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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จัดทำาขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชาต่างๆ คำาอธิบายรายวิชา จำานวนหน่วยกิต  

และแผนการศึกษา ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้  ซ่ึงนิสิตทุกคนควรศึกษาให้ เข้าใจ และเป็นแนวทาง 

ในการดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกคน 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ที่	 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	เนื้อที	่650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

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

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 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

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที่		1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตนุาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรงัสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรชัญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมาร	ี(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Medicine Program

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : แพทยศาสตรบัณฑิต

  (ชื่อยอ) : พ.บ.

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Medicine 

  (ชื่อยอ) : M.D.

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  244  หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร
  หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาอังกฤษ

 1.2  กลุมภาษาไทย

 1.3  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 1.4  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 1.5  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

 1.6  กลุมสหศาสตร

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 208 หนวยกิต

 2.1  วิชาเฉพาะทางการแพทย  196 หนวยกิต

 2.2  วิชาเฉพาะท่ีสงเสริมสมรรถนะท่ีเปนจุดเนนของสถาบันหรือสงเสริมศักยภาพ   12 หนวยกิต

  ตามความสนใจของผูเรียน

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 244 หนวยกิต

 * เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร พ.ศ. 2561
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา   30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  208  หนวยกิต

  2.1  วิชาเฉพาะทางการแพทย ไมนอยกวา  196  หนวยกิต

0204 103 ฟสิกสสําหรับนิสิตแพทย 3(2-3-4) 

 Physics for Medical Students

1501 111 การเรียนรูวิธีเรียน 2(1-2-3) 

 Learning how to learn

1501 112 เวชศาสตรพฤติกรรม 2(2-0-4) 

 Behavioral Medicine 

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

 Family Medicine and Community Medicine 1

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

 Family Medicine and Community Medicine 2

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

 General Principle for Medicine 1

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

 General Principle for Medicine 2 

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

 General Principle for Medicine 3 

1502 224 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวของ 2(1-2-3)

 Skin and Related Connective Tissue

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

 Musculoskeletal System 1 

1502 232 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 3 3(1-4-4) 

 Family Medicine and Community Medicine 3

1501 312 เวชจริยศาสตร 1(1-0-2)

 Medical Ethics

1501 313 การจัดการศึกษาดานความปลอดภัยของผูปวย 1(1-0-2) 

 และความรูเบื้องตนทางอาการวิทยา 

 Patient Safety Education and Symptomatology

1501 314 เวชศาสตรเชิงประจักษและการวิพากษ 3(2-2-5)

 Evidence-Based Medicine and Critical Appraisal 

1501 315  เวชศาสตรคลินิกเบื้องตน 4(3-3-6)

 Introduction to Clinical Medicine

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

 Cardiovascular System 1 

1502 332 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 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 ไตและทางเดินปสสาวะ 4(3-2-7)

 Kidney and Urinary Tract 

1502 335 ระบบสืบพันธุ 4(3-2-7)

 Reproductive System 

1502 336  ระบบตอมไรทอ 3(2-2-5) 

 Endocrine System 

1502 337  ระบบการสรางเม็ดเลือดและนํ้าเหลืองเรติคูลา 3(2-2-5) 

 Hematopoietic and Lymphoreticular System 

1502 322  พยาธิวิทยาคลินิก 2(1-2-3)

 Clinical Pathology 

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

 Family Medicine and Community Medicine 4

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

 Family Medicine and Community Medicine 5 

1501 441 ศัลยศาสตร 1 4(4-0-8)

 Surgery 1

1501 442 ศัลยศาสตร 2 4(0-12-0)

 Surgery 2 

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

 Orthopedics 1

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

 Obstetrics and Gynecology 1

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

 Obstetrics and Gynecology 2

1501 461 อายุรศาสตร 1 4(4-0-8)

 Medicine 1

1501 462 อายุรศาสตร 2 4(0-12-0)

 Medicine 2

1501 471 กุมารเวชศาสตร 1 4(4-0-8)

 Pediatrics 1 

1501 472 กุมารเวชศาสตร 2 2(0-6-0)

 Pediatrics 2 

1501 481 การสรางเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)

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

 Psychiatry 1

1501 483 รังสีวิทยา 1 2(1-3-2)

 Radiology1

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

 Family Medicine and Community Medicine 6

1501 512 เวชศาสตรฟนฟู 2(1-3-2)

 Psysical Medicine and Rehabilitation

1501 541 ศัลยศาสตร 3 2(2-0-4)

 Surgery 3

1501 542 ศัลยศาสตร 4 4(0-12-0) 

 Surgery 4 

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

 Orthopedics 2

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

 Obstetrics and Gynecology 3

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

 Obstetrics and Gynecology 4

1501 561 อายุรศาสตร 3 2(2-0-4)

 Medicine 3 

1501 562 อายุรศาสตร 4 4(0-12-0)

 Medicine 4

1501 571 กุมารเวชศาสตร 3 2(2-0-4)

 Pediatrics 3

1501 572 กุมารเวชศาสตร 4 2(0-6-0)

 Pediatrics 4 

1501 582 จิตเวชศาสตร 2 2(1-3-2)

 Psychiatry2

1501 583 รังสีวิทยา 2 2(1-3-2)

 Radiology2 

1501 584  นิติเวชศาสตร 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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 7 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 7

1501 641 ศัลยศาสตร 5 4(1-9-2)

 Surgery 5 

1501 642 ศัลยศาสตร 6 4(0-12-0)

 Surgery 6 

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

 Obstetrics and Gynecology 5

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

 Obstetrics and Gynecology 6

1501 661 อายุรศาสตร 5 4(1-9-2)

 Medicine 5

1501 662 อายุรศาสตร 6 4(0-12-0)

 Medicine 6

1501 671 กุมารเวชศาสตร 5 2(2-0-2)

 Pediatrics 5

1501 672 กุมารเวชศาสตร 6 4(0-12-0)

 Pediatrics 6

1501 681 เวชศาสตรฉุกเฉิน 4(1-9-2)

 Emergency Medicine

1501 682 นิติเวชศาสตร 2 2(0-6-0)

 Forensic Medicine 2 

  2.2 กลุ มวิชาเฉพาะที่สงเสริมสมรรถนะที่เปนจุดเนนของ

สถาบันหรือสงเสริมศักยภาพตามความสนใจของผูเรียน 12 หนวยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้

1501 690 เวชปฏิบัติออรโธปดิกส 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Orthopedics

1501 691 เวชปฏิบัติเวชศาสตรฉุกเฉิน 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Emergency Medicine

1501 692 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Medicine

1501 693 เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Obstetrics and Gynecology

1501 694 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Surgery

1501 695 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร 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 เวชปฏิบัติการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 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 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 เลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ีหรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ เป ดสอนใน

มหาวิทยาลยั ไมนอยกวา 6 หนวยกติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

0201 115 คณิตศาสตรสําหรับนิสิตแพทย 3(3-0-6)

 Mathematics for Medical Students

0202 105 เคมีสําหรับนิสิตแพทย 2(2-0-4)

 Chemistry for Medical Students

0203 101 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(2-3-4)

 General Biology for Health Science

1501 191 เวชศาสตรแผนไทย 1 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 1

1501 192 เวชศาสตรแผนไทย 2 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 2
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แผนการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชั้นปที่ 1

1 MD ภาคตน ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

1501 111 การเรียนรูวิธีเรียน

Learning how to learn 

2(1-2-3) 0204 103 ฟสิกสสําหรับนิสิตแพทย

Physics for Medical Students

3(2-3-4)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 4 1501 112 เวชศาสตรพฤติกรรม

Behavioral Medicine

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 16 xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 14

รวมจํานวนหนวยกิต 22 รวมจํานวนหนวยกิต 21

ชั้นปที่ 2

ภาคตน ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

1502 221 หลักการท่ัวไปสําหรับแพทย 1

General Principle for Medicine 1

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

Musculoskeletal System 2

3(2-2-5)

1502 222 หลักการท่ัวไปสําหรับแพทย 2

General Principle for Medicine 2

4(3-2-7) 1502 233 ระบบประสาท 1

Nervous System 1

4(3-2-7)

1502 223 หลักการท่ัวไปสําหรับแพทย 3

General Principle for Medicine 3

4(3-2-7) 1502 234 ระบบประสาท 2

Nervous System 2

3(2-2-5)

1502 224 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวของ

Skin and Related Connective Tissue

2(1-2-3) 1502 235 ระบบหายใจ

Respiratory System

4(3-2-7)

1502 231 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1

Musculoskeletal System 1

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

Family Medicine and Community 

Medicine 2

3(2-2-5)

1501 211 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 

Family Medicine and Community 

Medicine 1

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 19 รวมจํานวนหนวยกิต 17



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

1502 331 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 1

Cardiovascular System 1

3(2-2-5) 1502 335 ระบบสืบพันธุ

Reproductive System

4(3-2-7)

1502 332 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 2

Cardiovascular System 2

2(1-2-3) 1502 336 ระบบตอมไรทอ

Endocrine System

3(2-2-5)

1502 333 ระบบทางเดินอาหาร 1

Gastrointestinal System 1

2(1-2-3) 1502 337 ระบบการสรางเม็ดเลือดและนํ้าเหลืองเรติคูลา

Hematopoietic and Lymphoreticular 

System

3(2-2-5)

1502 334 ระบบทางเดินอาหาร 2

Gastrointestinal System 2

3(2-2-5) 1502 322 พยาธิวิทยาคลินิก 

Clinical Pathology

2(1-2-3)

1502 321 ไตและทางเดินปสสาวะ

Kidney and Urinary Tract

4(3-2-7) 1501 315 Introduction to Clinical Medicine

 เวชศาสตรคลินิกเบ้ืองตน 

4(3-3-6)

1501 311 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 3

Family Medicine and Community 

Medicine 3

3(1-4-4) 1501 314 เวชศาสตรเชิงประจักษและการวิพากษ

Evidence-Based Medicine and Critical 

Appraisal

3(2-2-5)

1501 313 การจดัการศกึษาดานความปลอดภยัของผูปวย

และความรูเบ้ืองตนทางอาการวิทยา 

Patient Safety Education and 

Symptomatology

1(1-0-2)

1501 312 เวชจริยศาสตร 

Medical Ethics

1(1-0-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 17 รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ชั้นปที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

1501 471 กุมารเวชศาสตร 1

Pediatrics 1

4(4-0-8)

1501 472 กุมารเวชศาสตร 2

Pediatrics 2 

2(0-6-0)

1501 481 การสรางเสริมสุขภาพ

Health Promotion

2(1-3-2)

1501 411 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 4

Family Medicine and Community Medicine 4

2(1-3-2)

1501 412 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 5

Family Medicine and Community Medicine 5

2(0-6-0)

1501 441 ศัลยศาสตร 1

Surgery 1

4(4-0-8)

1501 442 ศัลยศาสตร 2

Surgery 2

4(0-12-0)

1501 443 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1

Orthopedics 1

2(1-3-2)

1501 451 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 1

Obstetrics and Gynecology 1

4(2-6-4)

1501 452 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 2

Obstetrics and Gynecology 2

2(0-6-0)

1501 461 อายุรศาสตร 1

Medicine 1

4(4-0-8)

1501 462 อายุรศาสตร 2

Medicine 2

4(0-12-0)

1501 482 จิตเวชศาสตร 1

Psychiatry 1

2(2-0-4)

1501 483 รังสีวิทยา1

Radiology1

2(1-3-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 40 
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ชั้นปที่ 5 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต

1501 571 กุมารเวชศาสตร 3

Pediatrics 3

2(2-0-4)

1501 572 กุมารเวชศาสตร 4

Pediatrics 4

2(0-6-0)

1501 511 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 6

Family Medicine and Community Medicine 6

2(0-6-0)

1501 512 เวชศาสตรฟนฟู

Psysical Medicine and Rehabilitation

2(1-3-2)

1501 541 ศัลยศาสตร 3

Surgery 3

2(2-0-4)

1501 542 ศัลยศาสตร 4

Surgery 4

4(0-12-0)

1501 543 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 2

Orthopedics 2

4(2-6-4)

1501 551 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 3

Obstetrics and Gynecology 3

2(2-0-4)

1501 552 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 4

Obstetrics and Gynecology 4

2(0-6-0)

1501 561 อายุรศาสตร 3

Medicine 3 

2(2-0-4)

1501 562 อายุรศาสตร 4

Medicine 4

4(0-12-0)

1501 585 จักษุวิทยา

Ophthalmology

2(1-3-2)

1501 582 จิตเวชศาสตร 2

Psychiatry 2

2(1-3-2)

1501 584 นิติเวชศาสตร 1

Forensic Medicine 1

1(1-0-2)

1501 583 รังสีวิทยา2

Radiology2 

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 กลุมวิชาเฉพาะท่ีสงเสริมสมรรถนะท่ีเปนจุดเนนของสถาบันหรือสงเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผูเรียน

3

รวมจํานวนหนวยกิต 42 
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ชั้นปที่ 6 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต

1501 671 กุมารเวชศาสตร 5

Pediatrics 5

2(1-3-2)

1501 672 กุมารเวชศาสตร 6

Pediatrics 6

4(0-12-0)

1501 651 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 5

Obstetrics and Gynecology 5

2(1-3-2)

1501 652 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 6

Obstetrics and Gynecology 6

4(0-12-0)

1501 641 ศัลยศาสตร 5

Surgery 5

4(1-9-2)

1501 642 ศัลยศาสตร 6

Surgery 6

4(0-12-0)

1501 661 อายุรศาสตร 5

Medicine 5

4(1-9-2)

1501 662 อายุรศาสตร 6

Medicine 6

4(0-12-0)

1501 681 เวชศาสตรฉุกเฉิน

Emergency Medicine 

4(1-9-2)

1501 611 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 7

Family Medicine and Community Medicine 7

2(0-6-0)

1501 682 นิติเวชศาสตร 2

Forensic Medicine 2

2(0-6-0)

1501 xxx กลุ มวิชาเฉพาะที่สงเสริมสมรรถนะท่ีเปนจุดเนนของสถาบันหรือสงเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผูเรียน

9

รวมจํานวนหนวยกิต 45 
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คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 208 หนวยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะทางการแพทย ไมนอยกวา 196 หนวยกิต

0204 103 ฟสิกสสําหรับนิสิตแพทย 3(2-3-4)

 Physics for Medical Students

 แรงและการเคลื่อนที่ การชนและโมเมนตัม การหมุน 

ความรอนและเทอรโมไดนามิกส แรงดันและความดันของของไหล 

คล่ืน แสงและการมองเห็น เสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา อัลตรา-โซนิก 

ทัศนูปกรณทางการแพทย 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 การเรียนรูวิธีเรียน 2(1-2-3)

 Learning How To Learn

 จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ทักษะอาชีพและทักษะ

การเรียนรู การคิดอยางมีวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การส่ือสาร 

การทํางานรวมกับผูอื่น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ บทความวิชาการ

ทางการแพทย ทักษะการอานและการเขียน 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 เวชศาสตรพฤติกรรม 2(2-0-4)

 Behavioral Medicine

 พัฒนาการมนุษยตามชวงวัย; จิตวิทยาพ้ืนฐานของ

การเรยีนรู การจาํ และอารมณ; พฤตกิรรมมนุษย พฤตกิรรมทางสังคม และ

พฤติกรรมสุขภาพ; ทฤษฎีบุคลิกภาพและกลไกทางจิต; โรคทางจิตเวช; 

ปจจยัทางพฤตกิรรม เพศ เชือ้ชาต ิวฒันธรรม อาชพี และสิง่แวดลอม ทีม่ตีอ

การรักษาและปองกันโรค; หลกัการสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค รกัษา และ

ฟนฟูสภาพ; เวชจริยศาสตรและความเปนวิชาชีพแพทย

 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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 1 2(1-2-3)

 Family Medicine and Community Medicine 1

 แนวคิดสุขภาพ ปจจัยกําหนดสุขภาพ ประวัติศาสตร

การดูแลสุขภาพ นโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพของประเทศไทย 

การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวมและสุขภาพภาคประชาชน ดชันีชีว้ดั

สุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองครวม การสรางเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย

และอนามยัสิง่แวดลอม ความหมายของเวชศาสตรครอบครวั หลกัการของ

เวชศาสตรครอบครัว บทบาทของแพทยเวชศาสตรครอบครัว พลวัตร

ครอบครัว ชนิดและระบบครอบครัว วงจรชีวิตของครอบครัว เคร่ืองมือ

การศึกษาครอบครัว ประสบการณการเย่ียมบานโดยการใชเครื่องมือ

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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 2 3(2-2-5)

 Family Medicine and Community Medicine 2

 หลักการระบาดวิทยา แนวคิดและรูปแบบของการศึกษา

ทางระบาดวิทยา หลกัพืน้ฐานเก่ียวกบัการวัดขนาดและความรนุแรงของโรค 

การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห การศึกษาเชิงทดลอง 

การทดสอบสมมติฐานและการอางอิง สถิติวิเคราะหและการอนุมาน

ทางสถิติ ความแปรปรวนและความนาจะเปน ประชากร การสุมตัวอยาง

และการคํานวณ ขนาดตัวอยาง การศึกษาเชิงคุณภาพ การวินิจฉัยชุมชน

และการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา หลักการทํางานกับชุมชน และจริยธรรมการวิจัยทางคลินิก 

เคร่ืองมือการวินิจฉัยชุมชน การฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือในการวินิจฉัย

ชุมชน วิทยาการระบาด ระบาดวิทยาของโรคและปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ 

การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค และการควบคุมโรค การวัดความ

สัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับโรค การวัดผลสัมฤทธิ์ของการรักษาและ

มาตรการทางสุขภาพ ความถูกตองของเคร่ืองมือตรวจคัดกรองและวินจิฉยั

โรค ทักษะการสื่อสารกับบุคลากรดานสาธารณสุข และบุคลากรจาก

หนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น 
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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 หลักการท่ัวไปสําหรับแพทย 1 4(3-2-7)

