุ	สาธารณสขุมลูฐาน	

การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และการวางแผนแก้ไขปัญหาการแพทย์แผนไทย

ในชุมชน	การเขียนแผนงาน	และโครงการแก้ไขปัญหาในชุมสชน	การสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา	 โดยการนําองค์ความรู ้

ด้านการแพทย์แผนไทยไปประยุกต์ใช้	การประเมินผลการแก้ไขปัญหาใน

ชุมชน

	 Health	system	Health	care	service	system,	primary	

health	 care	Practices	 in	 analysis	 and	problems	 solving	plans	

using	applied	Thai	traditional	medicine	in	community,	planning	

and	project	writing	for	community	problem	solving,	community	

participation	by	using	applied	Thai	 traditional	medicine,	and	

community	evaluation

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1503 361 มานุษยวิทยาการแพทย์ 2(2-0-4)

 Medical Anthropology

	 สุขภาพ	ความเจ็บป่วย	 และระบบบริบาลสุขภาพ	ปัญหา

ทางด้านการแพทย์	ปัจจยัทางด้านพฤติกรรม	ปัจจัยต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	กลไก	

และกระบวนการท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านชีวภาพ	 สังคม	 และวัฒนธรรมในบริบท

ที่เปลี่ยนแปลง	ตามทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา

	 Health,	 illness,	and	health	care	system;	medical	

problems,	behavioral	and	related	factors,	mechanism	and	process	

of	illness	causation	resulting	from	interactions	between	biology,	

society	and	culture	in	changing	context	in	accordance	with	the	

anthropological	theory	and	approach

 

1503 362 โหราศาสตร์กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  2(2-0-4)

 Astrology with Applied Thai Traditional Medicine

	 หลักพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทย	 ความสัมพันธ์กับ

ทฤษฎธีาต	ุและการประยกุต์ใช้กบัการดแูลสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	

	 Basic	concepts	of	Thai	astrology,	relationship	with	

Dhatu	theory,	and	its	application	in	health	promotion	with	the	

Applied	Thai	traditional	medicine	
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1503 363  พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์  2(1-3-2)

 Organic Agricultural Herb

 ความหมาย	ความสาํคญั	กระบวนการและขัน้ตอนพืน้ฐาน	

การทําเกษตรอินทรีย์	 ผลกระทบของเกษตรกรรมเคมีที่มีต่อสุขภาพ

สิง่แวดล้อม	และเศรษฐกิจครัวเรือน	ผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์	การวเิคราะห์

คุณภาพนํา้	ดินและปุย๋	การแปรรปู	และการจําหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรย์ี

	 Definition,	 significance,	 procedure,	 and	primary	

steps.	Organic	farming	effect	of	chemical	agriculture	on	health,	

environment	and	household	economy.	Organic	products,	water	

quality	analysis,	soil	and	fertilizer.	Agriproduct	processing	and	

distribution	of	organic	farming	produce

 

1503 364 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  2(1-3-2)

 Ethnobotany

 การศึกษาองค ์ความรู ้ พ้ืนฐานด ้ านพฤกษศาสตร ์

ของกลุม่ชาตพินัธ์ท้องถิน่	การจาํแนกพชืท้องถิน่	อทิธพิลของพชืต่อวัฒนธรรม

ของมนุษย์	 ภูมิป ัญญาพื้นบ้านกับการจัดการและการเก็บเกี่ยวพืช	

การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นของชุมชนเพื่อใช้เป็นอาหารและยา

	 Study	the	basic	knowledge	of	botany	of	the	local	

ethnic	groups,	taxonomy	of	 local	plants,	influence	of	plans	on	

human	culture	,traditional	methods	of	managing,	harvesting	and	

conservation	of	plants,	the	use	of	plants	by	native	people	for	food	

and	medicines

 

1503 461 ต�ารายาในเอกสารโบราณ 2(1-2-3)

 Drug Recipes in Old Texts

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรโบราณในประเทศไทย	

ศึกษาอักขรวิธี	 ฝึกอ่านและเขียน	 ตัวอักษรไทยน้อย	 ตัวอักษรธรรม

ภาคอีสาน	 และตัวอักษรยวนภาคเหนือ	 ฝึกอ่านและปริวรรตตํารายา

ที่ปรากฏในหนังสือผูก	 รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบตํารายาที่ปรากฏ

ในท้องถิ่นต่าง	ๆ	

	 Introduction	to	ancient	alphabet	in	Thailand,	study	

of	spelling,	practice	in	writing	and	reading	Thai-Noi	alphabet,	

Thai	manuscripts	 alphabet	 in	 the	North-Eastern	 and	Yuan	

alphabet	 in	 the	North,	 practices	 in	 reading	 and	 describing	

textbook	 of	 drug	 formulation	 in	 original	 texts	 including	 a	

comparative	study	of	 textbook	of	drug	 formulationin	different	

regions

 

1503 462  การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานส�าหรับการแพทย์ 2(1-3-2)

 แผนไทยประยุกต์

 Basic Photography for Applied Thai Traditional 

 Medicine

 หลักการพื้นฐานขององค์ประกอบและกระบวนการ

สร้างภาพ	 ส่วนประกอบ	 อุปกรณ์เสริม	 การบํารุงรักษากล้องถ่ายภาพ	

และการถ่ายภาพงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์และพืชสมุนไพร

	 Basic	 concepts	 of	 components	 and	 processes	

picture	development.	Parts,	accessories,	maintenance	of	camera	

and	 photography	 in	 applied	 Thai	 traditional	medicine	 and	

medicinal	plants
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Emergency	Medical	Operation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Science	(Emergency	Medical	Operation)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Emergency	Medical	Operation)

หลักสูตร
	 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 	 ไม่น้อยกว่า		150		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา  จ�านวนหน่วยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  114  หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	 ไม่น้อยกว่า		 40		 หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า		 74		 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

   รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  150  หน่วยกิต

	 *	เป็นไปตามประกาศกําหนดของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	(กพฉ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาพื้นฐาน  40 หน่วยกิต

	 0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Statistical	Methods

	 0202	100		 เคมีทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	121		 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 สุขภาพ

	 	 Basic	Organic	Chemistry	for	Health

	 	 Sciences

	 0203	101		 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 3(2-3-0)

	 	 General	Biology	for	Health	Sciences

	 0204	100		 ฟิสิกส์ทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Physics

	 1502	006		 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สําหรับวิทยาศาสตร์		 4(3-3-6)

	 	 สุขภาพ

	 	 Human	Anatomy	for	Health	Sciences

	 1502	105		 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 3(3-0-6)

	 	 Biochemistry	for	Health	Sciences

	 1502	206		 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน		 3(2-3-4)

	 	 Basic	Microbiology	and	Parasitology

	 1504	101		 ระบบสุขภาพ		 1(1-0-2)

	 	 Health	System

	 1504	201		 จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Basic	Psychology	and	Behavioral

	 	 Sciences

	 1504	204		 เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร์		 2(1-2-3)

	 	 สุขภาพ

	 	 Basic	Pharmacology	for	Health

	 	 Sciences

	 1504	205		 สรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน		 3(2-3-4)

	 	 การแพทย์

	 	 Physiology	for	Emergency	Medical

	 	 Operation

	 1504	206		 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน		 3(2-3-4)

	 	 การแพทย์	

	 	 Patho	physiology	for	Emergency	Medical

	 	 Operation

	 1504	306		 เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน		 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	in	Emergency	Condition

	 1504	308		 วิทยาการระบาดสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(2-0-4)