 General Principle for Medicine 1

 โครงสรางและหนาทีข่องเซลล จลุกายวิภาคและสรีรวทิยา

ของเซลลและเน้ือเยื่อ ประกอบดวย เซลลบุผิว หนาที่ของเซลลเยื่อบุชนิด

ตาง ๆ  และการเชือ่มตอระหวางเซลล เนือ้เยือ่เกีย่วพนัและสารระหวาง เซลล 

เซลลตับและเซลลไขมัน การขนสงผานเย่ือหุ มเซลลและการสื่อสาร

สัญญาณภายในเซลล โครงสรางระดับโมเลกุลและกลไกการหดตัว

ของกลามเนือ้ การเจรญิและการพฒันาของเซลล ประกอบดวยวฏัจกัรการ

แบงตัว เซลลตนกําเนิด การพัฒนาของเซลลและสายพัฒนาการที่จําเพาะ 

การบาดเจ็บ การตาย การเส่ือมของเซลล การปรับตัวของเซลล และการ

สะสมของสารภายในเซลล ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายใน

เซลล กระบวนการผลิตพลังงาน สารชีวโมเลกุลที่ใชผลิตพลังงาน 

กระบวนการสังเคราะหชีวโมเลกุล ของเสียที่ไดจากการเปล่ียนแปลง

ในเซลล การเปล่ียนแปลงท่ีมีความผิดปกติทางเมแทบอลิก โครงสราง

และองคประกอบของโครโมโซมของมนุษย การถายทอดพันธุกรรม 

ความผันแปร และการเปล่ียนแปลง ผาเหลา ของโครงสรางพันธุกรรมของ

มนุษย และโรคทางพันธุกรรมของมนุษย เทคนิคที่เกี่ยวของในระดับ

โมเลกุล การประยุกตใชในวิทยาศาสตรการแพทย

 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 หลักการทั่วไปสําหรับแพทย 2 4(3-2-7)

 General Principle for Medicine 2 

 กระบวนการอักเสบ วิทยาเนื้องอกพื้นฐาน เภสัชวิทยา

พื้นฐาน ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐานและโรคที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน 

กรณีศึกษา และปฏิบัติการ 

 Inflammatory process, basic oncology, basic 

pharmacology, basic immunology and diseases of immune 

system, case studies and laboratory

 

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

 General Principle for Medicine 3 

 แบคทีเรียวิทยาพื้นฐาน ยาตานจุลชีพ ไวรัสวิทยาพื้นฐาน 

ยาตานไวรสั ราวิทยาพืน้ฐาน ยาตานเชือ้รา ปรสติวิทยาพืน้ฐาน ยาตานปรสติ 

การควบคุมจุลินทรีย  การเก็บตัวอยางสิ่งส 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 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวของ 2(1-2-3)

 Skin and Related Connective Tissue 

 กายวิภาค จุลกายวิภาค และการเจริญพัฒนาของระบบ

ผิวหนัง โครงสรางที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่

เกี่ยวของ สรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย กลไกการ

ซอมแซม การเจริญทดแทน กระบวนการเปล่ียนแปลงที่สัมพันธกับระยะ

ของชีวิต เชื้อชาติ กลไกการปองกันตัวเองและเชื้อประจําถิ่นของผิวหนัง 

พยาธิวิทยาของผิวหนังและเน้ือเย่ือเก่ียวพันท่ีเกี่ยวของ หลักการรักษา 

การปองกัน กรณีศึกษา และการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ

 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 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1 3(2-2-5)

 Musculoskeletal System 1 

 กายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร วิทยาเอมบริโอ

มนษุย สรรีวทิยา และพยาธิวทิยา ของระบบกระดูกและกลามเนือ้ การสราง

กระดูก หลัง รยางคสวนบน และคอ การติดเชื้อ กระดูกหัก หลักการรักษา 

การปองกัน การฟนฟู ความสัมพันธระหวางรังสีวิทยา กายวิภาคศาสตร 

และพยาธิวทิยาของระบบกระดูกและกลามเนือ้ กรณศีกึษา และการพฒันา

ความเปนนักวิชาชีพ

 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 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2 3(2-2-5)

 Musculoskeletal System 2 

 กายวิภาคศาสตร ปรสิตวทิยา เภสชัวทิยา และพยาธิวทิยา 

ของระบบกระดกูและกลามเนือ้ ศรีษะ ผนงัทรวงอก ผนงัหนาทองสวนหนา 

และรยางคสวนลาง การตดิเชือ้ กระดกูหกั หลกัการรกัษา ปองกนั การฟนฟู 

ความสัมพันธระหวางรังสีวิทยา กายวิภาคศาสตร และพยาธิวิทยาของ

ระบบกระดกูและกลามเนือ้ กรณศีกึษา และการพัฒนาความเปนนักวชิาชพี

 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 

 โครงสราง หนาทีก่ารทํางานของระบบประสาท ประสาทเคมี 

พัฒนาการของระบบประสาท ประสาทกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ

การรบัความรูสกึและความรูสกึพเิศษ ระบบสัง่การ ลกัษณะทางดานคลนิกิ 

และพยาธิวิทยาของพัฒนาการระบบประสาท ระบบการรับความรูสึก

และความรูสึกพิเศษ รวมท้ังระบบส่ังการ หลักการรักษา การปองกัน 

การพยากรณโรค และการใหการดูแลรักษาผูปวยแบบองครวม อาการ

และอาการทางวิทยา เภสัชวิทยาระบบประสาท ความสัมพันธระหวาง

รงัสวีทิยา กายวภิาคศาสตร และพยาธวิทิยาของระบบประสาท กรณศีกึษา 

และการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ

 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 างและหนาที่การทํางานของสมองส วนบน 

การเรยีนรู ความจาํ พฒุทิางปญญา ภาษา ตลอดจนพฤตกิรรมการแสดงออก 

การแสดงออกของอารมณและความรูสกึ และความผิดปกติทางดานจิตเวช 

หลักการรักษา การปองกัน การพยากรณโรค และการใหการดูแลรักษา

ผูปวยแบบองครวม อาการและอาการทางวิทยา เภสัชวิทยาระบบประสาท 

ความสมัพนัธระหวางรังสวีทิยา กายวภิาคศาสตร และพยาธวิทิยาของระบบ

ประสาท กรณีศึกษา และการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ

 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 กายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร 

สรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ การทดสอบการทํางานของปอด 

ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยา 

พยาธิวิทยา  เภสัชวิทยา  ภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 

ความสัมพันธของอาการ และอาการแสดงกับพยาธิ สภาพของโรค ปจจัย

เสี่ยงที่มีผลตอการเกิดโรค การดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกต

ความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเพ่ืออธิบายโรคท่ีพบบอยของระบบ

ทางเดินหายใจ เงาภาพรังสภีาวะผิดปกติทีส่าํคญัของระบบทางเดินหายใจ 

ผลกระทบของความเจ็บปวย ทักษะการใหขอมูล กรณีศึกษา และการ

พัฒนาความเปนนักวิชาชีพ

 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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 3 3(1-4-4)

 Family Medicine and Community Medicine 3

 การวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวมการจัด

บริการพัฒนาสุขภาพชุมชน การบริหารโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

การประเมนิผลโครงการแบบมสีวนรวมและการนาํเสนอผลการปฏบิตังิาน 

การบันทึกทางเวชศาสตรครอบครัว การประเมินและติดตามผูรับบริการ

อยางตอเน่ือง หลักการเศรษฐศาสตรคลินิก หลักการดูแลผูปวยระยะ

สุดทาย หลักการประเมินครอบครัว หลักการใหคําปรึกษา สิทธิผูปวย 

การดูแลผู ปวยระยะสุดทาย การตัดสินใจชวงวาระสุดทายของชีวิต 

การทํางานรวมกันกับบุคลากรดานสุขภาพ 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  เวชจริยศาสตร 1(1-0-2)

 Medical Ethics

 หลักการทางเวชจริยศาสตร การวิเคราะหทางจริยธรรมที่

เกี่ยวของกับการแพทย การคิดเชิงวิพากษ และการใชเหตุผล การโตเเยง

โดยใชหลักจริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ความเชื่อ คานิยมในการตัดสิน

ปญหาทางสุขภาพ

 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  การจัดการศึกษาดานความปลอดภัยของผูปวย 1(1-0-2) 

 และความรูเบื้องตนทางอาการวิทยา

 Patient Safety Education and Symptomatology

 ความหมายและหลักการของความปลอดภัยของผูปวย 

การศึกษาดานพ้ืนฐานความปลอดภัยของผู ป วยมีความเขาใจและ

การเรยีนรูจากความผิดพลาด จากตวัอยางกรณศีกึษา การปรบัปรุงคณุภาพ 

การทํางานเปนทีม และการปรับปรุงความปลอดภัยทางการแพทย

ทีเ่หมาะสมกบับรบิทขององคกร รวมถงึมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกบัอาการ

วิทยาเบื้องตน และสามารถนําไปประยุกตใชได

 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 เวชศาสตรเชิงประจักษและการวิพากษ 3(2-2-5)

 Evidence-Based Medicine and Critical Appraisal

 หลกัการดแูลรกัษาผูปวยโดยใชขอมลูทีท่นัสมยัอยางเปน

ระบบ เช่ือถือได หลักการทําวิจัยเชิงสังเคราะหแบบเมตาและการประเมิน

งานวิจัยอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล 

การอภิปรายรายการดูแลรักษาผู ป วยโดยใชข อมูลจากฐานขอมูล 

กระบวนการวิจัย ความรูและแนวคิดในการทําวิจัย การวางแผนโครงการ

วิจัย การคนหาเอกสารอางอิง การสรางโจทยและวัตถุประสงคการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง การวางแผนการปฏิบัติ การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหทางสถิติ การเขียนตนฉบับผลงานวิจัย การสงตีพิมพ 

และจริยธรรมการวิจัย การประยุกตใชกระบวนการและเทคนิคการวิจัย

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะหและแกปญหา การประยุกต

ใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงวิเคราะหสําหรับทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห

ความสัมพันธ และการวิเคราะหการรอดชีพ 

 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  เวชศาสตรคลินิกเบ้ืองตน 4(3-3-6)

 Introduction to Clinical Medicine

 หลกัการ ทฤษฎ ีและทกัษะการตรวจวนิจิฉยัรางกายผูปวย

อยางถูกตอง การบันทึกขอมูลทางการแพทย หลักการการวินิจฉัยโรค 

การตัดสินใจทางคลินิกอยางมีเหตุผล มีทักษะในการตรวจรางกายผูปวย

อยางถูกตองตามหลักวิชาชีพ มีการประยุกตการสงตรวจทางหองปฏิบัติ

การอยางมีเหตุผล การใชยาอยางสมเหตุสมผล มีทักษะในการดูแลผูปวย

แบบองครวมและมีทักษะในการใหคําแนะนําแกผูปวยเบ้ืองตน
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 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 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 1 3(2-2-5)

 Cardiovascular System 1

 การพัฒนากายวภิาคศาสตร จลุกายวภิาคศาสตร สรรีวทิยา 

และ ชวีเคมขีองระบบหวัใจและหลอดเลอืด ประกอบดวยเนือ้หาทีเ่กีย่วของ

กับโครงสรางและการพัฒนาของหัวใจ หลอดเลือดและกลามเนื้อหัวใจ 

งานและเมแทบอลิซึมของหัวใจ การนําไฟฟาและคล่ืนไฟฟาของหัวใจ 

กลศาสตรของหัวใจและพลศาสตรของหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือด 

พลศาสตรการไหลเวียนเลอืด รวมถงึการควบคุมการทาํงานของหัวใจและ

หลอดเลือดในภาวะปกตแิละการตอบสนองของรางกายเม่ือมอีาการแสดง

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 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด 2 2(1-2-3)

 Cardiovascular System 2 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการติดเชื้อ การอักเสบ และระบบ

ภูมิคุ มกันของโรคระบบหัวใจรวมหลอดเลือด รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับ

การบาดเจ็บ โรคทางกายภาพ โรคที่เกี่ยวของกับเมแทบอลิซึม และโรค

ที่เกี่ยวของกับระบบควบคุม โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดโคโรนารี

แบบเฉียบพลัน โรคหัวใจลมเหลว หัวใจหยุดเตน และช็อค กลไกของยา 

เภสชัจลนศาสตร เภสชัพลศาสตรของยาทีเ่กีย่วของกบัยากลุมรกัษาความ

ดันโลหิตสูง ยาละลายล่ิมเลือด ยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ ยารักษาหัวใจ

เตนผิดจังหวะ และยารักษาอาการปวดเคนของหัวใจ

 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 พัฒนาการและโครงสราง

ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร กลไกการควบคุมการทํางานทาง

สรรีวิทยาของระบบทางเดนิอาหารในภาวะปกติ ความสมัพนัธระหวางระบบ

ทางเดินอาหาร กับระบบอ่ืน ๆ ของรางกาย 

 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 

 บรูณาการของความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร อาศยั

ความรูพื้นฐานโครงสรางและ หนาท่ีของรางกาย เช่ือมโยงกับพยาธิสภาพ

ทีพ่บในผูปวย สาเหตแุละปจจยักอโรค พยาธวิทิยา กาํเนดิ พยาธสิรรีวิทยา 

อาการและการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทาง

การตรวจ วินิจฉัยโรค การดูแลผูปวยแบบองครวม การใชยาและการดูแล

รักษาผูปวย การใหความรูและปองกันโรคแกประชาชนในชุมชน 

 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 ไตและทางเดินปสสาวะ 4(3-2-7)

 Kidney and Urinary Tract 

 กายวิภาคศาสตร   จุลกายวิภาคศาสตร   สรีรวิทยา 

เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ของไตและทางเดินปสสาวะ พัฒนาการ

ระยะเอ็มบริโอจนถึงคลอด และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในเชิง

โครงสรางและการทํางาน รวมไปถึงความเส่ือมของอวัยวะไปตามอายุ 

การทํางานปกติของไต ความผิดปกติทีพ่บบอยของไตและทางเดินปสสาวะ 

เชน การติดเชื้อ การอักเสบ โรคนิ่ว การบาดเจ็บ โรคเนื้องอก โรคไตวาย 

เปนตน รวมถึงหลักการการรักษา อาการวิทยาของไตและทางเดินปสสาวะ 

หลักการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การใหการดูแลผูปวยแบบ

องครวมของโรคไตและทางเดินปสสาวะ ความสัมพันธระหวางรังสีวิทยา 

กายวิภาค พยาธิวิทยาของระบบขับถายปสสาวะ การเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน กรณีศึกษา และการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ
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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 ระบบสืบพันธุ 4(3-2-7)

 Reproductive System 

 บรูณาการความรูทางกายวิภาคศาสตร จลุกายวิภาคศาสตร 

วิทยาเอมบริโอ สรีรวิทยา ของระบบสืบพันธุ หญิงและชาย เตานม 

เพศสมัพนัธ การปฏสินธิ การฝงตวัของตวัออนทีเ่ยือ่บมุดลกู การตัง้ครรภ 

การคลอดและภาวะหลังคลอด  การสร  า งและการห ล่ัง น้ํ านม 

การเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจในระหวางวงจรประจําเดือน 

การเปล่ียนแปลงตามวัยของแตละเพศ การควบคุมการทํางานของระบบ

สืบพันธุและฮอรโมนเพศ การประยุกตความรูเพื่ออธิบายพยาธิวิทยาของ

โรคและความผดิปกตทิีส่าํคญัในระบบสบืพนัธุ โรคตดิเชือ้ในระบบสบืพนัธุ 

เภสัชวิทยาของยาหรือฮอรโมนที่เกี่ยวของ 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 ระบบตอมไรทอ 3(2-2-5)

 Endocrine System 

 กายวิภาค จุลกายวิภาค และการเจริญพัฒนาของระบบ

ตอมไรทอ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ของระบบตอมไรทอ ตอมใต

สมอง ตอมไทรอยด ตอมพาราไทรอยด ตอมหมวกไต ฮอรโมนตับออน 

ฮอรโมนอืน่ ๆ  ภาวะอวน อาการวทิยา การเสือ่ม การซอมแซม และการงอก

ใหมของระบบตอมไรทอ กรณีศึกษา และการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ

 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 ระบบการสรางเม็ดเลือดและนํ้าเหลืองเรติคูลา 3(2-2-5)

 Hematopoietic and Lymphoreticular System 

 การพัฒนาของเอ็มบริโอ การเจริญของทารกในครรภและ

การเปลี่ยนแปลงระหวางปริสูติการ โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะ 

โครงสรางและหนาทีข่องเซลลและเนือ้เยือ่ การซอมแซม การเจรญิทดแทน 

การเปลีย่นแปลงทีส่มัพนัธกบัระยะของชวีติ ความผดิปกตจิากการตดิเชือ้ 

การอักเสบและการทํางานของระบบภูมคิุมกัน การบาดเจ็บและการบาดเจ็บ

เชิงกล ความผิดปกติจากเน้ืองอกและมะเร็งรวมถึงลักษณะท่ีคลายมะเร็ง 

ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและการควบคุมที่เปนมาแตกําเนิด 

และเกิดภายหลัง ความผิดปกติของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบุหลอดเลือด 

ความผิดปกติทั้งรางกายท่ีมีผลตอระบบการสรางเม็ดเลือดและน้ําเหลือง

เรติคูลา ความผิดปกติที่ไมทราบสาเหตุ เลือดและสวนประกอบของเลือด 

หลกัการรักษา กลไกการออกฤทธ์ิของยา การใชยาและอาการไมพงึประสงค

ของยาสําหรับการรักษาความผิดปกติของระบบเลือด กรณีศึกษา 

และการพัฒนาความเปนนักวิชาชีพ

 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 

 หลักในการเก็บตัวอยางตรวจ และการแปลผลการตรวจ

ทางห องปฏิบัติการ  ความสัมพันธ จากการแปลผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเก่ียวกับสารคัดหล่ัง สารเหลว เลือด เนื้อเย่ือ และกลไก

การเกิดโรคในระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย กรณีศึกษา และการพัฒนา

ความเปนนักวิชาชีพ
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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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 4 2(1-3-2)

 Family Medicine and Community Medicine 4

 การปฏิบัติเพ่ิมพูนทักษะ การประเมินปญหาสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ มวัยที่ครอบคลุม ทั้งทางดานกาย จิต สังคม 

และจติวญิญาณ ดวยการใหบรกิารสาธารณสขุแบบองครวม พฒันาทกัษะ

การสือ่สารดวยวธิกีารตาง ๆ  การซกัประวตั ิการสมัภาษณ การตรวจรางกาย 

และการตรวจสขุภาพจติ การสงตรวจทางหองปฏบิตักิาร และการประยกุต

เทคโนโลยทีางการแพทยอยางเหมาะสม การวนิจิฉยัโรค และปญหาสขุภาพ 

เช่ือมโยงกับบริบทครอบครัวและชุมชน การศึกษาวิจัยระบบสุขภาพ

ในบริบทชุมชน สถานบริการปฐมภูมิ สถานประกอบการ และโรงพยาบาล 

การประยุกตใชกระบวนการและเทคนิคการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหปญหา การออกแบบการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การเตรียมและตรวจสอบความถูกตองขอมูลและฐานขอมูล 

และการเลือกตัวอยางและกําหนดขนาดตัวอยาง เพื่อแกไขปญหาสุขภาพ

และบริการสุขภาพในบริบทตาง 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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 5 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 5

 การปฏิบัติเพ่ิมพูนทักษะ การประเมินปญหาสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ มวัยที่ครอบคลุมทั้งทางดานกาย จิต สังคม 

และจิตวิญญาณ ดวยการใหบริการสาธารณสุขแบบองครวมตอเนื่อง 

การพัฒนาและทดสอบเคร่ืองมือวจิยั การเตรียมขอมลู การประยุกตใชสถติิ

เชิงพรรณนา สถิติเชิงวิเคราะห การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหความ

สัมพันธ และวิเคราะหการรอดชีพ 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 ศัลยศาสตร 1 4(4-0-8)

 Surgery 1

 แนวทางการแก ป ญหาท่ีพบบ อยทางศัลยศาสตร  

นิยาม ระบาดวิทยาทางคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด 

พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ การวินิจฉัยการวินิจฉัยแยกโรค และการสั่งการรักษา

อยางสมเหตุผล การพยากรณโรค การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

การเจ็บปวย การฟ นฟูสภาพ การใหคําแนะนําแกผู ป วยและญาติ 

การตดิตามผูปวย และการสงตอผูปวยสาํหรบัโรคหรอืภาวะทางศลัยศาสตร

ทั่วไปที่ เป นป ญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ  ประเด็นทาง

เวชจริยศาสตรและกฎหมายวิชาชีพ

 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 ศัลยศาสตร 2 4(0-12-0)

 Surgery 2

 การสมัภาษณประวตั ิตรวจรางกาย การวนิจิฉยัทางคลนิกิ 

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และการแปลผล การส่ังการรักษาอยาง

สมเหตผุล การทาํหตัถการตามเกณฑแพทยสภา การวนิจิฉยัและแกปญหา

แทรกซอนจากการปฏบิตัหิตัถการทางศลัยกรรม การใหคาํแนะนาํแกผูปวย

ศัลยกรรมและญาติ ตามหลักเวชจริยศาสตร

 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 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1 2(1-3-2)

 Orthopedics 1

 ห ลักการระบาดวิ ทยาป ญหาทางออร  โ ธป  ดิ กส  

พยาธิสรีรวิทยา กลไกการบาดเจ็บ อาการและอาการแสดง การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม การวินิจฉัยอยาง

มเีหตผุล การวนิจิฉัยแยกโรค ภาวะแทรกซอน การดแูลรกัษา การพยากรณ

โรค การสรางเสรมิสขุภาพ การปองกนัการเจบ็ปวย การฟนฟสูภาพ การให

คําแนะนําผูปวยและญาติ การติดตามผูปวย การสงตอผูปวยดวยหัวใจ

ความเปนมนุษย

 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 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 1 4(2-6-4)

 Obstetrics and Gynecology 1

 การประเมนิภาวะสขุภาพของสตรแีบบองครวม ทัง้ในระดบั

บุคคลและครอบครัว ปจจัยที่เกี่ยวของดานวัฒนธรรม คานิยม ของสังคม 

การวางแผนดําเนินการบริบาลดูแลวัยเจริญพันธุ จนสิ้นสุดอายุขัย 

และการดูแลระยะตั้งครรภและหลังคลอด การวางแผนครอบครัว 

อาการวิทยาพยาธิกําเนิด พยาธิสรีระวิทยา และความผิดปกติที่พบบอย 

ทักษะการวินิจฉัย การแกปญหาและบริบาลผูปวยแบบองครวม การใชยา

อยางสมเหตุสมผล การปฏิบัติตัวเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

การเจ็บปวยที่พบบอยของสตรี วางแผนดูแลบริบาล การใหคําปรึกษา 

การวเิคราะหและตดัสนิใจประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่ก่ียวของ การปฏบิตังิาน

เพ่ือการบริบาลสุขภาพสตรีแบบบูรณาการ

 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 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 2 2(0-6-0)

 Obstetrics and Gynecology 2

 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ  ตรวจร  างกาย 

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการที่เหมาะสม การวินิจฉัยอยางมีเหตุผล 

การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลรักษา การสรางเสริมสุขภาพ การปฏิบัติงาน

ดานสูติศาสตร การผาตัดทางสูติกรรมและฝกทําคลอดที่ผิดปกติภายใต

การควบคมุดแูล การปองกันการเจบ็ปวย การฟนฟสูภาพ การใหคาํแนะนาํ

แกผูปวยและญาติ การติดตามผูปวย การสงตอผูปวย การดูแลผูปวย

สูติศาสตรแบบองครวมตามหลักเวชศาสตรจริยศาสตรและกฎหมาย

 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 อายุรศาสตร 1 4(4-0-8)

 Medicine 1

 กลุมอาการและโรคทางอายุรศาสตรทีพ่บบอย ระบาดวทิยา 

พยาธสิรรีวิทยา พยาธกิาํเนดิ การวนิจิฉยัแยกโรค การวนิจิฉยัโรค การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ การดําเนินโรค การรักษาภาวะแทรกซอน การดูแล

ผูปวยแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย ครอบคลุมถึงครอบครัว

ผูปวยและชุมชนภายใตความดูแลของอาจารย สิทธิและความปลอดภัย

ของผูปวย การควบคุมโรค การปองกันโรค สรางเสริมสขุภาพและการฟนฟู

สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร

 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 อายุรศาสตร 2 4(0-12-0)

 Medicine 2

 กระบวนการคิด วิเคราะหอย างมีวิจารณญาณทาง

เวชปฏิบัติเพื่อแกปญหาผูปวย การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน การสงตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการ 

การวินจิฉยัแยกโรค การดูแลผูปวยแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย 

ครอบคลุมถึงครอบครัวผูปวยและชุมชนภายใตความดูแลของอาจารย 

การบันทกึรายงานผูปวย การส่ือสารระหวางแพทย บคุลากรทางการแพทย

และผูปวย การศึกษาคนควาดวยตนเอง ทักษะหัตถการ วินิจฉัยและ

แกปญหาที่เกิดจากแพทยศาสตรหัตถการ สิทธิและความปลอดภัยของ

ผูปวย ความรับผิดชอบดวยเจตคติที่ดี การปองกัน ควบคุมโรค สราง

เสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร
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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 กุมารเวชศาสตร 1 4(4-0-8)

 Pediatrics 1 

 ปญหาสุขภาพและโรคที่พบบอยในผูปวยแรกเกิดจนถึง

อายุ 18 ป การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัยและวัยรุน 

ความสําคัญของการใหนมมารดา โภชนาการที่สําคัญสําหรับการเจริญ

เติบโต หลักการใหอาหาร การใหวัคซีนในเด็กตามวัย ความผิดปรกติทาง

ดานพัฒนาการและอารมณ การประเมินภาวะโภชนาการ โรคทุโภชนาการ 

ปญหาสารน้ําและอิเล็กโทรไลด การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรค 

การดําเนินโรค การรักษาโรค การปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพและ

การฟนฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร

 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 กุมารเวชศาสตร 2 2(0-6-0)

 Pediatrics 2 

 กระบวนการคิด การสังเคราะห วเิคราะห การตัดสนิใจทาง

คลนิกิ เพ่ือการบริบาลและแกปญหารายบุคคล ครอบครัวและชุมชนต้ังแต

แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ป การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัยแยก

โรคและการวินิจฉัยโรค การตรวจและสงตรวจทางหองปฏิบัติการและ

การแปลผล การบันทึกรายงานผูปวย การสื่อสารระหวางแพทย บุคลากร

สาธารณสุข ผูปวย ญาติผูปวย ทักษะทางกุมารเวชศาสตรอยางคํานึงถึง

ความปลอดภัยและสิทธขิองผูปวย การปองกนัและบริบาลภาวะแทรกซอน

ที่อาจเกิดจากการทําหัตถการตาง ๆ การบริบาลผูปวยแบบองครวมดวย

หัวใจความเปนมนุษย

 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 การสรางเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)

 Health Promotion

 หลักการ และกลยุทธของการสรางเสริมสุขภาพในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน นโยบายและการดําเนินงานดานการสราง

เสริมสุขภาพขององคการอนามัยโลก ทิศทางการดําเนินงานดานการสราง

เสรมิสขุภาพ แผนงานและโครงการดานการสรางเสรมิสขุภาพของประเทศ 

การสรางเสริมสุขภาพในสถานที่ตาง ๆ การสรางเสริมสุขภาพในประชากร

แตละกลุมอายุ 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 จิตเวชศาสตร 1 2(2-0-4)

 Psychiatry 1

 พัฒนาการมนุษยและการเกิดพยาธิสภาพทางจิต สาเหตุ

ของการเกิดโรคทางจิตเวช อาการและอาการแสดงของโรคทางจิตเวช 

การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค การตรวจทางหองปฏิบัติการ การรักษา

ดวยยาทางจิตเวช การบริบาลผูปวยทางจิตเวชแบบองครวม ความปลอดภัย

ของผูปวย จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย

 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 เวชศาสตรนิวเคลียร และ

รงัสรีวมรกัษา การสงตรวจทางรังสวีทิยาเบ้ืองตน หลกัการแปลผลภาพทาง

รงัสวีทิยาขัน้พืน้ฐานตามระบบและการประยกุตใชทางคลนิกิ ประเดน็ทาง

เวชจริยศาสตรในทางรังสีวิทยา
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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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 6 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 6

 ปฏิบัติการใหบริการทางสาธารณสุขผสมผสานแบบ

องครวมและตอเน่ืองใหแกผู ปวย ครอบครัวและชุมชน การเตรียม 

การตรวจสอบ และการควบคมุคณุภาพขอมลูและฐานขอมลู การประยกุต

ใชเทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะหขอมูล การใชสถิติ

เชิงพรรณนา สถิติเชิงวิเคราะหสําหรับทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และระดับความเขมของความสัมพันธ การวิเคราะหความสัมพันธแบบ

หลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความรอดชีพ และ

ความเสี่ยงสัมพัทธ การแปลผลการวิจัยรูปแบบตาง ๆ การเขียนรายงาน 

และการนําเสนอผลการศึกษาวิจัย การเขียนบทคัดยอและบทความวิจัย 

เพือ่การเผยแพร การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยคูสญัญาปฐมภูมิ 

ระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ ระบบสนับสนุนการบริหารศูนย

สุขภาพชุมชนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของ

 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 เวชศาสตรฟนฟู 2(1-3-2)

 Physical Medicine and Rehabilitation

 บทนําเวชศาสตรฟนฟู นิยาม ขอบเขตงานและทีมงาน 

การสัมภาษณตรวจรางกาย ประเมินสมรรถภาพรางกาย การประเมิน

สมรรถนะของผูรับบริการ หลักการตรวจไฟฟาวินิจฉัย ความผิดปกติของ

ระบบกลามเนื้อและกระดูกอันเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขที่พบบอย 

การรักษาดวยวิธีการทางเวชศาสตรฟนฟู การใหความรูผูปวยในการดูแล

ตนเอง เครื่องมือทางกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด อุปกรณชวยเดิน 

อุปกรณเสริม และกายอุปกรณเทียม การประยุกตหลักการบริบาล

แบบองครวม หลกัเวชจริยศาสตรทีเ่กีย่วของกับผูรบับริการทางเวชศาสตร

ฟ นฟู กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคนพิการ และการออกหนังสือรับรอง

ความพกิาร และสทิธปิระโยชนของคนพกิาร ประยกุตใชความรูมาใชในการ

สื่อสารกับผูปวยและครอบครัว แนะนําวิธีการเดินกับเครื่องชวยเดินชนิด

ตาง ๆ การออกกําลังกาย ใหคําแนะนําเร่ืองการปฏิบัติตัว การออกเอกสาร

รับรองความพิการ ใหคําแนะนําเร่ืองสิทธิประโยชนของคนพิการ 

 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 ศัลยศาสตร 3 2(2-0-4)

 Surgery 3

 แนวทางการแกปญหาทางศัลยศาสตร นยิาม ระบาดวิทยา

ทางคลินิก สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ 

อาการ อาการแสดง การสงตรวจทางหองปฏบิตักิาร การวินจิฉยัการวินจิฉยั

แยกโรค และการสั่งการรักษาอยางสมเหตุผล การพยากรณโรค การสราง

เสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การใหคําแนะนําแก

ผูปวยและญาติ การติดตามผูปวย และการสงตอผูปวยสําหรับโรคหรือ

ภาวะทางศัลยศาสตรประสาท ศัลยศาสตรทางเดินปสสาวะ ศัลยศาสตร

ลาํไสใหญและทวารหนัก ศลัยศาสตรหวัใจและทรวงอก กมุารศัลยศาสตร 

ศลัยศาสตรตกแตงและเสรมิสราง ประเดน็ทางเวชจรยิศาสตรและกฎหมาย

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 ศัลยศาสตร 4 4(0-12-0)

 Surgery 4 

 ฝกเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร การสัมภาษณประวัติ 

การตรวจรางกาย การวินิจฉัยทางคลินิก การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ

และการแปลผล การส่ังการรักษาอยางสมเหตุผล การทําหตัถการตามเกณฑ

ที่กําหนดไวตามเกณฑแพทยสภา การปองกันปญหาแทรกซอน ที่เกิดจาก

หตัถการทางศัลยกรรม สทิธผิูปวย ความปลอดภยัผูปวย การใหคาํแนะนาํ

แกผูปวยศัลยกรรมและญาติดวยหัวใจความเปนมนุษย

 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 ศัลยศาสตรออรโธปดิกส 2 4(2-6-4)

 Orthopedics 2

 การปฏิบตังิานดานออรโธปดกิส การซักประวัต ิตรวจรางกาย 

การสงตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสม การแปลผลภาพถายทางรังสี

กระดูกและขอและภาวะอ่ืน ๆ ทางออรโธปดิกส การวินิจฉัยโรคอยางมี

เหตผุล การรกัษาผูปวยกระดูกหกั ขอเคล่ือน การบาดเจ็บทางระบบประสาท

สวนปลาย กลามเนื้อและเอ็น การใสเฝอกและดึงถวงนํ้าหนัก การผาตัด

ทางออรโธปดิกส การดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด การรักษาผูปวย

อุบัติเหตุรุนแรง การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การฟนฟู

สภาพ การใหคําแนะนําผูปวยและญาติ การติดตามผูปวย การสงตอผูปวย 

การดูแลผูปวยแบบองครวมตามหลักเวชจริยศาสตร 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 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 3 2(2-0-4)

 Obstetrics and Gynecology 3

 การดูแลระหวางการตั้งครรภ การคลอดและหลังคลอด 

ภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ การคลอดและหลังคลอด การแทงบุตร 

การตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนา การตั้งครรภนอกมดลูก ทารกตายในครรภ 

ภาวะครรภเปนพิษ การตกเลือด การอักเสบติดเช้ือ และภาวะเส่ียงสงูตาง ๆ  

ในการต้ังครรภ การคลอดและระยะหลังคลอด ปญหาทางนรีเวชวิทยาท่ี

พบบอย ปวดทองนอย ตกขาว เลือดออกผิดปกติทางชองคลอด กอนใน

อุงเชิงกราน การติดเชือ้และการอกัเสบ ประจําเดอืนผดิปกต ิเนือ้งอก มะเรง็ 

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี การหยอนของอวัยวะในชองเชิงกรานและ

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 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 4 2(0-6-0)

 Obstetrics and Gynecology 4

 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ ตรวจรางกาย การสง

ตรวจทางหองปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม การวนิจิฉยัอยางมเีหตผุล การวนิจิฉยั

แยกโรค การดูแลรักษา การปฏิบัติงานดานสูติศาสตร การผาตัดทาง

สูติกรรมและฝกทําคลอดท่ีผิดปกติภายใตการควบคุมดูแล การสราง

เสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ การใหคําแนะนําแก

ผูปวยและญาต ิการตดิตามดแูลผูปวยและการสงตอผูปวย การดแูลผูปวย

สูตินรีเวชแบบองครวมตามหลักเวชศาสตร จริยศาสตรและกฎหมาย

 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 อายุรศาสตร 3 2(2-0-4)

 Medicine 3 

 กลุมอาการและโรคทางอายุรศาสตรที่รุนแรง ซับซอน 

โรคทางอายุรศาสตรเฉพาะทางท่ีสําคัญและพบบอย เวชศาสตรผูสูงอายุ 

พยาธสิรรีวทิยา พยาธกิาํเนดิ การวนิจิฉยัแยกโรค การวนิจิฉยัโรคการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ การดําเนินโรค แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซอน 

หลกัการดูแลรกัษาผูปวยฉกุเฉินและวกิฤตทิางอายรุศาสตร ความรับผดิชอบ

ดวยเจตคติทีด่ ีการปองกนั ควบคมุโรค สรางเสรมิสขุภาพและฟนฟสูภาพ

ตามหลักเวชจริยศาสตร

 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 อายุรศาสตร 4 4(0-12-0)

 Medicine 4

 กระบวนการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณทางเวช

ปฏิบัติเพื่อแกปญหาผูปวยที่มีปญหารุนแรงซับซอน ผูปวยฉุกเฉิน วิกฤต 

ผูปวยอายุรศาสตรเฉพาะทาง การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการพื้นฐาน การสงตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการ 

การวินจิฉยัแยกโรค การดูแลผูปวยแบบองครวมดวยหวัใจความเปนมนษุย 

ครอบคลุมถึงครอบครัวผูปวยและชุมชนภายใตความดูแลของอาจารย 

การนําเสนอรายงานผูปวย การบันทึกรายงานผูปวย การส่ือสารระหวาง

แพทย บุคลากรทางการแพทยและผูปวย การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ทักษะการทําหัตถการตาง ๆ ที่ยากข้ึน ความปลอดภัยของผู ป วย 