	 	 Epidemiology	in	Health	Sciences

  -  กลุ่มวิชาเฉพาะ  74 หน่วยกิต

	 1504	102		 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน		 1(1-0-2)

	 	 Emergency	Medical	Service	System

	 1504	202		 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1		 2(1-4-1)

	 	 Emergency	Medical	Service	1

	 1504	203		 นิติเวชศาสตร์		 3(3-0-6)

	 	 Forensic	Medicine

	 1504	207		 การซักประวัติตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 2(1-4-1)

	 	 Physical	Examination	and

	 	 Interviewing	in	Emergency	Patient

	 1504	208		 หัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน		 2(1-2-3)

	 	 Basic	Medical	Procedure

	 1504	209		 งานภาคสนามหัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน	 2(0-8-0)

	 	 Basic	Medical	Procedure	Field	work

	 1504	210		 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค		 2(1-2-3)

	 	 Physical	Examination	and	Diagnosis

	 1504	211	 ศัพท์แพทย์และอาการวิทยาสําหรับ		 2(1-2-3)

	 	 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

	 	 Medical	Terminology	and	Symptomatology

	 	 for	Emergency	Medical	Operation

	 1504	212		 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน		 3(0-12-0)

	 	 การแพทย์	1

	 	 Emergency	Medical	Operation

	 	 Field	Work	1

	 1504	301		 เวชจริยศาสตร์		 1(1-0-2)

	 	 Medical	Ethics

	 1504	302		 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	1		 3(2-4-3)

	 	 Emergency	Medical	Care	1

	 1504	303		 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน	1		 3(2-4-3)

	 	 Emergency	Trauma	Care	1

	 1504	304		 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	2	 3(2-4-3)

	 	 Emergency	Medical	Service	2

	 1504	305		 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน		 3(2-2-5)

	 	 Basic	Life	Support

	 1504	307		 การยกและการเคลื่อนย้าย		 3(2-2-5)

	 	 Lifting	and	Moving
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	 1504	309		 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

	 	 Research	Methodology	in	Health

	 	 Sciences

	 1504	310	 หัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง		 2(1-2-3)

	 	 Advanced	Medical	Procedure

	 1504	311		 งานภาคสนามหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง		 2(0-8-0)

	 	 Advanced	Medical	Procedure

	 	 Field	work

	 1504	312		 การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ		 2(1-2-3)

	 	 EKG	Monitoring	and	Interpretation

	 1504	313		 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน		 3(0-12-0)

	 	 การแพทย์	2

	 	 Emergency	Medical	Operation

	 	 Field	Work	2

	 1504	401	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสําหรับปฏิบัติ		 4(3-4-5)

	 	 การฉุกเฉินการแพทย์

	 	 Advanced	Life	Support	for	Emergency

	 	 Medical	Operation

	 1504	402		 เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย		 2(1-4-1)

	 	 Emergency	Care	in	Disaster

	 1504	403		 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	2		 3(2-4-3)

	 	 Emergency	Medical	Care	2

	 1504	404		 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน	2		 3(2-4-3)

	 	 Emergency	Trauma	Care	2

	 1504	405		 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน		 4(0-16-0)

	 	 การแพทย์	3

	 	 Emergency	Medical	Operation

	 	 Field	Work	3

	 1504	406	 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

	 	 Research	in	Health	Sciences

	 1504	407		 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน		 4(0-16-0)

	 	 การแพทย์	4

	 	 Emergency	Medical	Operation

	 	 Field	Work	4

	 1504	408		 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน		 4(0-16-0)

	 	 การแพทย์	5

	 	 Emergency	Medical	Operation

	 	 Field	Work	5

	 1504	409		 ปฏิบัติการกู้ภัยในปฏิบัติการฉุกเฉิน		 2(0-8-0)

	 	 การแพทย์

	 	 Rescue	Operation	in	Emergency	Medical

	 	 Operation

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	อีกไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	 โดยความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0201	201	 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General	Statistical	Methods

3(3-0-6)

0202	100	 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0203	101	 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

General	Biology	for	Health	Science

3(2-3-0)

1502	006	 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Human	Anatomy	for	Health	Sciences

4(3-3-6)

xxxx xxx วิชาเลือกจากหมวดศึกษาทั่วไปเลือก 9

รวมหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

0202	121	 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Basic	Organic	Chemistry	for	Health	Sciences

3(3-0-6)

0204	100 ฟิสิกส์ทั่วไป

General	Physics

3(3-0-6)

1504	101	 ระบบสุขภาพ

Health	System

1(1-0-2)

1504	102	 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Emergency	Medical	Service	System

1(1-0-2)

xxxx xxx วิชาเลือกจากหมวดศึกษาทั่วไปเลือก 14

รวมหน่วยกิต 22 หน่วยกิต



57

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1502	105	 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Biochemistry	for	Health	Sciences

3(3-0-6)

1502	206	 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน	

Basic	Microbiology	and	Parasitology

3(2-3-4)

1504	210	 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค	

Physical	Examination	and	Diagnosis	

2(1-2-3)

1504	201	 จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์	

Basic	Psychology	and	Behavioral	Sciences

2(2-0-4)

1504	202	 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1	

Emergency	Medical	Service	1

2(1-4-1)

1504	212	 ศัพท์แพทย์และอาการวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Medical	Terminology	and	Symptomatology	for	Emergency	Medical	Operation

2(1-2-3)

xxxx xxx วิชาเลือกจากหมวดศึกษาทั่วไปเลือก 7

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1504	204	 เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Basic	Pharmacology	for	Health	Sciences

2(1-2-3)

1504	205	 สรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

Physiology	for	Emergency	Medical	Operation

3(2-3-4)

1504	206	 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

Pathophysiology	for	Emergency	Medical	Operation

3(2-3-4)

1504	207	 การซักประวัติตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	

Physical	Examination	and	Interviewing	in	Emergency	Patient

2(1-4-1)

1504	208	 หัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน	

Basic	Medical	Procedure	

2(1-2-3)

1504	209	 งานภาคสนามหัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน	

Basic	Medical	Procedure	Field	work

2(0-3-0)

1504	212	 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	1	

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	1

3(0-12-0)

รวมหน่วยกิต 17 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1504	301 เวชจริยศาสตร์	

Medical	Ethics

1(1-0-2)

1504	302	 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	1	

Emergency	Medical	Care	1

3(2-4-3)

1504	303	 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน	1	

Emergency	Trauma	Care	1

3(2-4-3)

1504	304	 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	2	

Emergency	Medical	Service	2

3(2-4-3)

1504	305	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	

Basic	Life	Support

3(2-2-5)

1504	306	 เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน	

Pharmacology	in	Emergency	Condition

2(2-0-4)

1504	307	 การยกและการเคลื่อนย้าย	

Lifting	and	Moving

3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4

รวมหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1504	203	 นิติเวชศาสตร์	

Forensic	Medicine

3(3-0-6)

1504	303	 วิทยาการระบาดสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Epidemiology	in	Health	Sciences

2(2-0-4)

1504	309	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Research	Methodology	in	Health	Sciences

2(1-2-3)

1504	310	 หัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง	

Advanced	Medical	Procedure

2(1-2-3)

1504	311	 งานภาคสนามหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง	

Advanced	Medical	Procedure	Field	work

2(0-3-0)

1504	312	 การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	

EKG	Monitoring	and	Interpretation

2(1-2-3)

1504	313	 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	2	

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	2

3(0-12-0)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1504	401	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

Advanced	Life	Support	for	Emergency	Medical	Operation	

4(3-4-5)

1504	402	 เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย	

Emergency	Care	in	Disaster	

2(1-4-1)