ความรบัผดิชอบดวยเจตคตทิีด่ ีการปองกนั ควบคมุโรค สรางเสรมิสขุภาพ

และฟนฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร

 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 กุมารเวชศาสตร 3 2(2-0-4)

 Pediatrics 3

 ปญหาสุขภาพและโรคท่ีพบบอยท่ียากและซับซอนตาม

ระบบ การวินิจฉัยโรคและแยกโรค การดําเนินโรค การปองกัน การฟนฟู

สภาพการสรางเสริมสุขภาพ การแกไขปญหาเฉพาะหนา การสงตอปรึกษา

ผูเชีย่วชาญ การบริการทารกแรกเกิดนํา้หนักนอย โรคและภาวะวิกฤติทีพ่บ

บอยในทารกแรกเกดิ ความพกิารแตกาํเนิดและโรคทางพนัธกุรรมทีส่าํคญั 

การคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุน 

ปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ การบริบาลผูปวยแบบบูรณาการและ

องครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย

 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 กุมารเวชศาสตร 4 2(0-6-0)

 Pediatrics 4 

 การรวบรวมขอมูลแบบองครวม การสังเคราะห วิเคราะห 

การตัดสินใจแกปญหาผูปวยเด็กและวัยรุนท่ีพบบอยหรือยุงยากซับซอน 

การบริบาลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย ครอบคลุมรายบุคคล 

ครอบครัวและชุมชนภายใตความดูแลของอาจารย การบันทึกรายงาน 

การสือ่สารระหวางแพทยและบคุลากรทางการแพทย ผูปวยและครอบครวั 

การใหคําแนะนําผู ปวยและญาติ ทักษะทางกุมารเวชศาสตรเพิ่มเติม

ใหสมบูรณตามเกณฑที่กําหนดไวในเกณฑความรูความสามารถในการ

ประเมินผลเพ่ือรบัใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

การปองกัน การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจาก

การทําหัตถการตาง ๆ การรับผิดชอบตอหนาท่ีตามหลักเวชจริยศาสตร

 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 จิตเวชศาสตร 2 2(1-3-2)

 Psychiatry 2

 การสัมภาษณประวัติทางจิตเวช การตรวจสภาพจิต 

การวนิจิฉยัและวนิจิฉยัแยกโรค การตรวจทางหองปฏบิตักิาร การทดสอบ

ทางจติวทิยา การใชยาอยางสมเหตุสมผล การใหความรู คาํปรกึษา จติบาํบัด 

การบริบาลผู ป วยทางจิตเวชแบบองครวม การตัดสินใจตามหลัก

เวชจริยศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของ การประเมินคุณคาบทความ

วิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย

 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

การประยุกตใชทางคลินิกในโรคท่ีพบบอย อัลตราซาวดภาคปฏิบัติ 

หลักการดูแลผูปวยทางรังสีรักษา เวชศาสตรนิวเคลียร และรังสีรวมรักษา

 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  นิติเวชศาสตร 1 1(1-0-2)

 Forensic Medicine 1 

 หลักนิติเวชศาสตร การชันสูตรพลิกศพและการตรวจทาง

หองปฏิบัติการหลังการตาย นิติเวชศาสตรคลินิก การเปนพยานศาล 

ประเด็นทางเวชจริยศาสตร 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

 ความรูพื้นฐานโรคทางจักษุวิทยาท่ีพบบอย อาการและ

อาการแสดงระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด พยาธิสรีระวิทยา กระบวนการคิด

ทางคลินิก การซักประวัติ การตรวจตา แนวทางการสงตรวจทาง

หองปฏิบตักิาร การวินจิฉยัแยกโรค การรักษาเบ้ืองตน และการสงตอผูปวย

ไปปรกึษาผูเชีย่วชาญ การบนัทกึรายงานผูปวย ทกัษะหตัถการทีแ่พทยสภา

ของไทยกําหนด สิทธิและความปลอดภัยผูปวย การปองกัน รักษา สราง

เสรมิสขุภาพและฟนฟสูภาพผูปวยแบบองครวม ดวยหวัใจความเปนมนษุย 

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 หลักการพื้นฐานการใหยาระงับความรูสึก การเตรียมผูปวย การให

ยากอนระงับความรูสึก การระงับความรูสึกทั้งรางกายและเฉพาะสวน 

การเฝาระวังและวินจิฉยัภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสกึ การใหสาร

นํ้าและสวนประกอบของเลือด การดูแลหลังระงับความรูสึก ทักษะการทํา

หัตถการทางวิสัญญี การดูและระบบทางเดินหายใจ การดูแลผูปวยและ

ครอบครัวดวยหัวใจความเปนมนุษย 

 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 

เบ้ืองตน การบันทึกขอมูลทางการแพทย การตรวจวินิจฉัย การตรวจเพ่ิม

เติมทางหองปฏิบัติการ การรักษา การใชยาอยางสมเหตุผล รวมทั้งการให

คําปรึกษาทางโสต ศอ นาสิก วิทยา ในแงการปองกัน การรักษา 

และการฟนฟูสุขภาพ โดยดูแลผูปวยแบบองครวม 

 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 เวชศาสตรครอบครัวและเวชศาสตรชุมชน 7 2(0-6-0)

 Family Medicine and Community Medicine 7

 ปฏิบัติการใหบริการทางสาธารณสุขผสมผสานแบบ

องครวมและตอเนื่องใหแกผูปวย ครอบครัวและชุมชน ศึกษาระบบริการ

ปฐมภูมิที่เช่ือมตอกับโรงพยาบาลชุมชน บริบททางชุมชน ศักยภาพ และ

การมีสวนรวมของชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน และการฟนฟู

สมรรถภาพ การบรหิารจดัการหนวยบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ทาง

ดานการเงนิ ดานบคุคล ระบบประกนัสขุภาพ และระบบการพฒันาคณุภาพ 

กลไกประเมินเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบภายในโรงพยาบาล

 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 ศัลยศาสตร 5 4(1-9-2)

 Surgery 5

 การปฏิบัติงานดานศัลยศาสตร การซักประวัติ การตรวจ

รางกาย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ การใชขอมูล

อยางเปนระบบ การผาตัดและการทําหัตถการดานศัลยศาสตร การดูแล

รักษาอยางเหมาะสม การบันทึกเวชระเบียน การดูแลเบ้ืองตนผูปวย

ศัลยกรรมท่ัวไปและศัลยกรรมฉุกเฉิน การชันสูตรบาดแผลผูปวยคดี 

การดูแลผูปวยคดี การตรวจพยานหลักฐานทางการแพทย การทํางานเปน

ทีมรวมกับแพทยและบุคลากรทางการแพทย การสรางเสริมสุขภาพ 

การปองกันการเจ็บปวย การติดตามผูปวย การสงตอผูปวย การดูแลผูปวย

ศัลยกรรมแบบองครวมตามหลักเวชศาสตร จริยศาสตรและกฎหมาย

 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 ศัลยศาสตร 6 4(0-12-0)

 Surgery 6 

 การประยุกตหลักการบริบาลแบบองครวม หลักการสราง

เสริมสุขภาพ หลักมูลฐานการวิเคราะหทางเวชศาสตร หลักเวชจริยศาสตร

และกฎหมายท่ีเก่ียวของในการบริบาลผูปวยศัลยกรรมแบบไตรตรอง 

การบนัทกึเวชระเบยีนแบบมุงเนนปญหาและการบนัทกึทางการปฏบิตังิาน 

การปฏบิตังิานทางคลนิกิดวยพฤตนิสิยัและเจตคตแิหงวชิาชพี การพัฒนา

เชิงปจเจกและเชิงวิชาชีพ การเรียนและการทํางานเปนทีม 

 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 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 5 2(1-3-2)

 Obstetrics and Gynecology 5

 การวินิจฉัยและการดูแล ภาวะผิดปกติของการต้ังครรภ 

การคลอดและหลงัคลอด การแทงบตุร การตัง้ครรภทีไ่มพงึปรารถนา และ

ภาวะเสีย่งสงูตาง ๆ  ในการตัง้ครรภ การคลอดและระยะหลงัคลอด ปญหา

ทางนรีเวชวิทยาตามเกณฑแพทยสภาและภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

 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 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 6 4(0-12-0)

 Obstetrics and Gynecology 6

 ทักษะการทําหัตถการทางสูตินรีเวช การสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการท่ีเหมาะสม การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย 

การฟนฟสูภาพ การใหคาํแนะนาํแกผูปวยและญาต ิการตดิตามดแูลผูปวย

และการสงตอผูปวย การดูแลผูปวยสูตินรีเวชแบบองครวมตามหลัก

เวชศาสตร จริยศาสตรและกฎหมาย

 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 อายุรศาสตร 5 4(1-9-2)

 Medicine 5

 การบูรณาการความรูทางเวชปฏิบัติ การดูแล รักษาผูปวย

ทางอายุรกรรม การวางแผนการจําหนายผูปวย การฟนฟูสภาพ การสราง

เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การแกไขปญหาเฉพาะหนาตามหลัก

เวชจริยศาสตร

 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 อายุรศาสตร 6 4(0-12-0)

 Medicine 6

 เวชปฏิบัติกับผูปวยอายุรกรรมภายใตการกํากับควบคุม

ดูแลของอาจารย การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ทักษะหัตถการที่จําเปน

และสําคัญ การรักษาโรคแทรกซอนท่ีเกิดจากหัตถการ การคํานึงถึงสิทธิ

และความปลอดภัยของผูปวย การดูแลรักษา การตรวจหองปฏิบัติการ 

การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรกัษาผูปวย การสงผูปวย

ตอไปยงัผูเช่ียวชาญในกรณีทีโ่รครนุแรงหรอืซบัซอนและการสงผูปวยกลับ 

การนาํความรูไปประยกุตในการดแูลรกัษาผูปวย การนาํขอมลูเชงิประจกัษ

มาใชในการดูแลผูปวย การส่ือสารระหวางแพทย บุคลากรทางการแพทย

และผูปวย การใหคําแนะนําผูปวยและญาติ การปองกันโรค การสราง

เสริมสขุภาพ การรกัษาและฟนฟสูขุภาพ การบนัทึกรายงานผูปวย การสรปุ

เวชระเบยีนตามระบบ ICD 10 การดแูลรกัษาแบบสหวชิาชพี การดแูลผูปวย

แบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษยครอบคลุมถงึครอบครัวผูปวยและ

ชุมชนภายใตความดูแลของอาจารย ความรับผิดชอบดวยเจตคติที่ดี
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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 กุมารเวชศาสตร 5 2(2-0-2)

 Pediatrics 5

 ความกาวหนาการประยุกตหลักการบริบาลผูปวยทาง

กุมารเวชศาสตรแบบบูรณาการและ องครวม การศึกษาดวยตนเองและ

การประเมนิความสามารถของตนเองในการดูแลผูปวย การสงผูปวยตอไป

ยังผูเชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซอน การนําขอมูลเชิงประจักษ

มาใชในการดูแลผูปวย การบันทึกรายงานผูปวย หลักการนําเสนอรายงาน

ผูปวย การสรปุเวชระเบยีบตามระบบ ICD 10 หลกัการปฏบิตังิานเวชกรรม

ตามหลักเวชจริยศาสตร 

 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 กุมารเวชศาสตร 6 4(0-12-0)

 Pediatrics 6

 กมุารเวชปฏบิตั ิเพือ่แกปญหาผูปวยทีพ่บบอยและซบัซอน 

ภายใตการดูแลของอาจารย ทักษะการสัมภาษณประวัติการตรวจรางกาย 

การวินิจฉัยทางคลินิก การตัดสินใจ การแปลผลและการสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการตามหลักเศรษฐศาสตรคลินิก การสงรักษาอยางสมเหตุสมผล 

สมรรถนะทกัษะการทาํแพทยศาสตรหตัถการ โดยคาํนงึถงึความปลอดภยั

และสิทธิผูปวย การแกปญหาที่เกิดจากแพทยศาสตรหัตถการ การดูแล

ผู ป วยและครอบครัวแบบองค รวมด วยหัวใจความเป นมนุษย  

การรับผิดชอบตอหนาที่ การปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การรักษา

และการฟนฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร 

 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 เวชศาสตรฉุกเฉิน 4(1-9-2)

 Emergency Medicine

 เวชปฏิบตัเิพือ่แกปญหาทางเวชศาสตรฉกุเฉนิและอุบตัเิหตุ 

อาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา, พยาธิกําเนิด พยาธิสรีรวิทยา 

การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางรังสี การตรวจ การสงตรวจ 

การแปลผลทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การวินจิฉัย การดูแล

รกัษาภาวะฉุกเฉนิเบือ้งตน ทกัษะการกูชพีและหัตถการฉกุเฉนิตามเกณฑ

แพทยสภา สิทธิผู ป วยและความปลอดภัยของผู ป วย การปองกัน 

การบริบาลภาวะแทรกซอนท่ีเกิดจากการทําหัตถการ การบันทึกรายงาน

ผูปวย การบอกความจริงและการดูแลผู ปวยแบบองครวมตามหลัก

เวชจริยศาสตร

 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 นิติเวชศาสตร 2 2(0-6-0)

 Forensic Medicine 2

 ปฏบิตักิารนติเิวชศาสตร ปฏบิตักิารชันสตูรพลกิศพสถานท่ี

เกิดเหตุ และหองปฏิบัติการหลังการตาย ปฏิบัติการนิติเวชคลินิก

 Practice in forensic medicine; crime scene and 

postmortem laboratory investigation; practice in clinical forensic 

medicine
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  2.2 วชิาเฉพาะทีส่งเสรมิสมรรถนะทีเ่ปนจุดเนนของสถาบนัหรอื

สงเสริมศกัยภาพตามความสนใจของผูเรยีน 12 หนวยกิต โดยเลอืกเรยีน

จากรายวิชาตอไปนี้

1501 690 เวชปฏิบัติออรโธปดิกส 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Orthopedics

 การปฏิบัติงานรวมกับแพทยและบุคลากรการแพทย 

การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ  ในการดูแลรักษาผูปวยออรโธปดิกส

แบบองครวม

 Clinical practices with physicians and medical 

personnel, applications of knowledge and skills to give holistic 

care to orthopedics patients

 

1501 691 เวชปฏิบัติเวชศาสตรฉุกเฉิน 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Emergency Medicine

 การปฏิบตังิานรวมกบัแพทยและบคุลากรทางการแพทยที่

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ  ในการดูแล

รักษาผูปวยภาวะฉุกเฉินเบ้ืองตน ทักษะการกูชีพและหัตถการฉุกเฉิน

แบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย

 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 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Medicine

 การปฏิบตังิานรวมกบัแพทยและบคุลากรการแพทยทีง่าน

อายุรกรรม การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลรักษาผูปวย

อายุรศาสตรแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย

 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 เวชปฏิบัติสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Obstetrics and Gynecology

 การปฏิบตังิานรวมกบัแพทยและบคุลากรการแพทยทีง่าน

สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการ

ดูแลรกัษาผูปวยสูติศาสตรและนรีเวชวิทยาแบบองครวม

 Clinical practices with physicians and medical 

personnel, applications of knowledge and skills to holistic care 

of obstetric and gynecological patients

 

1501 694 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Surgery

 การปฏิบตังิานรวมกบัแพทยและบคุลากรการแพทยทีง่าน

ศัลกรรม การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลรักษาผูปวย

ศัลยศาสตรแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย

 Clinical practices with physicians and medical 

personnel, applications of knowledge and skills to give holistic 

care to surgical patients with humanistic medicine 

 

1501 695 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Pediatrics

 การปฏิบตังิานรวมกบัแพทยและบคุลากรการแพทยทีง่าน

กุมารเวชกรรม การประยุกตความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลรักษา

ผูปวยกุมารเวชศาสตรแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย

 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

 การปฏิบตังิานรวมกบัแพทยและบคุลากรการแพทยทีง่าน

จกัษุ การประยกุตความรูและทกัษะตาง ๆ  ในการดแูลรกัษาผูปวยทีม่ปีญหา

ทางตาแบบองครวมดวยหัวใจความเปนมนุษย

 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

 การปฏิบัติงานรวมกับแพทยและบุคลากรการแพทย 

การประยุกตความรู และทักษะตาง ๆ ในการดูแลรักษาผู ป วยโสต 

นาสิก ลาลิงซแบบองครวม

 Clinical practices with physicians and medical 

personnel, applications of knowledge and skills to give holistic 

care to otolaryngological patients. 

 

1501 698 เวชปฏิบัติการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Palliative Care

 การฝกปฏบิตังิานดแูลสขุภาพทางรางกาย จติใจ ของผูปวย

ระยะสุดทายและครอบครัวแบบองครวม ประยุกตเวชจริยศาสตรและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของแกผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย
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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 

 การฝกใหยาสลบแบบตาง ๆ  การดแูลภาวะแทรกซอนจาก

การใหยาสลบ หัตถการที่เกี่ยวของกับการใหยาสลบและยาชาเฉพาะที่

 Practice in various types of anesthesia, anesthetic 

complication management; manual skills related to anesthesia 

and specific anesthetic

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลยั ไมนอยกวา 6 หนวยกติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

0201 115 คณิตศาสตรสําหรับนิสิตแพทย 3(3-0-6)

 Mathematics for Medical Students

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว และการประยุกตปริพันธและการประยุกต

 Limits and continuity of functions, derivatives of 

functions of one variable and application, intergrals and 

applications

 

0202 105 เคมีสําหรับนิสิตแพทย 2(2-0-4)

 Chemistry for Medical Students

 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมีและสมบัติ

การละลาย ปรมิาณสารสัมพนัธ สารละลาย กรด เบส บฟัเฟอร สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน สารประกอบอินทรีย ที่มีหมู ฟ งก ชัน การเรียกชื่อ

สารประกอบ อินทรีย ไอโซเมอรและสเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีของสาร

อินทรียชนิดตาง ๆ เชน แอลเคน แอลคีน แอลไคน เบนซีน แอลคิลเฮไลด 

แอลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อีพอกไซด แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก

และ อนพุนัธของกรดคารบอกซลิกิ สเปกโทรสโกปของสารอนิทรยี 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 ชีววิทยาท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(2-3-4)

 General Biology for Health Science

 โครงสรางและหนาท่ีของเซลลทัง้โพรคาริโอต และยูคาริโอต 

เนือ้เยือ่สตัว การแบงเซลล ปฏกิริยิาเคมภีายในเซลล การถายทอดลกัษณะ

ทางพันธุกรรม การยอยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนเลือด ภูมิคุมกัน 

การควบคุมของเหลวภายในเซลล การควบคุมโดยระบบประสาทและ

ฮอรโมน, การเคลื่อนที่ พฤติกรรม การสืบพันธุ และการเจริญของสัตว

 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 เวชศาสตรแผนไทย 1 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 1

 ประวัติและพัฒนาการของการแพทยแผนไทย แนวคิด

ทฤษฎีและหลักสาํคญัของเวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย หตัถเวชกรรมไทย 

หลักการดูแลมารดาหลังคลอดดวยการแพทยแผนไทย 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 เวชศาสตรแผนไทย 2 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 2

 กลุ มโรค/อาการ/ปญหาที่พบบอย ทางเวชกรรมไทย 

และหัตเวชกรรมไทย และการเทียบเคียงกับการแพทยแผนปจจุบัน 

การประยุกใชยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรค งานวิจัยดานสมุนไพรไทย 

การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก

 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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หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

  (ชื่อยอ) : พทป.บ.

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

  (ชื่อยอ) : B.ATM.

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  147  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  111  หนวยกิต

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  55  หนวยกิต
(1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 15  หนวยกิต
(2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานหรือปรีคลินิก 25  หนวยกิต
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยหรือคลินิก 15  หนวยกิต

2.2 วิชาชีพแพทยแผนไทย ไมนอยกวา  56  หนวยกิต

(1)  กลุมวิชาเวชกรรมแผนไทย 14  หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเภสัชกรรมแผนไทย 15  หนวยกิต
(3) กลุมวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 16  หนวยกิต
(4) กลุมวิชาผดุงครรภแผนไทย 4  หนวยกิต
(5) กลุมวิชาบูรณาการการแพทยแผนไทย 7  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 147  หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา 111 หนวยกิต 

 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  55  หนวยกิต

  (1) กลุมวิชาวทิยาศาสตร - คณิตศาสตร จาํนวน 15 หนวยกิต

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 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

  (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานหรือปรีคลินิก  

จํานวน 25 หนวยกิต

1502 007  กายวิภาคศาสตรของมนุษย 4(3-3-6)

 Human Anatomy

1502 106  ชีวเคมีสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(1-3-2)

 Biochemistry for Applied Thai Traditional 

 Medicine

1502 207  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน 3(2-3-4)

 Basic Microbiology and Parasitology 

1502 306  พยาธิวิทยาของมนุษย 3(3-0-6)

 Human Pathology

1502 310  เภสัชวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต  3(3-0-6)

 Pharmacology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

1502 506  สรีรวิทยามนุษยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 4(3-3-6)

 Human Physiology for Health Science

1503 201  เภสัชพฤกษศาสตรและพฤกษศาสตรพื้นบาน 3(2-3-4)

 Pharmaceutical Botany and Ethnobotany

1503 202  เภสัชเวท  3(2-3-4)

 Pharmacognosy

 

  (3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยหรือคลินิก จํานวน 

15 หนวยกิต

1503 203  การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค 2(1-3-2)

 Physical Examination and Diagnosis

1503 204 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4)

 Symptomatology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

1503 301  โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1(1-0-2)

 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine

1503 302 ศัลยศาสตรและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-3-4)

 Basic Surgery and Minor Surgery

1503 303  เวชศาสตรทั่วไป 1 2(2-0-4)

 General Medicine 1 

1503 304  เวชศาสตรทั่วไป 2 2(2-0-4)

 General Medicine 2 

1503 305  เวชจริยศาสตรและกฎหมายทางการแพทย 1(1-0-2)

 Medical Ethics and Laws

1503 306 ธรรมานามัยและการแพทยทางเลือก 2(2-0-4)

 Dhammanamaya and Alternative Medicine

 2.2 วิชาชีพแพทยแผนไทย จํานวน 56 หนวยกิต

  (1) กลุมวิชาเวชกรรมแผนไทย จํานวน 14 หนวยกิต

1503 221 เวชกรรมไทยประยุกต 1 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Medicine 1

1503 222 เวชกรรมไทยประยุกต 2 3(2-3-4)

 Applied Thai Traditional Medicine 2

1503 323 เวชกรรมไทยประยุกต 3 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Medicine 3

1503 324 เวชกรรมไทยประยุกต 4 3(2-3-4)

 Applied Thai Traditional Medicine 4

1503 425 ฝกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Medicine 

1503 426 ประสบการณเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Medicine

  (2) กลุมวิชาเภสัชกรรมไทย จํานวน 15 หนวยกิต

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 1

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 2

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 3

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 4

1503 435 ฝกปฏิบัติเภสัชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

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

 Experiences in Applied Thai Traditional Pharmacy

  (3) กลุมวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จํานวน 16 หนวยกิต

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

 Applied Thai Traditional Massage 1

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

 Applied Thai Traditional Massage 2

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

 Applied Thai Traditional Massage 3

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

 Applied Thai Traditional Massage 4

1503 445 ฝกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Massage

1503 446 ประสบการณหัตถเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Massage

  (4) กลุมวิชาผดุงครรภ  จํานวน 4 หนวยกิต

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

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 1

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

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 2

  (5) กลุ มวิชาบูรณาการการแพทยแผนไทย จํานวน 

7 หนวยกิต

1503 151  การแพทยแผนไทยประยุกตเบื้องตน 1(1-0-2)

 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine

1503 351 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย 2(2-0-4)

 ประยุกต

 Research Methodology in Applied Thai 

 Traditional Medicine

1503 453  การวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Research in Applied Thai Traditional Medicine

1503 454  การฝกงานในชุมชน 2(1-3-2)

 Community Training

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 ใหเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้และรายวิชาอ่ืน ๆ  ที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จาํนวน 6 หนวยกิต โดยไดรบัความเห็นชอบจาก

คณะแพทยศาสตร

1503 361  มานุษยวิทยาการแพทย 2(2-0-4)

 Medical Anthropology  

1503 362  โหราศาสตรกับการแพทยแผนไทยประยุกต  2(2-0-4)

 Astrology with Applied Thai Traditional Medicine

1503 363  พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย  2(1-3-2)

 Organic Agricultural Herb 

1503 364  พฤกษศาสตรพื้นบาน  2(1-3-2)

 Ethnobotany

1503 461  ตํารายาในเอกสารโบราณ 2(1-2-3)

 Drug Recipes in Old Texts

1503 462  การถายภาพข้ันพื้นฐานสําหรับ 2(1-3-2)

 การแพทยแผนไทยประยุกต

 Basic Photography for Applied Thai 

 Traditional Medicine

 และรายวิชาอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรีที่คณะกรรมการหลักสูตร

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต เห็นสมควร
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 แผนการศึกษา

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต

  

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

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 ฟสิกสมูลฐาน 

Fundamental Physics

3(3-0-6)

1503 151 การแพทยแผนไทยประยุกตเบื้องตน

Introduction to Applied Thai Traditional Medicine

1(1-0-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 14(x-x-x)

0202 104 หลักเคมี 2

Principles of Chemistry 2

3(3-0-6)

1502 007 กายวิภาคศาสตรของมนุษย

Human Anatomy

4(3-3-6)

1502 106 ชีวเคมีสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต

Biochemistry for Applied Thai Traditional Medicine

2(1-3-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 23 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8(x-x-x)

1502 506 สรีรวิทยาของมนุษยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

Human Physiology for Health Science 

4(3-3-6)

1503 201 เภสัชพฤกษศาสตรและพฤกษศาสตรพื้นบาน

Pharmaceutical Botany and Ethno botany

3(2-3-4)

1503 221 เวชกรรมไทยประยุกต 1 

Applied Thai Traditional Medicine 1

2(1-3-2)

1503 231 เภสัชกรรมไทยประยุกต 1

Applied Thai Traditional Pharmacy 1

2(1-3-2)

1503 241 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 1 

Applied Thai Traditional Massage 1

3(1-4-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 22 หนวยกิต

   

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

1502 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

Basic Microbiology and Parasitology 

3(2-3-4)

1502 306 พยาธิวิทยาของมนุษย 

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 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต

Symptomatology for Applied Thai Traditional Medicine

2(2-0-4)

1503 222 เวชกรรมไทยประยุกต 2 

Applied Thai Traditional Medicine2

3(2-3-4)

1503 232 เภสัชกรรมไทยประยุกต 2 

Applied Thai Traditional Pharmacy 2

2(1-3-2)

1503 242 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 2 

Applied Thai Traditional Massage2

3(1-4-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38

ชั้นปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

1502 310 เภสัชวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Pharmacology for Applied Thai Traditional Medicine

3(3-0-6)

1503 301 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 

Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine

1(1-0-2)

1503 302 ศัลยศาสตรและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

Surgery and Primary Health Care

3(2-3-4)

1503 303 เวชศาสตรทั่วไป 1

General Medicine 1

2(2-0-4)

1503 323 เวชกรรมไทยประยุกต 3 

Applied Thai Traditional Medicine 3

2(1-3-2)

1503 333 เภสัชกรรมไทยประยุกต 3 

Applied Thai Traditional Pharmacy 3

3(1-6-2)

1503 343 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 3 

Applied Thai Traditional Massage 3

3(1-4-4)

xxxx- xxx วิชาเลือก

Elective Course

2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต 19 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

1503 304 เวชศาสตรทั่วไป 2

General Medicine 2

2(2-0-4)

1503 305 เวชจริยศาสตรและกฎหมายทางการแพทย 

Medical Ethics and Laws

1(1-0-2)

1503 306 ธรรมานามัยและการแพทยทางเลือก

Dhammanamaya and Alternative Medicine

2(2-0-4)

1503 324 เวชกรรมไทยประยุกต 4 

Applied Thai Traditional Medicine 4

3(2-3-4)

1503 334 เภสัชกรรมไทยประยุกต 4 

Applied Thai Traditional Pharmacy 4

3(1-6-2)

1503 344 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 4 

Applied Thai Traditional Massage 4

3(1-4-4)

1503 351 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต

Research Methodology in Applied Thai Traditional Medicine

2(2-0-4)

xxxx- xxx วิชาเลือก

Elective Course

2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

1503 425 ฝกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต 

Practice in Applied Thai Traditional Medicine 

2(0-6-0) 

1503 435 ฝกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทยประยุกต 

Practice in Applied Thai Traditional Pharmacy 

2(0-6-0)

1503 445 ฝกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต 

Practice in Applied Thai Traditional Massage

2(0-6-0)

1503 451 ผดุงครรภสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1

Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 1

2(2-0-4)

xxxx-xxx วิชาเลือก

Elective Course

2(x-x-x)

รวมจํานวนหนวยกิต 10 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

1503 426 ประสบการณเวชกรรมไทยประยุกต 

Experiences in Applied Thai Traditional Medicine

2(0-6-0)

1503 436 ประสบการณเภสัชกรรมไทยประยุกต 

Experiences in Applied Thai Traditional Pharmacy

3(0-6-3)

1503 446 ประสบการณหัตถเวชกรรมไทยประยุกต

Experiences in Applied Thai Traditional Massage

2(0-6-0)

1503 452 ผดุงครรภสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2

Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 2

2(0-6-0)

1503 453 การวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต

Research in Applied Thai Traditional Medicine

2(0-6-0)

1503 454 การฝกงานในชุมชน

Community Training

2(1-3-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 13 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 111 หนวยกติ

 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 55 หนวยกิต

  (1) กลุมวชิาวทิยาศาสตร - คณติศาสตร  จาํนวน 15 หนวยกติ

0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย  สมบัติคอลลิ เกทีฟ  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

เง่ือนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite : 0202 103 Principles of 

Chemistry 

 อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร 

เคมีสิ่งแวดลอม โครงสรางและหมูฟงกชันของสารเคมีอินทรียและชีวเคมี

 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

วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไก

ของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ี

ของพืชและสัตว 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

 แนวคิดพ้ืนฐานของการใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชงิอนมุานในการวจิยัทางชวีวทิยา การแจกแจงความถี ่วธิกีารเกบ็รวบรวม

ขอมลูและการสุมตวัอยาง การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานคาเฉลีย่

ของประชากร การวางแผนแบบการทดลองพ้ืนฐานและการวิเคราะหขอมลู

ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวิเคราะหสหสัมพันธ

และการถดถอยเชิงเสนอยางงาย แนวคิดของการแปลงขอมูลและ

การทดสอบแบบไมองิพารามิเตอร การนําเสนอขอมลูและการแปลผลขอมูล

ทางสถิติจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร

 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 ฟสิกสมูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

 กลศาสตร การสั่นและคลื่น เสียง แสงและทัศนศาสตร 

ของไหล สนามไฟฟาและสนามแมเหลก็ อณุหพลศาสตร และฟสกิสยคุใหม 

 Mechanics, vibrations and waves, sound, light and 

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

modern physics

 

  (2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานหรือปรีคลินิก 

จํานวน 25 หนวยกิต

1502 007 กายวิภาคศาสตรของมนุษย 4(3-3-6)

 Human Anatomy

 โครงสรางและหนาท่ีของเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ  ในระบบ

ปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบ

หายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบ

สืบพันธุ และอวัยวะสัมผัสของมนุษย

 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 ชีวเคมีสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(1-3-2)

 Biochemistry for Applied Thai Traditional 

 Medicine

 โครงสรางและหนาทีข่องสวนประกอบทางเคมขีองรางกาย 

สารนํ้า เลือด และปสสาวะ กระบวนการและสารจําเปนที่เก่ียวของใน

เมตาบอลิซึมของสารอาหารในรางกายในภาวะปกติ และในภาวะผิดปกติ 

กลไกการรักษาดุลตาง ๆ การประยุกตใชความรูพื้นฐานชีวเคมีในดาน

การแพทยแผนไทย

 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 

พนัธกุรรมของจุลนิทรีย (แบคทีเรยี, ไวรัส, เชือ้รา) และปรสิต ความสัมพนัธ

ระหวางจุลินทรียและปรสิตกับมนุษย สาเหตุการเกิดโรค การตอบสนอง

ทางภูมิคุมกันของรางกายตอการติดเช้ือ และโรคที่มีสาเหตุมาจากการ

ตดิเช้ือจลุนิทรียและปรสิต การปองกันและระบาดวิทยาเบ้ืองตน และความ

สําคัญของยาตานจุลชีพ

 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 พยาธิวิทยาของมนุษย 3(3-0-6)

 Human Pathology

 สาเหตุและกลไกของโรคท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง

โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกายการวินิจฉัยการดําเนินของ

โรค และอธิบายกลไกการเกิดพยาธิสภาพ จากการสังเกต อาการแสดงออก 

รอยโรค ผลทางหองปฏิบัติการของผูปวย

 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 เภสัชวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 3(3-0-6)

 Pharmacology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

 หลกัการพืน้ฐานทางเภสัชพลศาสตร และเภสชัจลนศาสตร 

หลกัการใชยาในการรกัษาโรคและการใชยาอยางสมเหตผุล โดยเลอืกศกึษา

จากยาตนแบบของยากลุมตาง ๆ ยาท่ีมีผลตอระบบประสาทอัตโนมัติและ

ระบบประสาทสวนกลาง หวัใจและหลอดเลอืด ทางเดนิอาหาร ยาตานจลุชีพ 

ยารักษามะเร็ง ยาตานการอักเสบ ยาระบบตอมไรทอ กลไกการออกฤทธิ์

ของยา ประโยชนทางการรักษา ขอควรระวัง ขอหามใช และอาการ

ไมพึงประสงค

 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 สรีรวิทยามนุษยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 4(3-3-6)

 Human Physiology for Health Science

 กลไกการทํางานพื้นฐานของรางกายตั้งแตระดับเซลล 

รวมถึงกระบวนการที่ควบคุมและปรับเปล่ียนการทํางานของระบบตาง ๆ 

ในรางกาย ไดแก ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหัวใจและการไหล

เวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ 

การควบคุมสมดุลนํ้า และกรดดาง การควบคุมอุณหภูมิ ระบบตอมไรทอ 

ระบบสืบพันธุ 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 เภสัชพฤกษศาสตรและพฤกษศาสตรพื้นบาน 3(2-3-4)

 Pharmaceutical Botany and Ethnobotany

 ลักษณะทางพฤกษศาสตรเบ้ืองตน ประกอบดวยสัณฐาน

วิทยา กายวิภาคศาสตรของพืช หลักอนุกรมวิธานพืช ไดแก การระบุชนิด 

การต้ังช่ือพฤกษศาสตร การจําแนกชนิด โดยเนนเฉพาะพืชสมุนไพร 

พืชพรรณทองถิ่นแตละภูมิภาค และความสัมพันธระหวางมนุษยกับพืช 

นับแตสังคมมนุษยสมัยโบราณ ในการใชประโยชนจากพืชเปนปจจัย

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

 ความรูเบ้ืองตนของสารเคมจีากพชืสมนุไพร คณุสมบตัทิาง

เคม ีประโยชนทางยา ฤทธิท์างเภสชัวทิยาของสมนุไพรตอระบบตาง ๆ  ของ

รางกายมนษุย รวมถงึพษิวทิยาและการทดลองทางคลนิกิ พชืพษิ ลกัษณะ

พืชที่เปนพิษ อาการพิษ รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องตน วิธีการสกัดแยก

สารสําคัญ การตรวจเอกลักษณจากพืชดวยกลองจุลทรรศนและสารสําคญั

ดวยวิธีการทางเคมี

 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 มวิชาวิทยาศาสตรการแพทยหรือคลินิก จํานวน 

15 หนวยกิต

1503 203 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค 2(1-3-2)

 Physical Examination and Diagnosis

 หลกัการและวธิกีารปฏบิตัติอผูปวยและการตรวจรางกาย 

รวมทัง้การใชอปุกรณพืน้ฐาน หลกัการสบืคนทางเวชศาสตรทัว่ไป และรงัสี

วนิจิฉยัเพ่ือการวินจิฉยัโรค การบันทกึและการแปลผลขอมลูจากการตรวจ

รางกาย

 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 อาการวิทยาสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2(2-0-4)