1504	403	 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	

Emergency	Medical	Care	2

3(2-4-3)

1504	404	 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน	2	

Emergency	Trauma	Care	2	

3(2-4-3)

1504	405	 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	3	

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	3

4(0-16-0)

รวมหน่วยกิต 16 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1504	406	 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Research	in	Health	Sciences

2(1-2-3)

1504	407	 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	4

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	4

4(0-16-0)

1504	408	 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	5	

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	5

4(0-16-0)

1504	409	 ปฏิบัติการกู้ภัยในปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

Rescue	Operation	in	Emergency	Medical	Operation

2(0-8-0)

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

  -  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  40 หน่วยกิต

 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป  3(3-0-6)

  General Statistical Methods

	 	 มโนมตพิืน้ฐานของสถติ	ิสถติพิรรณนา	วธิกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมูล	การแจกแจงความน่าจะเป็น	 การสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมตฐิาน	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การทดสอบภาวะอสิระ	
โดยการทดสอบไคสแคว์	 การวิเคราะห์	 การถดถอยและสหสัมพันธ์
แบบธรรมดา	การนําสถิติไปใช้ในการวิจัย	โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
	 	 Basic	concept	of	statistic,	descriptive	statistics,	
Data	collection,	probability,	sapling	distribution,	estimation	and	
hypothesis	testing,	Analysis	of	variance,	chi	–	square,	regression
and	correlation	analysis,	Applications	in	research	by	statistical	
packages

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	 ตารางธาตุ	 พันธะทางเคมี	 ปริมาณ
สารสัมพันธ์เทอร์โมไดนิกส์	จลน์ศาสตร์เคมี	สมดุลเคมี	สมดุลกรด	–	เบส	
แก๊ส	สารและสถานะของสาร	เคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น
	 	 Atomic	structure,	periodic	table,	chemical	bonding,	
stiochiometry,	 thermodynamics,	Chemical	kinetics,	Chemical	
equilibrium,	 acid	 –	 base,	Gas,	matters	 and	 state	 of	matters,	
electrochemistry,	 introductory	 organic	 chemistry	 and	
biochemistry

 0202 121 เคมีอินทรีย์เบื้องต้นส�าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)

  สุขภาพ

  Basic Organic Chemistry for Health Sciences

	 	 โครงสร้างปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์
ต ่าง	 ๆ	 เช ่น	 อัลเคน	 อัลคีนอัลคายน์	 ไดอีน	 เบนซีลอัลคิลเฮไลด์	
อัลกอฮอล ์ฟ ีนอล	 อี เธอร ์ 	 และเอฟอกไซด ์ 	 อัลดีไฮล ์และคีโตน	
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
	 	 Structure	of	chemical	reaction	and	stereo	chemistry	
of	 organic	 compounds	 (alkanes,	 alkenes,	 dienes,	 benzene,	
alkylhalides,	 alcohols	 and	phenols,	 ethers,	 epoxides,	 amines,	
aldehydes	and	ketones,	carboxylic	acid	as	its	derivatives)

 0203 101 ชีววิทยาทั่วไปส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(2-3-0)

  General Biology for Health Sciences

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต 
การแบ่งเซลล์	 และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์	 การควบคุมของเหลวในเซลล	์

การควบคุมโดยฮอร์โมนและระบบประสาท	หลักการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมและสายพันธุกรรม	การสืบพันธุ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 	 Structure	 and	 function	 of	 prokaryotic	 and	
eukaryotic	 cell,	 cell	 division,	metabolism,	 osmoregulation,	
hormonal	 control	 and	 nervous	 system,	 genetic	 inheritance,	
reproduction	and	development	of	living	thing,	basic	concept	of	
ecology	and	environmental	science

 0204 100  ฟิสิกส์ทั่วไป  3(3-0-6)

  General Physics

	 	 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง	 การแกว่ง	
คลื่นกล	 เสียง	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	 อุณหพลศาสตร์	 กลศาสตร์ของไหล	
แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสตรง	และกระแสสลับ	สภาพนําไฟฟ้า	สมบัติแม่เหล็ก	
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	แสง	ทฤษฎีสัมพันธภาพ	ฟิสิกส์ยุคใหม่
	 	 Mechanics	of	particle	and	rigid	bodies,	oscillation,	
mechanical	waves,	 sounds,	 kinetics	 theory	 of	 gases,	 fluids	
mechanics,	 direct	 and	 alternating	 currents,	 conductivity	
magnetism,	 electromagnetics	waves,	 light,	 relativity	 theory,	
modern	physics

 1502 006  กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์  4(3-3-6)

  สุขภาพ

  Human Anatomy for Health Sciences

	 	 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโครงร่าง	 ระบบประสาท	
ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียน	 ระบบหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	
ระบบทางเดินปัสสาวะ	 ระบบสืบพันธุ ์ 	 ระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางคลินิก
	 	 Basic	 knowledge	 of	 human	 skeletal,	muscular,	
nervous,	circulatory,	respiratory,	digestive,	urinary,	reproductive,	
and	endocrine	systems	related	to	clinical	features

 1502 105  ชีวเคมีส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6)

  Biochemistry for Health Sciences

	 	 โครงสร ้างหน้าที่ 	 คุณสมบัติและเมแทบอลิสมของ
คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนและกรด	 นิวคลีอิคเอนไซม์วิตามิน	 ฮอร์โมน	
ความสมัพนัธ์ระหว่างเมแทบอลสิมของเนือ้เย่ือส่วนต่างๆ	ในร่างกายระบบ
การควบคุมเมแทบอลิสมและการแสดงออกของยีน
	 	 Structures,	functions,	properties	and	metabolism	
of	carbohydrates,	lipids,	proteins,	and	nucleic	acids;	enzymes;	
vitamins;	 hormones;	 interrelationship	 of	 tissue	metabolism,	
control	of	the	metabolic	processes	and	gene	expression
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 1502 206  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน  3(2-3-4)
  Basic Microbiology and Parasitology
 	 การเจริญเติบโต	สัณฐานวิทยาสรีรวิทยาพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์	 (แบคทีเรีย,	 ไวรัส,	 เชื้อรา)	 และปรสิต	 ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์และปรสิตกับมนุษย์	 สาเหตุการเกิดโรค	 การตอบสนองทาง	
ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อและโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ
จลุนิทรย์ีและปรสติ	การป้องกันและระบาดวทิยาเบือ้งต้นและความสาํคญั	
ของยาต้านจุลชีพ
	 	 Growth,	morphology,	physiology	and	genetics	of	
microorganisms	 (bacteria,	 viruses,	 fungi)	 and	 parasites,	
relationship	of	microorganisms	and	parasites	in	humans,	etiology,	
immune	 response	 to	 infection	 and	 diseases	 caused	 by	
microorganisms	 and	 parasites,	 prevention	 and	 primary	
epidemiology,	including	importance	of	antibiotics

 1504 101 ระบบสุขภาพ 1(1-0-2)
  Health System
	 	 ความหมาย	ปรชัญา	แนวคดิ	และคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์
ของระบบสุขภาพ	 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพของประเทศไทย	
โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข	 ระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทย	สถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน	นโยบาย
ระบบสุขภาพของประเทศไทย	 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	 การปฏิรูป
ระบบสขุภาพของประเทศไทย	หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาการแพทย์ฉุกเฉนิของประเทศไทย	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ
ระบบสุขภาพ
	 	 Philosophy,	concept	and	general	characteristics	
of	health	system,	Thai	health	system	and	management,	structure	
and	organization	of	health	care,	health	care	service	and	policy,	
national	 health	 situation,	 national	 health	development	plan,	
national	health	system	reform,	health	care	assurance,	strategic	
plan	for	development	of	emergency	medicine	and	laws	associated	
with	health	system