 Symptomatology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

 ความหมายและความสําคัญของอาการวิทยา ความสัมพนัธ

ระหวางอาการกับพยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัยโรค 

ความหมายและสาเหตุของอาการ ท่ีพบบ อยหรือมีความสําคัญ

ทางการแพทยแผนปจจุบัน

 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 โภชนาการสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 1(1-0-2)

 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine

 ความหมายและความสําคัญของสารอาหาร การคํานวณ

ปรมิาณสารอาหารทีร่างกายควรไดรบั หลงัการบรโิภคอาหาร อาหารสาํหรับ

วยัตาง ๆ  และสําหรับผูปวยหรือผูทีต่องการสารอาหารพิเศษ โรคท่ีเกดิจาก

โภชนาการสารพิษในอาหาร ความรูทางดานการแพทยแผนไทยที่เกี่ยวกับ

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 ศัลยศาสตรและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-3-4)

 Surgery and Primary Health Care

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา 

ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบอยทางศัลยศาสตร 

ศัลยศาสตรออโธปดิกส การใชสมุนไพรในการบําบัดแผลลักษณะตาง ๆ 

เทคนิคการทําแผล การดูแลรักษากระบวนการหายของแผล เทคนิคการทํา

ปลอดเชื้อ การเขาเฝอกอยางงาย การดูแลรางกาย และจิตใจของผูปวย 

และครอบครัว การพยาบาล การอาบน้ําผู ป วย การสวนอุจจาระ 

การเคลื่อนยาย การจัดทานอน การบริหารยา การปฐมพยาบาลสุขอนามัย

สวนบุคคล การแนะนําดานการสงเสริมสุขภาพ

 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 เวชศาสตรทั่วไป 1 2(2-0-4)

 General Medicine 1

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา 

ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบอยทางอายุรศาสตร 

กุมารเวชศาสตร ตจวิทยา และจิตเวช การรักษาเบื้องตน คําแนะนําในการ

ปฏิบัติตนของผูปวย และการสงตอผูปวย

 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 เวชศาสตรทั่วไป 2 2(2-0-4)

 General Medicine 2

 สาเหตุ กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา 

ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัยโรคหรือภาวะท่ีพบบอยทางสูติศาสตร 

นรีเวชวิทยา จักษุวิทยา วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ การรักษาเบื้องตน 

คําแนะนําในการปฏิบัติตนของผูปวย และการสงตอผูปวย

 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 เวชจริยศาสตรและกฎหมายทางการแพทย 1(1-0-2)

 Medical Ethics and Laws

 หลักการทางเวชจริยศาสตร การใชหลกัจรยิธรรม กฎหมาย 

ประเพณี ความเชื่อ คานิยมในการตัดสินปญหาดานแพทยแผนไทย 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การแพทยแผนไทยประยุกต

 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 ธรรมานามัยและการแพทยทางเลือก 2(2-0-4)

 Dhammanamaya and Alternative Medicine 

 ความหมาย แนวคดิ ววิฒันาการและรปูแบบของธรรมนามยั 

และการแพทยทางเลือกในระบบสาธารณสุขไทย การบริการแพทยทางเลือก

จากศาสตรตาง ๆ การแพทยตะวันตก การใชพลังจิต การจัดกระดูก 

สุคนธบําบัด การแพทยตะวันออก หยิน – หยาง การฝงเข็ม กดจุดโยคะ

แนวทางการพัฒนาการแพทยทางเลือกในประเทศไทย

 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 วิชาชีพการแพทยแผนไทย ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

  (1) กลุมวิชาเวชกรรมแผนไทย   จํานวน 14 หนวยกิต

1503 221 เวชกรรมไทยประยุกต 1 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Medicine 1

 ประวัติการแพทย ความรูเบื้องตนสําหรับแพทย พื้นฐาน

การแพทยแผนไทย แนวคดิ และทฤษฎตีาง ๆ  ทางการแพทยแผนไทย และ

ศัพทแพทยไทยที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรเวชศึกษา พระคัมภีรสมุฎฐาน

วินิจฉัย พระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค และพระคัมภีร

ธาตุวิวรณ โดยการวิเคราะห ตีความเนื้อหาการเปรียบเทียบสาเหตุที่ทําให

เกดิโรค อาการ การซกัประวตั ิตรวจรางกาย และการวนิจิฉยัโรคตามทฤษฎี

การแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบัน

 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 เวชกรรมไทยประยุกต 2 3(2-3-4)

 Applied Thai Traditional Medicine 2

 แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ทางการแพทยแผนไทย และ

ศพัทแพทยไทยท่ีปรากฏอยูในพระคัมภรีวรโยคสาร พระคัมภรีปฐมจินดา 

พระคมัภรีมหาโชตรตัน พระคมัภรีมจุฉาปกขนัทกิา พระคมัภรีธาตบุรรจบ 

พระคัมภีรอุทรโรค พระคัมภีรอติสาร พระคัมภีรมัญชุสาระวิเชียร 

พระคัมภีรชวดาร และพระคัมภีรกษัย โดยการวิเคราะห ตีความเนื้อหา 

การเปรยีบเทยีบสาเหตทุีท่าํใหเกดิโรค อาการ การซกัประวตั ิตรวจรางกาย 

และการวนิจิฉยัโรคตามทฤษฎกีารแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจบุนั 

 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 เวชกรรมไทยประยุกต 3 2(1-3-2)

 Applied Thai Traditional Medicine 3

 แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ทางการแพทยแผนไทย และศัพท

แพทยไทยท่ีปรากฏอยูในพระคัมภีรฉันทศาสตร พระคัมภีรตักศิลา 

พระคัมภีรสิทธิสารสงเคราะห พระคัมภีรทิพยมาลา พระคัมภีรไพจิตร

มหาวงศ พระคัมภีรวิถีกุฏฐโรค พระคัมภีรอภัยสันตา พระคัมภีรมุขโรค 

พระคัมภีรสรรพคุณยา และพระคัมภีรอื่น ๆ โดยการวิเคราะห ตีความ

เนื้อหา การเปรียบเทียบสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค อาการ และการวินิจฉัยโรค

ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนปจจุบัน หลักการรักษา

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย การซักประวัติ ตรวจรางกาย การวิเคราะห

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 เวชกรรมไทยประยุกต 4 3(2-3-4)

 Applied Thai Traditional Medicine 4

 การฝกการซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัยแยกโรค 

การวิ เคราะห สมุฏฐาน  การวางแผนการรักษา  การให คําแนะนํา 

และการปองกนัโรค การสงเสริมและฟนฟสูภาพตามหลักการของการแพทย

แผนไทย และการดูแลสุขภาพดวยธรรมชาติ 

 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 ฝกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Medicine 

 ระบบการบริการทางการแพทยและการแพทยแผนไทยใน

โรงพยาบาล สถานพยาบาลแพทยแผนไทยประยุกต ศูนยสงเสริมสุขภาพ

ฝกปฏิบตังิานเวชระเบียน การซักประวัต ิการตรวจรางกาย การวินจิฉัยโรค 

การวางแผนการรักษา การเขียนรายงานผูปวย การใหคาํแนะนํา การปองกนั 

การสงเสริมและฟนฟูสภาพตามหลักการของการแพทยแผนไทยประยุกต 

ฝกทกัษะการสือ่สารและปฏสิมัพนัธกบัผูปวย และบคุลากรทางการแพทย

 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 ประสบการณเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Medicine

 ระบบการบรหิารจัดการโรงพยาบาล สถานพยาบาลแพทย

แผนไทยประยุกต การฝกปฏิบัติงานการซักประวัติ การตรวจรางกาย 

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การใหคําแนะนํา การบันทึก

ขอมูล งานเวชระเบียน การรักษาดวยวิธีตามหลักเวชกรรมไทย 

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) กลุมวิชาเภสัชกรรมแผนไทย  จํานวน 15 หนวยกิต

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 1

 วิวัฒนาการของการใชยาสมุนไพร จรรยาเภสัชกรรม 

หลกัเภสชักรรม 4 ประการ เภสชัวัตถ ุและสรรพคณุเภสชั สมุนไพรในระดบั

ปฐมภูมิ

 Herbal usage evolution, pharmaceutical ethics, 

four Thai pharmaceutical principles; medicinal substance, 

indications, herbal medicine in primary health care

 

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 2

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี คณาเภสัช การศึกษา

ตํารับยาไทย การวิเคราะหตํารับยา 

 Good agricultural practice, group of materia 

medica, structures of Thai medicinal recipes, analysis of 

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 3

 การแปรสภาพของสมนุไพรทีม่ฤีทธิแ์รง หลกัเกณฑวธิกีาร

ที่ดีในการผลิตยา หลักการและรูปแบบตาง 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 เภสัชกรรมไทยประยุกต 4 3(1-6-2)

 Applied Thai Traditional Pharmacy 4

 การพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร การประเมินคุณภาพ

และการวิเคราะหยาสมุนไพร เทคนิคการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร 

 Development of production of medicine from herbs, 

quality control, techniques quality control procedures for herbal 

medicines

 

1503 435 ฝกปฏิบัติเภสัชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Pharmacy 

 ฝกปฏบิตังิานเภสัชกรรมแผนไทยภายใตการควบคุมดแูล

อยางใกลชิด ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร 

การวิเคราะหการตั้งตํารับยา การปฏิบัติในการเตรียมหรือปรุงยาจาก

สมุนไพรที่ใชบอย การจัดและจายยาตามใบสั่งยา การใหคําแนะนําในการ

ใชยาจากสมุนไพร

 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 ประสบการณเภสัชกรรมไทยประยุกต 3(0-6-3)

 Experiences in Applied Thai Traditional Pharmacy

 ฝกปฏบิตังิานเภสชักรรมแผนไทยภายใตการควบคุมดแูล

อยางใกลชดิ และตดิตามประเมนิผลงาน ตามหลกัเกณฑวธิกีารทีด่ใีนการ

ผลติยาจากสมนุไพร เนนการปฏบิตัใินการเตรยีมหรอืปรงุยาจากสมนุไพร

ที่ใชบอย การใหคําแนะนําในการใชยาจากสมุนไพร 

 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) กลุมวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย  จํานวน 16 หนวยกิต

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

 Applied Thai Traditional Massage 1

 ประวัติการนวดไทยและการนวดไทยราชสานัก ศีลและ

จรรยาบรรณในการนวด หลกัการนวดไทยสายราชสาํนกั ประโยชน ขอหาม 

ขอควรระวังของการนวด กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับ

การนวด การนวดแนวเสนพื้นฐานและฤๅษีดัดตน 

 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 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 2 3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 2

 การนวดจุดสญัญาณ หลกัการซกัประวัต ิการตรวจรางกาย 

การวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาดวยการนวดไทยแบบราชสํานัก อาการ/

โรค/ปญหาท่ีพบบอยและไมซับซอน เสนประธานสิบ

 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 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 3 3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 3

 กลุมอาการและกลไกการเกิดโรคทางหัตถเวชกรรมไทย 

การซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การให

คําแนะนํา วิธีการรักษาดวยหัตถเวชกรรมแผนไทย สําหรับอาการ/ปญหา

หรือโรคทางหัตถเวชกรรมท่ีพบบอยหรือไมซับซอน การสงตอผูปวย 

การเทียบเคียงอาการ/ปญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตรการแพทย

แผนปจจุบัน

 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 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต 4 3(1-4-4)

 Applied Thai Traditional Massage 4

 อาการและกลไกการเกิดโรคทางหัตถเวชกรรมไทย การซัก

ประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การใหคําแนะนํา 

วธิกีารรักษาดวยหัตถเวชกรรมแผนไทย สาํหรับอาการ/ปญหาหรือโรคทาง

หัตถเวชกรรมท่ีซับซอน การสงตอผูปวย การเทียบเคียงอาการ/ปญหา 

และการวินิจฉัยโรคกับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน

 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 ฝกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Massage

 ฝกปฏิบตังิานหัตถเวชกรรมแผนไทยภายใตการกํากับดูแล

อยางใกลชดิ การซกัประวตั ิการตรวจรางกาย การวนิจิฉยัโรค การวางแผน

การรักษา การนวดไทยแบบราชสํานัก การใหคําแนะนํา การบันทึกขอมูล 

งานเวชระเบียน เนนอาการ/ปญหาหรือโรคหรือการปฏิบตัทิีพ่บหรือใชบอย

และซบัซอน การสงตอผูปวย การเทยีบเคยีงอาการ/ปญหาและการวนิจิฉยั

โรคกับศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน

 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 ประสบการณหัตถเวชกรรมไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Massage

 การศึกษาระบบบริหารหารจัดการโรงพยาบาล หรือสถาน

พยาบาลแพทยแผนไทยประยุกต   หรือสถานีอนามัย  หรือศูนย 

สงเสริมสุขภาพ การฝกปฏิบัติงานซักประวัติ ตรวจรางกาย วินิจฉัยโรค 

วางแผนการรักษา การรักษาโรค ใหคําแนะนํา และบันทึกขอมูลผูปวยตาม

วิธีทางเวชระเบียน การปองกัน สงเสริมและฟนฟูสภาพตามหลักการ

ของหัตถเวชกรรมไทยประยุกต การฝกทักษะการส่ือสารสัมพันธภาพกับ

ผูปวยและบุคลากรทางการแพทย กรณีศึกษาทางหัตถเวชกรรมไทย

ประยุกต การเปรียบเทียบโรคทางดานการแพทยแผนไทยประยุกตกับ

แผนปจจุบัน

 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) กลุมวิชาผดุงครรภแผนไทย  จํานวน 4 หนวยกิต

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

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 1

 ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของการผดุงครรภ 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของการต้ังครรภ พัฒนาการของทารกใน

ครรภ หลกัการดแูลมารดาตัง้แตตัง้ครรภจนถงึหลงัคลอด ภาวะแทรกซอน

ระหวางการต้ังครรภ กลไกการคลอด หลักการและวิธีการทําคลอด

ในรายปกติ หลักการดูแลทารกแรกเกิด หลักการและวิธีการดูแล

หญิงต้ังครรภและมารดาหลังคลอดดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ

การแพทยแผนปจจุบันดวยวิธีการบูรณาการ

 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 ผดุงครรภสําหรับการแพทยแผนไทยประยุกต 2 2(0-6-0) 

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 2

 ฝกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการต้ังครรภ การตรวจครรภ 

การดูแลมารดาต้ังแตตั้งครรภจนถึงหลังคลอด การชวยทําคลอด

ในรายปกติ การชวยดูแลทารกแรกคลอด และการวางแผนครอบครัว 

การดูแลหญิงต้ังครรภและมารดาหลังคลอดดวยศาสตรการแพทย

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) กลุมวชิาบูรณาการการแพทยแผนไทย จาํนวน 7 หนวยกิต

1503 151  การแพทยแผนไทยประยุกตเบื้องตน 1(1-0-2)

 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine

 ประวัติ และพัฒนาการของการแพทยแผนไทย ทฤษฎี

การแพทยแผนไทย การนวดไทย สมุนไพรในเภสัชกรรรมแผนไทย 

การดูแลสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพกับการแพทยแผนไทย

การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชุมชน 

 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 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย 2(2-0-4) 

 ประยุกต

 Research Methodology in Applied Thai 

 Traditional Medicine

 กระบวนการวิจัย การตั้งคําถามของการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม วิธีการสรางกรอบแนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การเขียนโครงรางและการรายงานผล 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ตาง 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 การวิจัยทางการแพทยแผนไทยประยุกต 2(0-6-0)

 Research in Applied Thai Traditional Medicine

 การคนควาและการปฏบิตักิารวจิยัทางการแพทยแผนไทย

ประยุกต เนนการศึกษาขอมลูดวยตนเองภายใตความควบคุมของอาจารย

ที่ปรึกษา 

 Investigation and research operation in applied 

Thai traditional medicine with an emphasis on self-study under 

the supervision of the advisors

 

1503 454 การฝกงานในชุมชน 2(1-3-2)

 Community Training

 ระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสขุ สาธารณสขุมลูฐาน 

การฝกปฏิบัติวิเคราะหและการวางแผนแกไขปญหาการแพทยแผนไทย

ในชุมชน การเขียนแผนงาน และโครงการแกไขปญหาในชุมสชน การสราง

การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา โดยการนําองคความรู

ดานการแพทยแผนไทยไปประยุกตใช การประเมินผลการแกไขปญหาใน

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  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

1503 361 มานุษยวิทยาการแพทย 2(2-0-4)

 Medical Anthropology

 สุขภาพ ความเจ็บปวย และระบบบริบาลสุขภาพ ปญหา

ทางดานการแพทย ปจจยัทางดานพฤติกรรม ปจจยัตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ กลไก 

และกระบวนการที่เปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวยอันเปนผลมาจาก

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยดานชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรมในบริบท

ที่เปล่ียนแปลง 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 โหราศาสตรกับการแพทยแผนไทยประยุกต  2(2-0-4)

 Astrology with Applied Thai Traditional Medicine

 หลักพื้นฐานของโหราศาสตรไทย ความสัมพันธกับ

ทฤษฎีธาตุ และการประยุกตใชกบัการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย

ประยุกต 

 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  พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย  2(1-3-2)

 Organic Agricultural Herb

 ความหมาย ความสําคญั กระบวนการและข้ันตอนพ้ืนฐาน 

การทําเกษตรอินทรีย ผลกระทบของเกษตรกรรมเคมีที่มีตอสุขภาพ

สิง่แวดลอม และเศรษฐกจิครัวเรอืน ผลติภณัฑเกษตรอนิทรยี การวเิคราะห

คณุภาพนํา้ ดนิและปุย การแปรรปู และการจาํหนายผลผลติเกษตรอนิทรยี

 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 พฤกษศาสตรพื้นบาน  2(1-3-2)

 Ethnobotany

 การศึกษาองค ความรู พื้นฐานด  านพฤกษศาสตร 

ของกลุมชาติพนัธทองถิน่ การจาํแนกพืชทองถิน่ อทิธพิลของพืชตอวัฒนธรรม

ของมนุษย ภูมิป ญญาพื้นบานกับการจัดการและการเก็บเกี่ยวพืช 

การใชประโยชนจากพืชทองถิ่นของชุมชนเพื่อใชเปนอาหารและยา

 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 ตํารายาในเอกสารโบราณ 2(1-2-3)