 1504 201  จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์  2(2-0-4)
  Basic Psychology and Behavioral Sciences
 	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับจิตวิทยา	 การพัฒนาการมนุษย์	
การเรียนรู ้ 	 แรงจูงใจ	 อารมณ์	 บุคลิกภาพความผิดปกติทางจิตใจ
พฤตกิรรมทางสงัคมของบคุคลและกลุม่	พืน้ฐานและปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบั
จิตใจ	และพฤติกรรมของมนุษย์
	 	 Basic	 principle	 and	 knowledge	 of	 Psychology,	
human	development,	motivation,	emotion,	personality,	mental
disorder,	personal	and	group	social	behavior,	background	and
factors	influencing	human	mentality	and	behavior

 1504 204  เภสัชวิทยาพื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3)
  สุขภาพ
  Basic Pharmacology for Health Sciences
	 	 เภสัชวิทยาเบื้องต้น	 พื้นฐานด้านเภสัชจลนศาสตร	์
ได้แก่	 การดูดซึมยา	 การกระจายยา	 การเปลี่ยนแปลงยา	 การกําจัดยา	
เภสัชพลศาสตร์ของยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบต่างๆ	 ของร่างกาย	 รวมท้ัง
ข้อบ่งใช้กลไกการออกฤทธิ์	ผลข้างเคียง	ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
	 	 I n t r oduc t i on 	 t o 	 pha rmaco l ogy , 	 ba s i c	
pharmacokinetics	 e.g,	 drug	 absorption,	 distribution,	
metabolism,	 excretion,	 pharmacodynamic	 action	 in	 body	
systems	including	indications,	mechanism	of	action,	side	effects,	
precautions	contraindications

 1504 205  สรีรวิทยาส�าหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-3-4)
  การแพทย์
  Physiology for Emergency Medical
  Operation
	 	 กลไกการควบคมุการทาํงานของร่างกายมนษุย์	การทาํงาน
ร่วมกันของระบบต่างๆ	ในร่างกาย	คือ	สรีรวิทยาของเซลล์	ระบบประสาท	
ระบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบหายใจ	
ระบบหลอดเลือด	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบการขับถ่าย	 ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ	ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
ภาวะฉุกเฉิน
	 	 Mechanism	 of	 regulation	 in	 human	 system	
including;	physiology	of	cell,	motor	and	sensory	system,	special	
sense,	muscular	 system,	 cardiovascular	 system,	 respiratory	
system,	 gastrointestinal	 system,	 urinary	 system,	 endocrine	
system	and	reproductive	system	for	application	in	emergency	
conditions

 1504 206  พยาธิสรีรวิทยาส�าหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-3-4)
  การแพทย์
  Pathophysiology for Emergency Medical
  Operation
	 	 ความรู ้ทั่วไป	 และหลักการเบื้องต้นทางพยาธิวิทยา	
การบาดเจ็บ	การเปลี่ยนแปลงของเซลล์	และการตายของเซลล์	การอักเสบ	
แผลและกระบวนการหายของแผล	 การติดเชื้อ	 ความผิดปกติในการ
เปลี่ยนแปลงของน้ํา	 และการไหลเวียนโลหิต	ภาวะช็อคการบาดเจ็บของ
กระดูกข้อ	และกล้ามเนื้อ	ทรวงอก	ช่องท้อง	ช่องเชิงกราน	ระบบประสาท	
ระบบทางเดินปัสสาวะ	และระบบสืบพันธุ์
	 	 General	pathological	concepts	and	knowledge	of	
injury,	cellular	changes	and	cell	death,	inflammation,	wound	and	
wound	healing,	infection,	body	fluid	and	hemodynamic	disorder,	
shock,	injury	of	musculoskeletal	system,	thorax,	abdomen,	pelvis,	
nervous	system,	genitourinary	system
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 1504 306  เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน  2(2-0-4)
  Pharmacology in Emergency Condition

เงื่อนไขรายวิชา  : 1504 204 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Preriquisite  : 1504 204 Easic Pharmacology 
for Health Sciences

	 	 ยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินของระบบประสาท	 ระบบทางเดิน
หายใจ	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบทางเดิน
อาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และจิตเวช
รวมทั้งยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินในการแก้พิษ	และคลอดฉุกเฉิน
	 	 Drugs	 used	 in	 emergency	medical	 cares	 for	
nervous,	respiratory,	circulatory,	digestive,	urinary,	endocrine,	
reproductive	 systems	 and	 psychiatrics	 including	 drugs	 for	
emergency	detoxification	and	delivery

 1504 308  วิทยาการระบาดส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(2-0-4)
  Epidemiology in Health Sciences
	 	 ความหมาย	ขอบเขต	หลกัการ	และวธิกีารทางระบาดวทิยา	
ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค	 ลักษณะการเกิดและ
การกระจายของโรค	การระบาดและการสอบสวนโรค	การใช้เครื่องมือทาง
ระบาดวิทยาการวัดการเกิดโรค	การเฝ้าระวัง	หลักการควบคุมและป้องกัน
โรค	การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดสอบการนําข้อมูลทางระบาด
วิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 	 Epidemiological	definitions,	scopes,	principles	and	
methods,	components	of	the	etiology,	characters	and	outbreak	
of	an	epidemic,	investigation	of	diseases,	epidemiological	tools,	
surveillance,	 control	 and	 prevention,	 assessment,	 tools	 and	
testing	equipments,	application	of	epidemiological	information	
in	the	planning	of	health	sciences

  -  กลุ่มวิชาเฉพาะ  74 หน่วยกิต
 1504 102  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  1(1-0-2)
  Emergency Medical Services System
	 	 ความหมาย	ความสาํคญั	พฒันาการ	และองค์ประกอบของ
ระบบบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินของสากลและประเทศไทย	มาตรฐานบทบาท
หน้าที่และสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	
มาตรฐานการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับต่างๆ	 และ
สถานพยาบาลที่รับมอบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
	 	 Definition,	 significance,	 development	 and	
components	of	an	 international	and	Thai	emergency	medical	
systems,	 standard,	 roles,	 responsibility	 and	 competency	 of	
emergency	medical	personnel,	standard	of	emergency	medical	
services	 system,	 emergency	medical	 Act	 B.E.2551,	 laws	
concerning	emergency	medical	services

 1504 202  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1  2(1-4-1)
  Emergency Medical Service 1
	 	 ขั้นตอนการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	 การเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ	 การเตรียม
ความพร้อมและบํารุงรักษาพาหนะฉุกเฉิน	 หลักการป้องกันอุบัติเหตุ
การเตรียมความพร้อมของศนูย์รบัแจ้งเหตสุือ่สารสัง่การ	ระบบสือ่สารและ
สารสนเทศในงานการแพทย์ฉุกเฉิน	 การใช้วิทยุสื่อสาร	 การบํารุงรักษา
อุปกรณ์สื่อสาร	 การวิเคราะห์ออกแบบและบริหารจัดการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉนิ	การส่งเสรมิและการป้องกันปัญหาสขุภาพด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน
	 	 ฝึกภาคสนามปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร	 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	 	 Steps	 in	 emergency	 medical	 operations,	
preparation	and	development	in	mental	and	physical	abilities	of	
emergency	medical	 staffs,	 preparation	 and	maintenance	 of	
emergency	medical	vehicles,	safety	driving,	driving	and	parking	
ambulances,	 preparation	 readiness	 of	 centre	 of	 emergency	
medical	 service,	 communication	 and	 information	 system	 in	
emergency	medical	 system,	 radio	 communication	 using,	
maintenance	of	communicating	equipments,	emergency	medical	
service	administration,	analysis	and	design,	health	promotion	
and	prevention	in	emergency	medical	service	
	 	 Field	 practice	 of	 radio	 communication	 skill,	
emergency	medical	service	administration,	analysis	and	design

 1504 203  นิติเวชศาสตร์  3(3-0-6)
  Forensic Medicine
	 	 ความหมายของนติเิวชศาสตร์	บทบาทหน้าทีข่องนกัปฏบิตัิ
การฉุกเฉินการแพทย์	 ในงานนิติเวชศาสตร์	 การดูแลพยานหลักฐาน	
ณ	จุดเกิดเหตุ	หลักการชันสูตรพลิกศพ	การตรวจบาดแผล	การวิเคราะห์
สาเหตุการตาย	 การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตาย	การตัดสินการตาย	
หลกัการเขยีนรายงานผลการปฏบิตังิาน	และการชนัสตูร	การเกบ็วตัถพุยาน
เพือ่ส่งตรวจ	การส่งศพและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในงานนติเิวชศาสตร์	นติเิวชศาสตร์
คลินิค	การดูแลผู้ป่วยที่ถูกทารุณกรรม	ผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
	 	 Definition	 of	 forensic	 medicine,	 roles	 and	
responsibilities	of	medical	staffs	including	emergency	medical	
operation	in	forensic	medicine,	collecting	witness	and	evidences	
at	the	incidence	site,	principle	for	analysis	of	causing	of	death,	
change	after	death,	judgement	for	death,	writing	report,	result	
of	operation	and	analysis,	collecting	witness	for	investigation,	
dead	body	 transferring	 and	 tools	 used	 in	 forensic	medicine,	
clinical	forensic	medicine,	care	of	abuse	and	sexual	abuse	patient
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 1504 207  การซักประวัติตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วย  2(1-4-1)
  ฉุกเฉิน
  Physical Examination and Interviewing in
  Emergency Patient
	 	 การประเมินและควบคุมสถานการณ์	 ณ	 จุดเกิดเหต	ุ
การซักประวัติ	 การตรวจร่างกาย	 ผู ้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 การประเมิน
ทางเดินหายใจ	การหายใจ	และการไหลเวียนโลหิต	การคัดแยกผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน	การบันทึกรายงาน
	 	 ฝึกภาคสนามปฏบิตักิารซกัประวตัติรวจร่างกายผู้เจบ็ป่วย
ฉุกเฉิน	การคัดแยก
	 	 Scene	 size-up,	medical	 historical	 interviewing,	
physical	 checking	 up	 for	 patients	 and	 emergency	 patients	
assessment	in	airway,	breathing	and	circulation,	triage,	medical	
recording	
	 	 Field	Practice	 of	medical	 historical	 interview	of	
emergency	cases,	triage

 1504 208  หัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน  2(1-2-3)
  Basic Medical Procedure
	 	 หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	เทคนิค
หัตถการขั้นต้นทางการแพทย์	 การเก็บสิ่งส่งตรวจในแผนกฉุกเฉินและ	
ณ	 จุดเกิดเหตุ	 รวมทั้งการแปลผล	 การเตรียมผู้ป่วยในการผ่าตัดด่วน	
การเก็บช้ินส่วนอวัยวะเพื่อใช้ทางการแพทย์	 การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องมือทางการแพทย์
	 	 ฝึกเทคนิคหัตถการขั้นต้นกับหุ่นและสถานการณ์จําลอง
	 	 Principles	of	disease	control	and	diffusion,	basic	
medical	procedure	techniques,	collecting	of	clinical	specimens	
at	scene	and	in	the	emergency	section	for	diagnosis	and	test	
result	 interpretation,	 preparation	 patients	 for	 acute	 surgery,	
collecting	organ	fragments	for	medical	investigation,	utilization	
and	maintenance	of	medical	tools,	practice	in	basic	procedure	
techniques	with	models	and	simulation	
	 	 Practice	of	basic	medical	procedures	in	manikins	
and	simulation

 1504 209  งานภาคสนามหัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน  2(0-8-0)
  Basic Medical Procedure Fieldwork
	 	 ฝ ึกภาคสนามเทคนิคหัตถการขั้นต ้น	 การควบคุม
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	 เทคนิคหัตถการขั้นต้นทางการแพทย์	
การเกบ็สิง่ส่งตรวจในแผนกฉกุเฉนิและ	ณ	จดุเกดิเหต	ุรวมทัง้การแปลผล	
การเตรียมผู้ป่วยในการผ่าตัดด่วน	 การเก็บชิ้นส่วนอวัยวะเพ่ือใช้
ทางการแพทย์	การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
	 	 Field	 practice	 of	 disease	 control	 and	diffusion,	
basic	medical	 procedure	 techniques,	 collecting	 of	 clinical	
specimens	at	scene	and	in	the	emergency	section	for	diagnosis	
and	 test	 result	 interpretation,	preparation	patients	 for	 acute	
surgery,	collecting	organ	fragments	for	medical	investigation,	
utilization	and	maintenance	of	medical	tools.

 1504 210  การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค  2(1-2-3)
  Physical Examination and Diagnosis
	 	 การซักประวัติ 	 การตรวจร ่ างกาย	 การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย	 เพื่อวินิจฉัยโรค	การบันทึกรายงานผู้ป่วย	
การจัดเก็บหลักฐาน
	 	 Patient	interview;	physical	examination,	laboratory	
investigation	 and	diagnostic	 radiology,	medical	 records	 and	
database

 1504 211  ศัพท์แพทย์และอาการวิทยาส�าหรับ  2(1-2-3)
  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  Medical Terminology and Symptomatology for
  Emergency Medical Operation
 	 ศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้บ่อย	 โดยเฉพาะศัพท์เทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 และอาการนําสําคัญที่ผิดปกติ
ของระบบต่างๆในร่างกาย	เพือ่ใช้วนิจิฉยัและวนิจิฉยัแยกโรค	การวางแผน
การสืบค้นหาโรค	นําไปสู่การสรุปการวินิจฉัยโรคและภาวะฉุกเฉิน
	 	 Common	medical	 terms	 related	 to	 emergency	
medical	 operation	 and	 systematic	 analysis	 of	 important	
symptoms	of	body	systems	for	diseases	and	conditions	diagnosis,	
differential	diagnosis,	planning	of	investigations	in	emergency	
conditions

 1504 212  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(0-12-0)
  การแพทย์ 1
  Emergency Medical Operation Field Work 1
 	 ฝึกภาคสนามปฏิบัติการทักษะหัตถการขั้นต้นการป้องกัน
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการวัดสัญญาณชีพ	
อาการแสดงทางระบบประสาท	การเชด็ตวัลดไข้	การให้ออกซเิจน	การพ่นยา	
การดูดสารคัดหลั่ง	การทําแผล	การห้ามเลือด	การเย็บแผล	การตัดไหม	
การดาม	 การใส่สายยางทางกระเพาะอาหาร	 การล้างกระเพาะอาหาร	
การสวนปัสสาวะ	การฉีดยา	การให้สารนํ้า	การเก็บและแปลผลสิ่งส่งตรวจ
ในแผนกฉุกเฉิน	 และ	ณ	 จุดเกิดเหตุการณ์นําสิ่งแปลกปลอมออกจาก
ห	ูตา	คอ	จมกู	การซกัประวตัแิละการตรวจร่างกายผูป่้วยทัว่ไป	การคดัแยก
ผู้ป่วย	การซักประวัติตรวจร่างกายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	การยึดตรึง	ยก	และ
เคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	การใช้วิทยุสื่อสารและการรับแจ้งเหตุการณ์
	 	 Field	 practice	 of	 basic	 procedure	 techniques,	
prevention	of	disease	spreading	and	utilizing	disease	preventing	
tools,	vital	 sign	measurement,	neurological	 sign	assessment,,	
discharge	 suction,	wound	dressing,	 stop	bleeding,	 stitching,	
removing	stitch,	solution	administration,	specimens	collection	
in	 emergency	 section,	 removing	 foreign	materials	 from	ears,	
eyes,	 throat	 and	 nose,	 patient	 history	 taking	 and	 physical	
examination,	patient	triage,	patient	restraining,	patient	lifting	
and	moving,	radio	communication	and	incidence	registration		
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 1504 301  เวชจริยศาสตร์  1(1-0-2)
  Medical Ethics
	 	 หลักการทางเวชจริยศาสตร์	 การวิเคราะห์ทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน	 การคิดเชิงวิพากษ์และการใช้เหตุผล	
การโต้แย้งโดยใช้หลักจริยธรรม	กฎหมายประเพณีความเชื่อและค่านิยม
ในการตัดสินปัญหาทางสุขภาพ
	 	 Principles	 of	 ethics	medicine,	 analyzing	 and	
resolving	ethical	problems	 in	 emergency	medical	 service	 for	
common	 clinical	 problems,	 critique	 and	 critical	 thinking	 of	
ethical	 problems,	 health	 discourse	 related	 to	 ethics,	 laws,	
customs,	beliefs	and	values

 1504 302  เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1  3(2-4-3)
  Emergency Medical Care 1
	 	 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	 ณ	 จุดเกิดเหตุ 	 แก ่ผู ้มี
ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ	ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบประสาท
และต่อมไร้ท่อ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	ระบบสืบพันธ์ุ
สูตินรีเวช	ระบบเลือด	ระบบภูมิคุ้มกัน	โรคในทารกและเด็กการฝึก	ทักษะ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในหุ่นฝึกสถานการณ์จําลอง	และภาคสนาม
	 	 Emergency	medical	care’s	at	the	incidence	point	
for	 patients	 with	 the	 problems	 of	 respiration	 system,	
cardiovascular	system,	nervous	system,	endocrinology,	digestive	
system,	 urological	 system,	 reproductive	 and	 gynecology,	
hematology,	 immunology,	 pediatric	 and	 new	born	 diseases	
Practice	of	emergency	medical	care	in	manikins,	simulation	and	
field	practice	

 1504 303  เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1  3(2-4-3)
  Emergency Trauma Care 1
	 	 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	ณ	จุดเกิดเหตุแก่ผู้มีภาวการณ์
บาดเจ็บที่ศีรษะ	หู	คอ	จมูก	ใบหน้า	กระดูกสันหลัง	ทรวงอก	ช่องท้องช่อง
เชิงกรานเนื้อเยื่ออ่อน	กระดูกและข้อ
	 	 การฝึกทกัษะการรักษาพยาบาล	ณ	จุดเกิดเหตแุก่	ผู้ทีบ่าด
เจ็บที่ศีรษะ	คอ	 ใบหน้า	กระดูก	สันหลัง	ทรวงอกช่องท้อง	 ช่องเชิงกราน
เนื้อเยื่อ	กระดูก	และข้อทั้งในหุ่นฝึก	สถานการณ์จําลอง	และภาคสนาม
	 	 Medical	 treatment	 under	 circumstances	 for	
patients	with	 the	 injuries	 of	 head,	 neck,	 face,	 spines,	 chest,	
abdomen,	pelvis,	soft	tissues,	bones	and	joints	
	 	 Practice	of	medical	care	at	scene	for	patients	with	
the	injuries	of	head,	neck,	face,	spines,	chest,	abdomen,	pelvis,	
soft	tissues,	bones	and	joints	in	manikins,	simulation	and	field	
practice

 1504 304  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2  3(2-4-3)
  Emergency Medical Service 2
	 	 การรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 การสื่อสาร	 สั่งการ	
ติดต่อสื่อสารประสานงาน	 การสั่งการทางการแพทย์	 การปฏิบัติการการ
แพทย์ฉุกเฉินภายใต้การอํานวยการทางการแพทย์	 สวัสดิภาพความ
ปลอดภัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ฝึกปฏิบัติการการรับแจ้งเหตุ
สื่อสาร	ประสานงานและสั่งการ	 การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินใน
สถานการณ์ต่างๆ	ทั้งในสถานการณ์จําลองและภาคสนาม
	 	 Communication,	 co-operation,	 emergency	 case	
registration	 and	 screening,	 commanding,	medical	 direction,	
emergency	medical	operation	under	medical	direction,	safety	
and	ethics	in	working,	recording	the	notification	and	operation	
Practice	 of	 emergency	 case	 informed	 and	 detection,	
communication,	cooperation	and	command,	emergency	medical	
operation	 under	medical	 direction	 in	 various	 conditions	 by	
simulation	and	field	practice	

1504 305  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5)
  Basic Life Support
	 	 การประเมินและการช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยท่ีหัวใจ
หยุดเต้น	ณ	จุดเกิดเหตุ	หลักการ	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่
และในเด็ก	การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในการช่วย
ฟื้นคืนชีพ	 การดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน
ฝึกปฏิบัติการจัดการทางเดินหายใจ	 การกระตุ ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกับหุ่นในสถานการณ์จําลอง
	 	 An	assessment	of	respiratory	tract,	breathing	and	
blood	 circulation	 in	 emergency	 cases	 at	 the	 incidence	 site,	
basic	principle	of	life	supporting	practice	in	children	and	adults,	
How	to	operate	and	use	of	automatic	external	defibrillator,	life	
supporting	equipment	maintenance	
	 	 Practice	 of	 airway	management,	 the	 use	 of	
automatic	external	defibrillator,	basic	life	support	in	manikins	
and	simulation	

 1504 307  การยกและการเคลื่อนย้าย  3(2-2-5)
  Lifting and Moving
	 	 หลักการยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	กลศาสตร์
ของร่างกาย	 การยึดตรึง	 การจัดท่า	 ผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 การยกและ
การเคลื่อนย้ายแบบใช้และไม่ใช ้อุปกรณ์	 การบํารุงรักษาอุปกรณ์
ยกเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ยึดตรึง
	 	 ฝึกทักษะการยกเคลื่อนย้าย	 การยึดตรึง	 การจัดท่า
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	การยกและการเคลื่อนย้ายแบบใช้และไม่ใช้อุปกรณ์
	 	 Principles	 of	moving,	 lifting	 and	 transferring	
emergency	patients,	body	kinetic,	restraining,	body	positioning,	
instrument	 and	non-instrument-aided	 emergent,	 urgent	 and	
non-urgent	patient	lifting	and	moving,	maintenance	of	moving	
and	lifting	instruments	Practice	of	patient	moving,	lifting	and	
transferring,	patient	restraining,	patient	positioning,	instrument	
and	non-instrument-aided	patient	lifting	and	moving
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 1504 309  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)
  Research Methodology in Health Sciences
	 	 กระบวนการวิจัย	การตั้งคําถามของการวิจัย	การทบทวน
วรรณกรรม	 วิธีการสร้างกรอบแนวคิด	 ทฤษฎี	 การออกแบบการวิจัย	
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 การเขียนโครงร่างและการรายงานผล
การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย	การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
	 	 Research	process,	formation	of	research	questions,	
literature	 review,	 formation	 of	 conceptual	 framework,	 theory,	
research	designs,	 statistical	 analysis,	 research	proposal	 and	
report,	 discussion	 and	 conclusion	 of	 results,	 research	
presentations

 1504 310  หัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง  2(1-2-3)
  Advanced Medical Procedure

เงื่อนไขรายวิชา : 1504 208 หัตถการทางการแพทย์
พื้นฐาน

Preriquisite : 1504 208 Basic Medical 
Procedure

	 	 การจดัการทางเดนิหายใจขัน้สูง	การจัดการผู้ป่วยทีม่ปัีญหา
การเปิดทางเดินหายใจลําบาก	การเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีผ่าตัด	การใช้
เครือ่งช่วยหายใจแบบรกุรานและไม่รกุรานร่างกาย	การเจาะปอดเพือ่ระบาย
ลมออกด้วยเข็ม	 การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอด	
การใช้เคร่ืองวัดความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก	
การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ	การใช้เครื่องคุมจังหวะ
ของหัวใจ	 การดูแลติดตามโลหิตพลวัตด้วยหัตถการในร่างกาย	การให้
สารนํา้และยาเข้าสูร่่างกายทางกระดูก	การให้ยาระงบัปวดและระงับประสาท	
การทําคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน	การดูแลผู้มีวัสดุปักคา	การใช้และบํารุง
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทาง	 การลําเลียงผู้ป่วย
ทางอากาศ	การกู้ชีพทางนํ้า
	 	 การฝึกเทคนิคหัตถการขั้นสูงกับหุ่นและในสถานการณ์
จําลอง
	 	 Advance	 airway	management,	management	 of	
patient	with	 difficult	 airway	management,	 operative	 airway	
management	procedure,	invasive	and	non-invasive	ventilator,	
needle	thoracotomy,	care	of	patient	with	ICD,	end	tidal	carbon	
dioxide	measurement,	manual	external	defibrillator,	cardiac	pace	
maker,	body	hemodynamic	monitoring,	intraosseous	njection	of	
drug	and	medical	solution,	medical	pain	control	and	sedation	
administration,	 normal	 labor	 in	 precipitate	 delivery,	 care	 of	
patient	with	 retained	 instrument,	 use	 and	maintenance	 of	
special	 emergency	medical	 instrument,	 air	 transportation,	
maritime	and	aquatic	life	saving	
	 	 Practice	 of	 advance	 medical	 procedures	 in	
manikins	and	simulation

 1504 311  งานภาคสนามหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง  2(0-8-0)
  Advanced Medical Procedure Field Work

เงื่อนไขรายวิชา : 1504 209 งานภาคสนามหัตถการ
ทางการแพทย์พื้นฐาน

Preriquisite : 1504 209 Basic Medical 
Procedure Field Work

	 	 ฝึกภาคสนามการจัดการทางเดินหายใจขั้นสูง	 การจัดการ 
ผู้ป่วยท่ีมปัีญหาการเปิดทางเดนิหายใจลาํบาก	การเปิดทางเดินหายใจด้วย 
วิธีผ่าตัด	 การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบรุกรานและไม่รุกรานร่างกาย	 
การเจาะปอดเพือ่ระบายลมออกด้วยเข็ม	การดแูลผูป่้วยทีใ่ส่สายระบายลม
ในช่องเยื่อหุ้มปอด	การใช้เครื่องวัดความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ 
ในลมหายใจออก	 การใช้เครื่องกระตุ ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ	 
การใช้เครือ่งคมุจงัหวะของหวัใจ	การดแูลตดิตามโลหติพลวตัด้วยหตัถการ
ในร่างกาย	การให้สารน้ําและยาเข้าสูร่่างกายทางกระดกู	การให้ยาระงบัปวด
และระงับประสาท	 การดูแลผู้มีวัสดุปักคา	 การใช้และบํารุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทาง
	 	 Field	 practice	 of	 advance	 airway	management,	
management	 of	 patient	with	 difficult	 airway	management,	
operative	 airway	management	 procedure,	 invasive	 and	
non-invasive	ventilator,	needle	thoracotomy,	care	of	patient	with	
ICD,	end	 tidal	carbon	dioxide	measurement,	manual	external	
defibrillator,	cardiac	pace	maker,	body	hemodynamic	monitoring,	
intraosseous	injection	of	drug	and	medical	solution,	medical	pain	
control	and	sedation	administration,	care	of	patient	with	retained	
instrument,	use	and	maintenance	of	special	emergency	medical	
instrument

 1504 312  การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  2(1-2-3)
  EKG Monitoring and Interpretation
	 	 การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 การตรวจติดตาม
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	กลไกการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ
	 	 ฝึกทกัษะการตรวจและการตรวจติดตาม	การอ่านและแปล
ผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
	 	 EKG	examination,	monitoring	and	interpretation,	
mechanism	of	abnormal	EKG	waveform	
	 	 Practice	of	EKG	examination	and	monitoring

 1504 313  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(0-12-0)
  การแพทย์ 2
  Emergency Medical Operation Field Work 2

เงื่อนไขรายวิชา : 1504 212 งานภาคสนามปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 1

Preriquisite : 1504 212 Emergency Medical 
Operation Field Work 1

	 	 ฝึกภาคสนามการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ
การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 การช่วยฟื ้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน	 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	
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การกระตุน้หวัใจด้วยเครือ่งกระตุน้หวัใจไฟฟ้าแบบอัตโนมติั	การทําคลอด
ปกติในภาวะฉุกเฉิน
  Practice	of	readiness	preparation	before	operation,	
emergency	medical	 treatment	at	 the	circumstance,	basic	 life	
support,	automatic	external	defibrillator,	EKG	investigation	and	
interpretation	normal	labor	in	precipitated	delivery

 1504 401  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงส�าหรับปฏิบัติการ  4(3-4-5)
  ฉุกเฉินการแพทย์
  Advanced Life Support for Emergency Medical
  Operation

เงื่อนไขรายวิชา : 1504 305 การช่วยฟื้นคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐาน

Preriquisite : 1504 305 Basic Life Support
	 	 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในทารก	 เด็ก	 และผู้ใหญ	่
หลักการช่วยเหลือขั้นสูง	 ในผู ้ได ้รับบาดเจ็บ	 การใส่อุปกรณ์เป ิด
ทางเดินหายใจข้ันสูง	 การใช ้ยาและสารนํ้ าในการช ่วยฟื ้นคืนชีพ	
การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ	 และแบบคาร์ดิโอเวอร์ชั่น	 การใช้
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ	 การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ
และแบบใช้มือแบบแผนการช่วยฟื้นคืนชีพ	 ณ	 จุดเกิดเหตุ	 การดูแล
และบํารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
	 	 ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในภาวะต่างๆ	ทั้งใน
หุ่นฝึก,	สถานการณ์จําลอง	และภาคสนาม
	 	 Principles	in	advanced	infant,	pediatrics	and	adult	
life	 support,	 advance	 trauma	 care,	 advanced	 inserting	 of	
breathing	assisted	instruments,	drug	and	solution	administration	
in	 life	 support,	 manual	 defibrillation	 and	 cardioversion,	
application	of	cardiac	pace	maker,	application	of	manual	and	
automatic	 ventilators,	 life	 supporting	 steps	 at	 the	 incidence	
point,	advanced	life	support	equipment	maintenance	
	 	 Practice	 of	 advanced	 life	 support	 in	 various	
situation	in	manikins,	simulation	and	field	practice

 1504 402  เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย  2(1-4-1)
  Emergency Care in Disaster
	 	 กฎหมาย	 นโยบาย	 และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย	 การเตรียมการเพื่อรองรับ
สถานการณ์สาธารณภัย	หลักการและขั้นตอนการจัดการทางการแพทย์ใน
สถานการณ์ทั่วไปและกรณีวัตถุอันตราย	 สารเคมี 	 อาวุธชีวภาพ	
กัมมันตภาพรังสี	 อาวุธนิวเคลียร์	 วัตถุระเบิด	 การจัดการหลังสิ้นสุด
สถานการณ์
	 	 ฝึกการแจ้งเหตุสาธารณภัยและการจัดการทางการแพทย์
รวมทั้งการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	 ในสถานการณ์สาธารณภัย	 ทั้งใน
สถานการณ์จําลอง	และภาคสนาม
	 	 Laws,	policy	and	plan	in	medical	care	operation	
in	disaster,	disaster	preparedness	and	mitigation,	principles	and	
steps	in	medical	care	administration	in	disaster	and	hazardous	

materials	eg.	hazardous	chemical	materials,	biological	agents,	
radioactive	materials	and	explosive	materials,	management	in	
recovery	period	after	disaster	
	 	 Practice	of	inform	and	notification	of	disaster	and	
major	incident,	medical	cares	and	administration	in	disaster	and	
major	incident	by	simulation	and	Field	Work

 1504 403  เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน 2  3(2-4-3)
  Emergency Medical Care 2
	 	 การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	 ณ	 จุดเกิดเหตุ	 แก ่ผู ้มี
ภาวะฉุกเฉินทางการแพ้	 การได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด	 พิษจาก
สิ่งแวดล้อม	รังสี	อาวุธเคมี	สารชีวภาพ	วัตถุระเบิด	ภาวะฉุกเฉินทาง	หู	ตา	
คอ	จมกู	ปัญหาทางพฤตกิรรมและจติเวช	การเจรจาต่อรอง	การทารณุกรรม	
ผู้หมดสติ	 ผู้สูงอายุ	 โรคเรื้อรัง	 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 โรคติดต่อ,ติดเชื้อ
อุบัติใหม่
	 	 ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในหุ่นฝึก,	สถานการณ์
จําลอง	และภาคสนาม
	 	 Emergency	medical	care	and	treatment	at	the	site	
of	 incidences	 for	 patients	with	 allergy,	 drugs	 and	narcotics	
overdose,	pollutant,	 radioactive	materials,	chemical	weapons,	
biological	agent,	explosive	material,	eye,	ear,	nose	and	throat	
emergency,	body	assault	and	torture,	behavioral	and	psychiatric	
problems,	negotiation,	unconscious	patient,	geriatrics,	chronic	
disease,	 end	 state	patient,	 communicable	disease,	 emerging	
infectious	disease	
	 	 Practice	of	emergency	medical	care	in	manikins,	
simulation	and	Field	Work

 1504 404  เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 2  3(2-4-3)
  Emergency Trauma Care 2
	 	 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จากการบาดเจ็บ	 กลไก
การบาดเจ็บการรักษาพยาบาล	ณ	จุดเกิดเหตุแก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
การกระแทก	การฉีกขาด	ไฟไหม้นํ้าร้อนลวก	ถูกยิง	ตกจากที่สูง	เลือดออก
และช็อค	วัตถุหนักหักทับร่างกาย	การช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในซากปรักหักพัง	
หลุมลึก	 ตึกถล่ม	 ช่องแคบ	 และท่ีอับอากาศ	 การป้องกันการบาดเจ็บ	
ระบบการบันทึกทางการบาดเจ็บ
	 	 ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในหุ่นฝึก,	สถานการณ์
จําลอง	และภาคสนาม
	 	 Emergency	 medical	 situation	 from	 trauma,	
mechanism	of	injury,	trauma	care	at	scene	for	patent	suffering	
knocking,	 tearing,	 burning,	 shooting,	 fall	 from	 height,	
hemorrhage	and	shock,	pressure	from	heavy	load,	stuck	in	the	
wrecks,	 deep	hole,	 collapsed	building	 and	 concealed	 space,	
injury	prevention,	trauma	patient	registration	and	record
	 	 Practice	of	emergency	trauma	care	in	manikins,	
simulation	and	Field	Work
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 1504 405  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน 4(0-16-0)
  การแพทย์ 3
  Emergency Medical Operation Field Work 3
	 	 ฝึกภาคสนามการปฏิบัติการฉุกเฉินร่วมกับทีมปฏิบัติการ
ฉกุเฉนิการแพทย์ขัน้พืน้ฐาน	ฝึกปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ในสถานการณ์
เฉพาะ	เช่น	การลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศ	การกู้ชีพทางนํ้า
	 	 Field	 practice	 of	 emergency	medical	 operation	
with	 basic	 life	 support	 team,	 practice	 of	 aeromedical	
transportation,	maritime	and	aquatic	life	support

 1504 406  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)
  Research in Health Sciences
	 	 การค้นคว้าและการปฏิบตักิารวจัิยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
เน้นการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
	 	 Research	in	health	science	with	an	emphasis	on	
self	study	under	the	supervision	of	an	advisor

 1504 407  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  4(0-16-0)
  การแพทย์ 4
  Emergency Medical Operation Field Work 4
	 	 ฝึกภาคสนามการเป็นผู ้ร ่วมในทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ขัน้สูงทัง้ในโรงพยาบาลและ	จุดเกดิเหต	ุการช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้สงู
การใช้เครือ่งช่วยหายใจ	การกระตุน้หัวใจแบบใช้มอื	การรบัแจ้งเหตแุละสัง่
การในศูนย์สั่งการ	การให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวขั้นต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
และผู้ประสบเหตุ
	 	 Field	 practice	 of	 prehospital	 and	 in	 hospital	
advance	life	support,	use	of	mechanical	ventilator	and	manual	
defibrillator,	practice	of	pre	arrival	instruction	and	emergency	
medical	dispatcher

 1504 408  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  4(0-16-0)
  การแพทย์ 5
  Emergency Medical Operation Field Work 5
	 	 ฝึกภาคสนามการเป็นผู้นําในการปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทย์ร่วมกับทีมกู้ชีพข้ันสูงภายใต้	การอํานวยการทางการแพทย์	การใช้
ระบบการแพทย์ทางไกล	 และการส่งต่อผู ้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินระหว่าง
สถานพยาบาล	การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือ
พื้นที่
	 	 Field	practice	of	leadership	in	emergency	medical	
operation	with	advance	life	support	team	under	medical	direction	
using	 telegraphic	medicine,	 interfacilities	 transfer	 for	 critical	
patient,	administration	of	local	and	regional	emergency	medical	
service	system

 1504 409  ปฏิบัติการกู้ภัยในปฏิบัติการฉุกเฉิน  2(0-8-0)
  การแพทย์
  Rescue Operation in Emergency Medical
  Operation
	 	 การฝึกภาคสนามการกู้ภัย	การตัด	ถ่าง	 ง้างงัด	การช่วย
เหลือผู้ป่วยในที่สูง	หลุมลึก	ที่แคบ	ที่อับอากาศ	การเลือกและการสวมชุด
ป้องกันประเภทต่างๆ	การกู้ภัยทางนํ้า
	 	 Field	 practice	 of	 rescue	 operation,	 vehicle	
extrication,	rescue	in	height,	deep	hole	and	concealed	space,	
determination	and	wearing	of	different	level	of	protective	suite,	
maritime	rescue

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย	
ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership
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	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products
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 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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