 Drug Recipes in Old Texts

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตัวอักษรโบราณในประเทศไทย 

ศึกษาอักขรวิธี ฝกอานและเขียน ตัวอักษรไทยนอย ตัวอักษรธรรม

ภาคอีสาน และตัวอักษรยวนภาคเหนือ ฝกอานและปริวรรตตํารายา

ที่ปรากฏในหนังสือผูก รวมท้ังศึกษาเปรียบเทียบตํารายาท่ีปรากฏ

ในทองถิ่นตาง 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  การถายภาพข้ันพื้นฐานสําหรับการแพทย 2(1-3-2)

 แผนไทยประยุกต

 Basic Photography for Applied Thai Traditional 

 Medicine

 หลักการพ้ืนฐานขององคประกอบและกระบวนการ

สรางภาพ สวนประกอบ อุปกรณเสริม การบํารุงรักษากลองถายภาพ 

และการถายภาพงานการแพทยแผนไทยประยุกตและพชืสมุนไพร

 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 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย)

   (ชื่อยอ)  :  วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย)

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

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

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  150  หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
   หมวดวิชาและกลุมวิชา  จํานวนหนวยกิต

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  114  หนวยกิต

  กลุมวิชาพื้นฐาน ไมนอยกวา  40  หนวยกิต

  กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  74  หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

   รวมหนวยกิต ไมนอยกวา  150  หนวยกิต

 * เปนไปตามประกาศกําหนดของคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 114 หนวยกิต

  2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน  40 หนวยกิต

 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป  3(3-0-6)

  General Statistical Methods

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry

 0202 121  เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6)

  สุขภาพ

  Basic Organic Chemistry for Health

  Sciences

 0203 101  ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  3(2-3-0)

  General Biology for Health Sciences

 0204 100  ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6)

  General Physics

 1502 006  กายวิภาคศาสตรมนุษยสําหรับวิทยาศาสตร  4(3-3-6)

  สุขภาพ

  Human Anatomy for Health Sciences

 1502 105  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  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  จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร 2(2-0-4)

  Basic Psychology and Behavioral

  Sciences

 1504 204  เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร  2(1-2-3)

  สุขภาพ

  Basic Pharmacology for Health

  Sciences

 1504 205  สรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-3-4)

  การแพทย

  Physiology for Emergency Medical

  Operation

 1504 206  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-3-4)

  การแพทย 

  Patho physiology for Emergency Medical

  Operation

 1504 306  เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน  2(2-0-4)

  Pharmacology in Emergency Condition

 1504 308  วิทยาการระบาดสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2-0-4)

  Epidemiology in Health Sciences

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะ  74 หนวยกิต

 1504 102  ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  1(1-0-2)

  Emergency Medical Service System

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

  Emergency Medical Service 1

 1504 203  นิติเวชศาสตร  3(3-0-6)

  Forensic Medicine

 1504 207  การซักประวัติตรวจรางกายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 2(1-4-1)

  Physical Examination and

  Interviewing in Emergency Patient

 1504 208  หัตถการทางการแพทยพื้นฐาน  2(1-2-3)

  Basic Medical Procedure

 1504 209  งานภาคสนามหัตถการทางการแพทยพื้นฐาน 2(0-8-0)

  Basic Medical Procedure Field work

 1504 210  การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค  2(1-2-3)

  Physical Examination and Diagnosis

 1504 211 ศัพทแพทยและอาการวิทยาสําหรับ  2(1-2-3)

  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

  Medical Terminology and Symptomatology

  for Emergency Medical Operation

 1504 212  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(0-12-0)

  การแพทย 1

  Emergency Medical Operation

  Field Work 1

 1504 301  เวชจริยศาสตร  1(1-0-2)

  Medical Ethics

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

  Emergency Medical Care 1

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

  Emergency Trauma Care 1

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

  Emergency Medical Service 2

 1504 305  การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5)

  Basic Life Support

 1504 307  การยกและการเคล่ือนยาย  3(2-2-5)

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

  Research Methodology in Health

  Sciences

 1504 310 หัตถการทางการแพทยขั้นสูง  2(1-2-3)

  Advanced Medical Procedure

 1504 311  งานภาคสนามหัตถการทางการแพทยขั้นสูง  2(0-8-0)

  Advanced Medical Procedure

  Field work

 1504 312  การตรวจและแปลผลคล่ืนไฟฟาหัวใจ  2(1-2-3)

  EKG Monitoring and Interpretation

 1504 313  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(0-12-0)

  การแพทย 2

  Emergency Medical Operation

  Field Work 2

 1504 401 การชวยฟนคืนชีพขั้นสูงสําหรับปฏิบัติ  4(3-4-5)

  การฉุกเฉินการแพทย

  Advanced Life Support for Emergency

  Medical Operation

 1504 402  เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณสาธารณภัย  2(1-4-1)

  Emergency Care in Disaster

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

  Emergency Medical Care 2

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

  Emergency Trauma Care 2

 1504 405  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  4(0-16-0)

  การแพทย 3

  Emergency Medical Operation

  Field Work 3

 1504 406 การวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

  Research in Health Sciences

 1504 407  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  4(0-16-0)

  การแพทย 4

  Emergency Medical Operation

  Field Work 4

 1504 408  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  4(0-16-0)

  การแพทย 5

  Emergency Medical Operation

  Field Work 5

 1504 409  ปฏิบัติการกูภัยในปฏิบัติการฉุกเฉิน  2(0-8-0)

  การแพทย

  Rescue Operation in Emergency Medical

  Operation

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  นิสิตตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย

ที่ปรึกษา
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 แผนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป

General Statistical Methods 

3(3-0-6)

0202 100 เคมีทั่วไป 

General Chemistry

3(3-0-6)

0203 101 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

General Biology for Health Science

3(2-3-0)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12

รวมจํานวนหนวยกิต 23

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

0202 121 เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

Basic Organic Chemistry for Health Sciences

3(3-0-6)

0204 100 ฟสิกสทั่วไป 

General Physics

3(3-0-6)

1502 006 กายวิภาคศาสตรมนุษยสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

Human Anatomy for Health Sciences

4(3-3-6)

1502 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

Basic Microbiology and Parasitology

3(2-3-4)

1504 101 ระบบสุขภาพ

Health System

1(1-0-2)

1504 102 ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

Emergency Medical Service System

1(1-0-2)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

1502 105 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

Biochemistry for Health Sciences

3(3-0-6) 

1504 210 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค

Physical Examination and Diagnosis

2(1-2-3)

1504 201 จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร

Basic Psychology and Behavioral Sciences

2(2-0-4)

1504 202 การบริการการแพทยฉุกเฉิน 1     

Emergency Medical Service 1

2(1-4-1)

1504 211 ศัพทแพทยและอาการวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

Medical Terminology and Symptomatology for Emergency Medical Operation

2(1-2-3)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10

รวมจํานวนหนวยกิต 23

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

1504 204 เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

Basic Pharmacology for Health Sciences

2(1-2-3)

1504 205 สรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

Physiology for Emergency Medical Operation

3(2-3-4)

1504 206 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

Pathophysiology for Emergency Medical Operation

3(2-3-4)

1504 207 การซักประวัติตรวจรางกายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

Physical Examination and Interviewing in Emergency Patient

2(1-4-1)

1504 208 หัตถการทางการแพทยพื้นฐาน 

Basic Medical Procedure 

2(1-2-3)

1504 212 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 1 

Emergency Medical Operation Field Work 1

3(0-12-0)

xxxx xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจํานวนหนวยกิต 19
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

1504 209 งานภาคสนามหัตถการทางการแพทยพื้นฐาน

Basic Medical Procedure Field work

2(0-8-0)

1504 301 เวชจริยศาสตร

Medical Ethics 

1(1-0-2)

1504 302 เวชบริบาลผูปวยฉุกเฉิน 1  

Emergency Medical Care 1

3(2-4-3)

1504 303 เวชบริบาลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1 

Emergency Trauma Care 1

3(2-4-3)

1504 304 การบริการการแพทยฉุกเฉิน 2 

Emergency Medical Service 2

3(2-4-3)

1504 305 การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

Basic Life Support

3(2-2-5)

1504 306 เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน 

Pharmacology in Emergency Condition

2(2-0-4)

1504 307 การยกและการเคลื่อนยาย       

Lifting and Moving

3(2-2-5)

รวมจํานวนหนวยกิต 20

ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

1504 308 วิทยาการระบาดสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

Epidemiology in Health Sciences

2(2-0-4)

1504 309 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

Research Methodology in Health Sciences

2(1-2-3)

1504 310 หัตถการทางการแพทยขั้นสูง  

Advanced Medical Procedure

2(1-2-3)

1504 311 งานภาคสนามหัตถการทางการแพทยขั้นสูง  

Advanced Medical Procedure Field work

2(0-8-0)

1504 312 การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจ   

EKG Monitoring and Interpretation

2(1-2-3)

1504 313 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 2 

Emergency Medical Operation Field Work 2

3(0-12-0)

1504 406 การวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ    

Research in Health Sciences

2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 15
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

1504 203 นิติเวชศาสตร  

Forensic Medicine

3(3-0-6)

1504 401 การชวยฟนคืนชีพขั้นสูงสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

Advanced Life Support for Emergency Medical Operation

4(3-4-5)

1504 402 เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณสาธารณภัย 

Emergency Care in Disaster

2(1-4-1)

1504 403 เวชบริบาลผูปวยฉุกเฉิน 2  

Emergency Medical Care 2

3(2-4-3)

1504 404 เวชบริบาลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2

Emergency Trauma Care 2

3(2-4-3)

1504 409 ปฏิบัติการกูภัยในปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 

Rescue Operation in Emergency Medical Operation

2(0-8-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 17

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

1504 405 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 3

Emergency Medical Operation Field Work 3

4(0-16-0)

1504 407 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 4

Emergency Medical Operation Field Work 4

4(0-16-0)

1504 408 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย 5

Emergency Medical Operation Field Work 5

4(0-16-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 12
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คําอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 114 หนวยกิต

  2.1  กลุมวิชาพื้นฐาน  40 หนวยกิต

 0201 201 วิธีการทางสถิติทั่วไป  3(3-0-6)

  General Statistical Methods

  มโนมติพืน้ฐานของสถติ ิสถติพิรรณนา วธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอมูล การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคาและ
การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหความแปรปรวน การทดสอบภาวะอสิระ 
โดยการทดสอบไคสแคว การวิเคราะห การถดถอยและสหสัมพันธ
แบบธรรมดา การนําสถิติไปใชในการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
  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

  โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธเทอรโมไดนิกส จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด – เบส 
แกส สารและสถานะของสาร เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และชีวเคมีเบื้องตน
  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 เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตร  3(3-0-6)

  สุขภาพ

  Basic Organic Chemistry for Health Sciences

  โครงสรางปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย
ต าง ๆ เช น อัลเคน อัลคีนอัลคายน ไดอีน เบนซีลอัลคิลเฮไลด 
อัลกอฮอล ฟ นอล  อี เธอร   และเอฟอกไซด   อัลดีไฮล และคีโตน 
กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก
  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 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  3(2-3-0)

  General Biology for Health Sciences

  โครงสรางและหนาทีข่องเซลล ทัง้โปรคาริโอตและยูคารโิอต
การแบงเซลล และปฏิกิริยาเคมีในเซลล การควบคุมของเหลวในเซลล 
การควบคุมโดยฮอรโมนและระบบประสาท หลักการถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมและสายพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญของส่ิงมีชีวิต
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
  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  ฟสิกสทั่วไป  3(3-0-6)

  General Physics

  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การแกวง 
คลื่นกล เสียง ทฤษฎีจลนของกาซ อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 
แมเหล็กไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ สภาพนําไฟฟา สมบัติแมเหล็ก 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟสิกสยุคใหม
  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  กายวิภาคศาสตรมนุษยสําหรับวิทยาศาสตร  4(3-3-6)

  สุขภาพ

  Human Anatomy for Health Sciences

  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับระบบโครงราง ระบบประสาท 
ระบบกลามเน้ือ ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ  ระบบตอมไรทอของมนุษย
เกี่ยวของกับลักษณะทางคลินิก
  Basic knowledge of human skeletal, muscular, 
nervous, circulatory, respiratory, digestive, urinary, reproductive, 
and endocrine systems related to clinical features

 1502 105  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  3(3-0-6)

  Biochemistry for Health Sciences

  โครงสร างหนาที่  คุณสมบัติและเมแทบอลิสมของ
คารโบไฮเดรตไขมันโปรตีนและกรด นิวคลีอิคเอนไซมวิตามิน ฮอรโมน 
ความสมัพนัธระหวางเมแทบอลสิมของเนือ้เย่ือสวนตางๆ ในรางกายระบบ
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
จุลินทรีย (แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา) และปรสิต ความสัมพันธระหวาง
จุลินทรียและปรสิตกับมนุษย สาเหตุการเกิดโรค การตอบสนองทาง 
ภูมิคุมกันของรางกายตอการติดเชื้อและโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ
จลุนิทรยีและปรสติ การปองกนัและระบาดวทิยาเบือ้งตนและความสาํคญั 
ของยาตานจุลชีพ
  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 ปรัชญา แนวคิด และคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค
ของระบบสุขภาพ ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพของประเทศไทย 
โครงสรางกระทรวงสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพที่เก่ียวของใน
ประเทศไทย สถานการณดานสุขภาพของประเทศไทยในปจจุบัน นโยบาย
ระบบสุขภาพของประเทศไทย แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ การปฏิรูป
ระบบสขุภาพของประเทศไทย หลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิแผนยทุธศาสตร
การพัฒนาการแพทยฉกุเฉินของประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกีย่วของกับ
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  จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร  2(2-0-4)

  Basic Psychology and Behavioral Sciences

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยา การพัฒนาการมนุษย 
การเรียนรู  แรงจูงใจ อารมณ บุคลิกภาพความผิดปกติทางจิตใจ
พฤตกิรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม พืน้ฐานและปจจยัทีเ่กีย่วของกบั
จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย
  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  เภสัชวิทยาพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร 2(1-2-3)

  สุขภาพ

  Basic Pharmacology for Health Sciences

  เภสัชวิทยาเบื้องตน พื้นฐานดานเภสัชจลนศาสตร 
ไดแก การดูดซึมยา การกระจายยา การเปล่ียนแปลงยา การกําจัดยา 
เภสัชพลศาสตรของยาท่ีออกฤทธ์ิตอระบบตางๆ ของรางกาย รวมท้ัง
ขอบงใชกลไกการออกฤทธ์ิ ผลขางเคียง ขอควรระวังและขอหามใช
  I n t r o d u c t i o n  t o  p h a r m a c o l o g y ,  b a 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  สรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-3-4)

  การแพทย

  Physiology for Emergency Medical

  Operation

  กลไกการควบคมุการทํางานของรางกายมนุษย การทํางาน
รวมกันของระบบตางๆ ในรางกาย คือ สรีรวิทยาของเซลล ระบบประสาท 
ระบบการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ 
ระบบหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบการขับถาย ระบบ
ทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ เพื่อนําไปประยุกตใชใน
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  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(2-3-4)

  การแพทย

  Pathophysiology for Emergency Medical

  Operation

  ความรู ทั่วไป และหลักการเบื้องตนทางพยาธิวิทยา 
การบาดเจ็บ การเปล่ียนแปลงของเซลล และการตายของเซลล การอักเสบ 
แผลและกระบวนการหายของแผล การติดเชื้อ ความผิดปกติในการ
เปล่ียนแปลงของน้ํา และการไหลเวียนโลหิต ภาวะช็อคการบาดเจ็บของ
กระดูกขอ และกลามเนื้อ ทรวงอก ชองทอง ชองเชิงกราน ระบบประสาท 
ระบบทางเดินปสสาวะ และระบบสืบพันธุ
  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

เง่ือนไขรายวิชา  : 1504 204 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

สําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ

Preriquisite  : 1504 204 Easic Pharmacology 

for Health Sciences

  ยาที่ใชในภาวะฉุกเฉินของระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกระดูกและกลามเนื้อระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และจิตเวช
รวมทั้งยาที่ใชในภาวะฉุกเฉินในการแกพิษ 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  วิทยาการระบาดสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2-0-4)

  Epidemiology in Health Sciences

  ความหมาย ขอบเขต หลกัการ และวิธกีารทางระบาดวิทยา 
ธรรมชาติและองคประกอบของการเกิดโรค ลักษณะการเกิดและ
การกระจายของโรค การระบาดและการสอบสวนโรค การใชเครื่องมือทาง
ระบาดวทิยาการวดัการเกดิโรค การเฝาระวัง หลกัการควบคุมและปองกนั
โรค การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดสอบการนําขอมูลทางระบาด
วิทยามาประยุกตใชในการวางแผนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
  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

  2.2  กลุมวิชาเฉพาะ  74 หนวยกิต

 1504 102  ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  1(1-0-2)

  Emergency Medical Services System

  ความหมาย ความสาํคญั พฒันาการ และองคประกอบของ
ระบบบรกิารการแพทยฉกุเฉนิของสากลและประเทศไทย มาตรฐานบทบาท
หนาที่และสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน 
มาตรฐานการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินระดับตางๆ และ
สถานพยาบาลที่รับมอบผูเจ็บปวยฉุกเฉิน พระราชบัญญัติการแพทย
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแพทย
  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  การบริการการแพทยฉุกเฉิน 1  2(1-4-1)

  Emergency Medical Service 1

  ขั้นตอนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน การเตรียม
ความพรอมและพัฒนาสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ การเตรียม
ความพรอมและบํารุงรักษาพาหนะฉุกเฉิน หลักการปองกันอุบัติเหตุ
การเตรียมความพรอมของศูนยรบัแจงเหตุสือ่สารส่ังการ ระบบส่ือสารและ
สารสนเทศในงานการแพทยฉุกเฉิน การใชวิทยุสื่อสาร การบํารุงรักษา
อุปกรณสื่อสาร การวิเคราะหออกแบบและบริหารจัดการระบบบริการ
การแพทยฉกุเฉนิ การสงเสรมิและการปองกนัปญหาสขุภาพดานการแพทย
ฉุกเฉิน
  ฝกภาคสนามปฏิบัติการใชวิทยุสื่อสาร การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบการบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
  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  นิติเวชศาสตร  3(3-0-6)

  Forensic Medicine

  ความหมายของนิตเิวชศาสตร บทบาทหนาท่ีของนักปฏิบตัิ
การฉุกเฉินการแพทย ในงานนิติเวชศาสตร การดูแลพยานหลักฐาน 
ณ จุดเกิดเหตุ หลักการชันสูตรพลิกศพ การตรวจบาดแผล การวิเคราะห
สาเหตุการตาย การเปล่ียนแปลงภายหลังการตาย การตัดสินการตาย 
หลกัการเขียนรายงานผลการปฏิบตังิาน และการชันสตูร การเก็บวตัถุพยาน
เพ่ือสงตรวจ การสงศพและอุปกรณทีใ่ชในงานนติเิวชศาสตร นติเิวชศาสตร
คลินิค การดูแลผูปวยท่ีถูกทารุณกรรม ผูปวยท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ
  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  การซักประวัติตรวจรางกายผูเจ็บปวย  2(1-4-1)

  ฉุกเฉิน

  Physical Examination and Interviewing in

  Emergency Patient

  การประเมินและควบคุมสถานการณ ณ จุดเกิดเหตุ 
การซักประวัติ การตรวจรางกาย ผู  เจ็บปวยฉุกเฉิน การประเมิน
ทางเดินหายใจ การหายใจ และการไหลเวียนโลหิต การคัดแยกผูเจ็บปวย
ฉุกเฉิน การบันทึกรายงาน
  ฝกภาคสนามปฏบิตักิารซกัประวตัติรวจรางกายผูเจบ็ปวย
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  หัตถการทางการแพทยพื้นฐาน  2(1-2-3)

  Basic Medical Procedure

  หลักการควบคุมและปองกันการแพรกระจายเช้ือ เทคนิค
หัตถการข้ันตนทางการแพทย การเก็บสิ่งสงตรวจในแผนกฉุกเฉินและ 
ณ จุดเกิดเหตุ รวมท้ังการแปลผล การเตรียมผูปวยในการผาตัดดวน 
การเก็บชิ้นสวนอวัยวะเพื่อใชทางการแพทย การใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือทางการแพทย
  ฝกเทคนิคหัตถการข้ันตนกับหุนและสถานการณจําลอง
  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  งานภาคสนามหัตถการทางการแพทยพื้นฐาน  2(0-8-0)

  Basic Medical Procedure Fieldwork

  ฝกภาคสนามเทคนิคหัตถการขั้นต น  การควบคุม
และปองกันการแพรกระจายเช้ือ เทคนิคหัตถการข้ันตนทางการแพทย 
การเกบ็ส่ิงสงตรวจในแผนกฉกุเฉนิและ ณ จดุเกดิเหต ุรวมทัง้การแปลผล 
การเตรียมผูป วยในการผาตัดดวน การเก็บชิ้นสวนอวัยวะเพ่ือใช
ทางการแพทย การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย
  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
หองปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย เพื่อวินิจฉัยโรค การบันทึกรายงานผูปวย 
การจัดเก็บหลักฐาน
  Patient interview; physical examination, laboratory 
investigation and diagnostic radiology, medical records and 
database

 1504 211  ศัพทแพทยและอาการวิทยาสําหรับ  2(1-2-3)

  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

  Medical Terminology and Symptomatology for

  Emergency Medical Operation

  ศัพททางการแพทยที่ใชบอย โดยเฉพาะศัพทเทคนิคที่
เกี่ยวของกับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย และอาการนําสําคัญที่ผิดปกติ
ของระบบตางๆในรางกาย เพือ่ใชวนิจิฉยัและวินจิฉยัแยกโรค การวางแผน
การสืบคนหาโรค นําไปสูการสรุปการวินิจฉัยโรคและภาวะฉุกเฉิน
  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  งานภาคสนามปฏิบัตกิารฉุกเฉิน  3(0-12-0)

  การแพทย 1

  Emergency Medical Operation Field Work 1

  ฝกภาคสนามปฏิบัติการทักษะหัตถการขั้นตนการปองกัน
และการใชอุปกรณปองกันการแพรกระจายเชื้อการวัดสัญญาณชีพ 
อาการแสดงทางระบบประสาท การเชด็ตวัลดไข การใหออกซิเจน การพนยา 
การดูดสารคัดหลั่ง การทําแผล การหามเลือด การเย็บแผล การตัดไหม 
การดาม การใสสายยางทางกระเพาะอาหาร การลางกระเพาะอาหาร 
การสวนปสสาวะ การฉีดยา การใหสารนํ้า การเก็บและแปลผลสิ่งสงตรวจ
ในแผนกฉุกเฉิน และ ณ จุดเกิดเหตุการณนําสิ่งแปลกปลอมออกจาก
ห ูตา คอ จมกู การซกัประวตัแิละการตรวจรางกายผูปวยทัว่ไป การคดัแยก
ผูปวย การซักประวัติตรวจรางกายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การยึดตรึง ยก และ
เคลื่อนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การใชวิทยุสื่อสารและการรับแจงเหตุการณ
  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  เวชจริยศาสตร  1(1-0-2)

  Medical Ethics

  หลักการทางเวชจริยศาสตร การวิเคราะหทางจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับการแพทยฉุกเฉิน การคิดเชิงวิพากษและการใชเหตุผล 
การโตแยงโดยใชหลักจริยธรรม กฎหมายประเพณีความเช่ือและคานิยม
ในการตัดสินปญหาทางสุขภาพ
  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  เวชบริบาลผูปวยฉุกเฉิน 1  3(2-4-3)

  Emergency Medical Care 1

  การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุ  แก ผู มี
ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท
และตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ
สูตินรีเวช ระบบเลือด ระบบภูมิคุมกัน โรคในทารกและเด็กการฝก ทักษะ
การดูแลผูปวยฉุกเฉินทั้งในหุนฝกสถานการณจําลอง 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  เวชบริบาลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 1  3(2-4-3)

  Emergency Trauma Care 1

  การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุแกผูมีภาวการณ
บาดเจ็บที่ศีรษะ หู คอ จมูก ใบหนา กระดูกสันหลัง ทรวงอก ชองทองชอง
เชิงกรานเนื้อเยื่อออน กระดูกและขอ
  การฝกทกัษะการรกัษาพยาบาล ณ จดุเกดิเหตแุก ผูทีบ่าด
เจ็บที่ศีรษะ คอ ใบหนา กระดูก สันหลัง ทรวงอกชองทอง ชองเชิงกราน
เนื้อเยื่อ กระดูก และขอทั้งในหุนฝก สถานการณจําลอง 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  การบริการการแพทยฉุกเฉิน 2  3(2-4-3)

  Emergency Medical Service 2

  การรับแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน การสื่อสาร สั่งการ 
ติดตอส่ือสารประสานงาน การสั่งการทางการแพทย การปฏิบัติการการ
แพทยฉุกเฉินภายใตการอํานวยการทางการแพทย สวัสดิภาพความ
ปลอดภัยและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ฝกปฏิบัติการการรับแจงเหตุ
สื่อสาร ประสานงานและสั่งการ การออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินใน
สถานการณตางๆ ทั้งในสถานการณจําลองและภาคสนาม
  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  การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5)

  Basic Life Support

  การประเมินและการชวยเหลือเบื้องตนในผูปวยที่หัวใจ
หยุดเตน ณ จุดเกิดเหตุ หลักการ การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานในผูใหญ
และในเด็ก การใชเครื่องกระตุนหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติในการชวย
ฟนคืนชีพ การดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ฝกปฏิบัติการจัดการทางเดินหายใจ การกระตุ นหัวใจดวยไฟฟา
แบบอัตโนมัติ การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานกับหุนในสถานการณจําลอง
  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  การยกและการเคล่ือนยาย  3(2-2-5)

  Lifting and Moving

  หลักการยกและเคล่ือนยายผูเจ็บปวยฉุกเฉิน กลศาสตร
ของรางกาย การยึดตรึง การจัดทา ผู เจ็บปวยฉุกเฉิน การยกและ
การเคลื่อนยายแบบใชและไมใช อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ
ยกเคลื่อนยายและอุปกรณยึดตรึง
  ฝกทักษะการยกเคล่ือนยาย การยึดตรึง การจัดทา
ผูเจ็บปวยฉุกเฉิน การยกและการเคล่ือนยายแบบใชและไมใชอุปกรณ
  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  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

  Research Methodology in Health Sciences

  กระบวนการวิจัย การตั้งคําถามของการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม วิธีการสรางกรอบแนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ การเขียนโครงรางและการรายงานผล
การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ
  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  หัตถการทางการแพทยขั้นสูง  2(1-2-3)

  Advanced Medical Procedure

เง่ือนไขรายวิชา : 1504 208 หัตถการทางการแพทย

พื้นฐาน

Preriquisite : 1504 208 Basic Medical 

Procedure

  การจดัการทางเดนิหายใจขัน้สงู การจดัการผูปวยทีม่ปีญหา
การเปดทางเดินหายใจลําบาก การเปดทางเดินหายใจดวยวิธีผาตัด การใช
เครือ่งชวยหายใจแบบรกุรานและไมรกุรานรางกาย การเจาะปอดเพือ่ระบาย
ลมออกดวยเข็ม การดูแลผูปวยที่ใสสายระบายลมในชองเยื่อหุมปอด 
การใชเครื่องวัดความดันของกาซคารบอนไดออกไซดในลมหายใจออก 
การใชเครื่องกระตุนหัวใจดวยไฟฟาแบบใชมือ การใชเครื่องคุมจังหวะ
ของหัวใจ การดูแลติดตามโลหิตพลวัตดวยหัตถการในรางกาย การให
สารน้ําและยาเขาสูรางกายทางกระดูก การใหยาระงับปวดและระงับประสาท 
การทําคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน การดูแลผูมีวัสดุปกคา การใชและบํารุง
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยฉุกเฉินเฉพาะทาง การลําเลียงผูปวย
ทางอากาศ การกูชีพทางนํ้า
  การฝกเทคนิคหัตถการข้ันสูงกับหุนและในสถานการณ
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  งานภาคสนามหัตถการทางการแพทยขั้นสูง  2(0-8-0)

  Advanced Medical Procedure Field Work

เงื่อนไขรายวิชา : 1504 209 งานภาคสนามหัตถการ

ทางการแพทยพื้นฐาน

Preriquisite : 1504 209 Basic Medical 

Procedure Field Work

  ฝกภาคสนามการจัดการทางเดินหายใจข้ันสูง การจัดการ
ผูปวยทีม่ปีญหาการเปดทางเดนิหายใจลาํบาก การเปดทางเดนิหายใจดวย
วิธีผาตัด การใชเคร่ืองชวยหายใจแบบรุกรานและไมรุกรานรางกาย 
การเจาะปอดเพ่ือระบายลมออกดวยเข็ม การดแูลผูปวยทีใ่สสายระบายลม
ในชองเยื่อหุมปอด การใชเครื่องวัดความดันของกาซคารบอนไดออกไชด
ในลมหายใจออก การใชเครื่องกระตุ นหัวใจดวยไฟฟาแบบใชมือ 
การใชเครือ่งคมุจงัหวะของหวัใจ การดแูลตดิตามโลหติพลวตัดวยหตัถการ
ในรางกาย การใหสารน้ําและยาเขาสูรางกายทางกระดูก การใหยาระงับปวด
และระงับประสาท การดูแลผูมีวัสดุปกคา การใชและบํารุงเครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยฉุกเฉินเฉพาะทาง
  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  การตรวจและแปลผลคล่ืนไฟฟาหัวใจ  2(1-2-3)

  EKG Monitoring and Interpretation

  การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจติดตาม
คลื่นไฟฟาหัวใจ กลไกการเกิดคลื่นไฟฟาหัวใจท่ีผิดปกติ
  ฝกทกัษะการตรวจและการตรวจติดตาม การอานและแปล
ผลคลื่นไฟฟาหัวใจ
  EKG examination, monitoring and interpretation, 
mechanism of abnormal EKG waveform 
  Practice of EKG examination and monitoring

 1504 313  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  3(0-12-0)

  การแพทย 2

  Emergency Medical Operation Field Work 2

เงื่อนไขรายวิชา : 1504 212 งานภาคสนามปฏบิตักิาร

ฉุกเฉินการแพทย 1

Preriquisite : 1504 212 Emergency Medical 

Operation Field Work 1

  ฝกภาคสนามการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติการ
การปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การชวยฟ นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจ 
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การกระตุนหวัใจดวยเครือ่งกระตุนหวัใจไฟฟาแบบอตัโนมตั ิการทาํคลอด
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  การชวยฟนคืนชีพขั้นสูงสําหรับปฏิบัติการ  4(3-4-5)

  ฉุกเฉินการแพทย

  Advanced Life Support for Emergency Medical

  Operation

เง่ือนไขรายวิชา : 1504 305 การชวยฟนคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน

Preriquisite : 1504 305 Basic Life Support

  หลักการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงในทารก เด็ก และผูใหญ 
หลักการชวยเหลือข้ันสูง ในผู ได รับบาดเจ็บ การใสอุปกรณเป ด
ทางเดินหายใจขั้นสูง  การใช ยาและสารนํ้ าในการช วยฟ นคืนชีพ 
การกระตุนหัวใจดวยไฟฟาแบบใชมือ และแบบคารดิโอเวอรชั่น การใช
เครื่องคุมจังหวะการเตนของหัวใจ การใชเครื่องชวยหายใจแบบอัตโนมัติ
และแบบใชมือแบบแผนการชวยฟนคืนชีพ ณ จุดเกิดเหตุ การดูแล
และบํารุงรักษาอุปกรณชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
  ฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นสูงในภาวะตางๆ ทั้งใน
หุนฝก, สถานการณจําลอง 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  เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณสาธารณภัย  2(1-4-1)

  Emergency Care in Disaster

  กฎหมาย นโยบาย และแผนที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย การเตรียมการเพื่อรองรับ
สถานการณสาธารณภัย หลักการและขั้นตอนการจัดการทางการแพทยใน
สถานการณทั่วไปและกรณีวัตถุอันตราย  สารเคมี  อาวุธชีวภาพ 
กัมมันตภาพรังสี อาวุธนิวเคลียร วัตถุระเบิด การจัดการหลังสิ้นสุด
สถานการณ
  ฝกการแจงเหตุสาธารณภัยและการจัดการทางการแพทย
รวมท้ังการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในสถานการณสาธารณภัย ทั้งใน
สถานการณจําลอง 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  เวชบริบาลผูปวยฉุกเฉิน 2  3(2-4-3)

  Emergency Medical Care 2

  การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุ  แก ผู มี
ภาวะฉุกเฉินทางการแพ การไดรับสารพิษหรือยาเกินขนาด พิษจาก
สิ่งแวดลอม รังสี อาวุธเคมี สารชีวภาพ วัตถุระเบิด ภาวะฉุกเฉินทาง หู ตา 
คอ จมกู ปญหาทางพฤตกิรรมและจติเวช การเจรจาตอรอง การทารณุกรรม 
ผูหมดสติ ผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง ผูปวยระยะสุดทาย โรคติดตอ,ติดเช้ือ
อุบัติใหม
  ฝกทักษะการดูแลผูปวยฉุกเฉินทั้งในหุนฝก, สถานการณ
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  เวชบริบาลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 2  3(2-4-3)

  Emergency Trauma Care 2

  ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยจากการบาดเจ็บ กลไก
การบาดเจ็บการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแกผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
การกระแทก การฉีกขาด ไฟไหมนํ้ารอนลวก ถูกยิง ตกจากท่ีสูง เลือดออก
และช็อค วัตถุหนักหักทับรางกาย การชวยเหลือผูติดอยูในซากปรักหักพัง 
หลุมลึก ตึกถลม ชองแคบ และท่ีอับอากาศ การปองกันการบาดเจ็บ 
ระบบการบันทึกทางการบาดเจ็บ
  ฝกทักษะการดูแลผูปวยฉุกเฉินทั้งในหุนฝก, สถานการณ
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)

  การแพทย 3

  Emergency Medical Operation Field Work 3

  ฝกภาคสนามการปฏิบัติการฉุกเฉินรวมกับทีมปฏิบัติการ
ฉกุเฉินการแพทยขัน้พืน้ฐาน ฝกปฏิบตักิารฉุกเฉินการแพทยในสถานการณ
เฉพาะ เชน การลําเลียงผูปวยทางอากาศ การกูชีพทางนํ้า
  Field practice of emergency medical operation 
with basic life support team, practice of aeromedical 
transportation, maritime and aquatic life support

 1504 406  การวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

  Research in Health Sciences

  การคนควาและการปฏบิติัการวจิยัทางวทิยาศาสตรสขุภาพ 
เนนการศึกษาขอมูลดวยตนเองภายใตความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
  Research in health science with an emphasis on 
self study under the supervision of an advisor

 1504 407  งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉิน  4(0-16-0)

  การแพทย 4

  Emergency Medical Operation Field Work 4

  ฝกภาคสนามการเปนผู ร วมในทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทยขัน้สงูทัง้ในโรงพยาบาลและ จดุเกดิเหต ุการชวยฟนคนืชพีขัน้สงู
การใชเครือ่งชวยหายใจ การกระตุนหวัใจแบบใชมอื การรบัแจงเหตแุละสัง่
การในศูนยสั่งการ การใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวข้ันตนแกผูปวยฉุกเฉิน
และผูประสบเหตุ
  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)

  การแพทย 5

  Emergency Medical Operation Field Work 5

  ฝกภาคสนามการเปนผูนําในการปฏิบัติการฉุกเฉินการ
แพทยรวมกับทีมกูชีพขั้นสูงภายใต การอํานวยการทางการแพทย การใช
ระบบการแพทยทางไกล และการสงตอผูปวยวิกฤตฉุกเฉินระหวาง
สถานพยาบาล การบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในทองถิ่นหรือ
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  ปฏิบัติการกูภัยในปฏิบัติการฉุกเฉิน  2(0-8-0)

  การแพทย

  Rescue Operation in Emergency Medical

  Operation

  การฝกภาคสนามการกูภัย การตัด ถาง งางงัด การชวย
เหลือผูปวยในที่สูง หลุมลึก ที่แคบ ที่อับอากาศ การเลือกและการสวมชุด
ปองกันประเภทตางๆ การกูภัยทางน้ํา
  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 ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

  เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัย 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา



วาง



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  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

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
 



ก-13

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	



ก-19

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม



ก-20

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value



ก-22

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition


