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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.คัทลีย�		เมฆจรัสกุล	 ผูช้ว่ยอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์			 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

 คณะแพทยศ�สตร์

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน 220	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	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	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	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

โทรศัพท์	 :	 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 ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 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 ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	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

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

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	

	 สยามบรมราชกุมารี	(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

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

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 พ.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Doctor	of	Medicine	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 M.D.

หลักสูตร 
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		244		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
  หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต

	 2.1		 วิชาเฉพาะทางการแพทย์	 	 196	 หน่วยกิต

	 2.2		 วิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ	 		12	 หน่วยกิต

	 	 ตามความสนใจของผู้เรียน

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 244 หน่วยกิต

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

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  208  หน่วยกิต

  2.1  วิชาเฉพาะทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า  196  หน่วยกิต

0204	103	 ฟิสิกส์สำาหรับนิสิตแพทย์	 3(2-3-4)	

	 Physics	for	Medical	Students

1501	111	 การเรียนรู้วิธีเรียน	 2(1-2-3)	

	 Learning	how	to	learn

1501	112	 เวชศาสตร์พฤติกรรม	 2(2-0-4)	

	 Behavioral	Medicine	

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	1

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	2

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

	 General	Principle	for	Medicine	1

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

	 General	Principle	for	Medicine	2	

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

	 General	Principle	for	Medicine	3	

1502	224	 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง	 2(1-2-3)

	 Skin	and	Related	Connective	Tissue

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

	 Musculoskeletal	System	1	

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

	 Musculoskeletal	System	2	

1502	233		 ระบบประสาท	1	 4(3-2-7)

	 Nervous	System	1	

1502	234	 ระบบประสาท	2	 3(2-2-5)

	 Nervous	System	2	

1502	235	 ระบบหายใจ	 4(3-2-7)

	 Respiratory	System	

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	3

1501	312	 เวชจริยศาสตร์	 1(1-0-2)

	 Medical	Ethics

1501	313	 การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 1(1-0-2)	

	 และความรู้เบื้องต้นทางอาการวิทยา	

	 Patient	Safety	Education	and	Symptomatology

1501	314	 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการวิพากษ์	 3(2-2-5)

	 Evidence-Based	Medicine	and	Critical	Appraisal	

1501	315		 เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น	 4(3-3-6)

	 Introduction	to	Clinical	Medicine

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

	 Cardiovascular	System	1	

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

	 Cardiovascular	System	2	

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

	 Gastrointestinal	System	1	

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

	 Gastrointestinal	System	2	

1502	321	 ไตและทางเดินปัสสาวะ	 4(3-2-7)

	 Kidney	and	Urinary	Tract	

1502	335	 ระบบสืบพันธุ์	 4(3-2-7)

	 Reproductive	System	

1502	336		 ระบบต่อมไร้ท่อ	 3(2-2-5)	

	 Endocrine	System	

1502	337		 ระบบการสร้างเม็ดเลือดและนำ้าเหลืองเรติคูลา	 3(2-2-5)	

	 Hematopoietic	and	Lymphoreticular	System	

1502	322		 พยาธิวิทยาคลินิก	 2(1-2-3)

	 Clinical	Pathology	

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	4

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	5	

1501	441	 ศัลยศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 Surgery	1

1501	442	 ศัลยศาสตร์	2	 4(0-12-0)

	 Surgery	2	

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

	 Orthopedics	1

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

	 Obstetrics	and	Gynecology	1

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

	 Obstetrics	and	Gynecology	2

1501	461	 อายุรศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 Medicine	1

1501	462	 อายุรศาสตร์	2	 4(0-12-0)

	 Medicine	2

1501	471	 กุมารเวชศาสตร์	1	 4(4-0-8)

	 Pediatrics	1	

1501	472	 กุมารเวชศาสตร์	2	 2(0-6-0)

	 Pediatrics	2	

1501	481	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 2(1-3-2)

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

	 Psychiatry	1

1501	483	 รังสีวิทยา	1	 2(1-3-2)

	 Radiology1

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	6

1501	512	 เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 2(1-3-2)

	 Psysical	Medicine	and	Rehabilitation

1501	541	 ศัลยศาสตร์	3	 2(2-0-4)

	 Surgery	3

1501	542	 ศัลยศาสตร์	4	 4(0-12-0)	

	 Surgery	4	

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

 Orthopedics	2

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

	 Obstetrics	and	Gynecology	3

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

	 Obstetrics	and	Gynecology	4

1501	561	 อายุรศาสตร์	3	 2(2-0-4)

	 Medicine	3	

1501	562	 อายุรศาสตร์	4	 4(0-12-0)

	 Medicine	4

1501	571	 กุมารเวชศาสตร์	3	 2(2-0-4)

	 Pediatrics	3

1501	572	 กุมารเวชศาสตร์	4	 2(0-6-0)

	 Pediatrics	4	

1501	582	 จิตเวชศาสตร์	2	 2(1-3-2)

	 Psychiatry2

1501	583	 รังสีวิทยา	2	 2(1-3-2)

	 Radiology2	

1501	584		 นิติเวชศาสตร์	1	 1(1-0-2)

	 Forensic	Medicine	1	

1501	585	 จักษุวิทยา	 2(1-3-2)

	 Ophthalmology

1501	586	 วิสัญญีวิทยา	 2(1-3-2)

	 Anesthesiology	

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

	 Otolaryngology

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

	 Family	Medicine	and	Community	Medicine	7

1501	641 ศัลยศาสตร์	5 4(1-9-2)

 Surgery	5	

1501	642 ศัลยศาสตร์	6 4(0-12-0)

 Surgery	6	

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

 Obstetrics	and	Gynecology	5

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

 Obstetrics	and	Gynecology	6

1501	661 อายุรศาสตร์	5 4(1-9-2)

 Medicine	5

1501	662 อายุรศาสตร์	6 4(0-12-0)

 Medicine	6

1501	671	 กุมารเวชศาสตร์	5	 2(2-0-2)

	 Pediatrics	5

1501	672	 กุมารเวชศาสตร์	6	 4(0-12-0)

	 Pediatrics	6

1501	681	 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 4(1-9-2)

	 Emergency	Medicine

1501	682	 นิติเวชศาสตร์	2	 2(0-6-0)

	 Forensic	Medicine	2	

  2.2 กลุ ่มวิชาเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของ

สถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน 12 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

1501	690	 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Orthopedics

1501	691	 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Emergency	Medicine

1501	692	 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Medicine

1501	693	 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Obstetrics	and	Gynecology

1501	694	 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Surgery

1501	695	 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Pediatrics

1501	696	 เวชปฏิบัติจักษุวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Ophthalmology

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

	 Clinical	Practices	in	Otolaryngology

1501	698	 เวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Palliative	Care

1501	699	 เวชปฏิบัติวิสัญญีวิทยา	 3(0-6-3)

	 Clinical	Practices	in	Anesthesiology
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวทิยาลยั	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

0201	115	 คณิตศาสตร์สำาหรับนิสิตแพทย์	 3(3-0-6)

	 Mathematics	for	Medical	Students

0202	105	 เคมีสำาหรับนิสิตแพทย์	 2(2-0-4)

	 Chemistry	for	Medical	Students

0203	101	 ชีววิทยาทั่วไปสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-3-4)

	 General	Biology	for	Health	Science

1501	191	 เวชศาสตร์แผนไทย	1	 2(2-0-4)

	 Thai	Traditional	Medicine	1

1501	192	 เวชศาสตร์แผนไทย	2	 2(2-0-4)

	 Thai	Traditional	Medicine	2
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แผนการศึกษา

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

ชั้นปีที่ 1

1 MD ภาคต้น ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0202	105 เคมีสำาหรับนิสิตแพทย์

Chemistry	for	Medical	Students

2(2-0-4) 0204	103 ฟิสิกส์สำาหรับนิสิตแพทย์

Physics	for	Medical	Students

3(2-3-4)

1501	191 เวชศาสตร์แผนไทย	1

Thai	Traditional	Medicine	1

2(2-0-4) 1501	192 เวชศาสตร์แผนไทย	2

Thai	Traditional	Medicine	2

2(2-0-4)

1501	111 การเรียนรู้วิธีเรียน

Learning	how	to	learn	

2(1-2-3) 1501	112 เวชศาสตร์พฤติกรรม

Behavioral	Medicine

2(2-0-4)

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3) 0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0041	022 ทกัษะและชวิีตดจิิทลัเพือ่การเปลีย่นแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	

Transformation

2(2-0-4) 0043 001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1502	221 หลักการทั่วไปสำาหรับแพทย์	1

General	Principle	for	Medicine	1

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

Musculoskeletal	System	2

3(2-2-5)

1502	222 หลักการทั่วไปสำาหรับแพทย์	2

General	Principle	for	Medicine	2

4(3-2-7) 1502	233 ระบบประสาท	1

Nervous	System	1

4(3-2-7)

1502	223 หลักการทั่วไปสำาหรับแพทย์	3

General	Principle	for	Medicine	3

4(3-2-7) 1502	234 ระบบประสาท	2

Nervous	System	2

3(2-2-5)

1502	224 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง

Skin	and	Related	Connective	Tissue

2(1-2-3) 1502	235 ระบบหายใจ

Respiratory	System

4(3-2-7)

1502	231 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	1

Musculoskeletal	System	1

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

Family	Medicine	and	Community	

Medicine	2

3(2-2-5)

1501	211 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	1

Family	Medicine	and	Community	

Medicine	1

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 รวมจ�านวนหน่วยกิต 17



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

ชั้นปีที่ 3

ภาคต้น ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1502	331 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	1

Cardiovascular	System	1

3(2-2-5)	 1502	335 ระบบสืบพันธุ์

Reproductive	System

4(3-2-7)

1502	332 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	2

Cardiovascular	System	2

2(1-2-3) 1502	336 ระบบต่อมไร้ท่อ

Endocrine	System

3(2-2-5)

1502	333 ระบบทางเดินอาหาร	1

Gastrointestinal	System	1

2(1-2-3) 1502	337 ระบบการสร้างเม็ดเลือดและนำ้าเหลืองเรติคูลา

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 ไตและทางเดินปัสสาวะ

Kidney	and	Urinary	Tract

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

	เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น	

4(3-3-6)

1501	311 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	3

Family	Medicine	 and	 Community	

Medicine	3

3(1-4-4) 1501	314 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการวิพากษ์

Evidence-Based	Medicine	and	Critical	

Appraisal

3(2-2-5)

1501	313 การจดัการศกึษาด้านความปลอดภยัของผูป่้วย

และความรู้เบื้องต้นทางอาการวิทยา	

Patient	Safety	Education	and	

Symptomatology

1(1-0-2)

1501	312	 เวชจริยศาสตร์	

Medical	Ethics

1(1-0-2)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ชั้นปีที่ 4 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	471 กุมารเวชศาสตร์	1

Pediatrics	1

4(4-0-8)

1501	472 กุมารเวชศาสตร์	2

Pediatrics	2	

2(0-6-0)

1501	481 การสร้างเสริมสุขภาพ

Health	Promotion

2(1-3-2)

1501	411 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	4

Family	Medicine	and	Community	Medicine	4

2(1-3-2)

1501	412 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	5

Family	Medicine	and	Community	Medicine	5

2(0-6-0)

1501	441 ศัลยศาสตร์	1

Surgery	1

4(4-0-8)

1501	442 ศัลยศาสตร์	2

Surgery	2

4(0-12-0)

1501	443 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	1

Orthopedics	1

2(1-3-2)

1501	451 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	1

Obstetrics	and	Gynecology	1

4(2-6-4)

1501	452 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	2

Obstetrics	and	Gynecology	2

2(0-6-0)

1501	461 อายุรศาสตร์	1

Medicine	1

4(4-0-8)

1501	462 อายุรศาสตร์	2

Medicine	2

4(0-12-0)

1501	482 จิตเวชศาสตร์	1

Psychiatry	1

2(2-0-4)

1501	483 รังสีวิทยา1

Radiology1

2(1-3-2)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 40 
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ชั้นปีที่ 5 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	571 กุมารเวชศาสตร์	3

Pediatrics	3

2(2-0-4)

1501	572 กุมารเวชศาสตร์	4

Pediatrics	4

2(0-6-0)

1501	511	 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	6

Family	Medicine	and	Community	Medicine	6

2(0-6-0)

1501	512 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Psysical	Medicine	and	Rehabilitation

2(1-3-2)

1501	541 ศัลยศาสตร์	3

Surgery	3

2(2-0-4)

1501	542 ศัลยศาสตร์	4

Surgery	4

4(0-12-0)

1501	543 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	2

Orthopedics	2

4(2-6-4)

1501	551 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	3

Obstetrics	and	Gynecology	3

2(2-0-4)

1501	552 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	4

Obstetrics	and	Gynecology	4

2(0-6-0)

1501	561 อายุรศาสตร์	3

Medicine	3	

2(2-0-4)

1501	562 อายุรศาสตร์	4

Medicine	4

4(0-12-0)

1501	585 จักษุวิทยา

Ophthalmology

2(1-3-2)

1501	582 จิตเวชศาสตร์	2

Psychiatry	2

2(1-3-2)

1501	584 นิติเวชศาสตร์	1

Forensic	Medicine	1

1(1-0-2)

1501	583 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 กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน

3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 42 
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ชั้นปีที่ 6 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

1501	671 กุมารเวชศาสตร์	5

Pediatrics	5

2(1-3-2)

1501	672 กุมารเวชศาสตร์	6

Pediatrics	6

4(0-12-0)

1501	651 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	5

Obstetrics	and	Gynecology	5

2(1-3-2)

1501	652 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	6

Obstetrics	and	Gynecology	6

4(0-12-0)

1501	641 ศัลยศาสตร์	5

Surgery	5

4(1-9-2)

1501	642 ศัลยศาสตร์	6

Surgery	6

4(0-12-0)

1501	661 อายุรศาสตร์	5

Medicine	5

4(1-9-2)

1501	662 อายุรศาสตร์	6

Medicine	6

4(0-12-0)

1501	681 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Emergency	Medicine	

4(1-9-2)

1501	611 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	7

Family	Medicine	and	Community	Medicine	7

2(0-6-0)

1501	682 นิติเวชศาสตร์	2

Forensic	Medicine	2

2(0-6-0)

1501	xxx กลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของสถาบันหรือส่งเสริมศักยภาพ

ตามความสนใจของผู้เรียน

9

รวมจ�านวนหน่วยกิต 45 
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต

  2.1 วิชาเฉพาะทางการแพทย์ ไม่น้อยกว่า 196 หน่วยกิต

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

 Physics for Medical Students

 แรงและการเคลื่อนที่	 การชนและโมเมนตัม	 การหมุน	

ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์	 แรงดันและความดันของของไหล	

คล่ืน	 แสงและการมองเห็น	 เสียง	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 อัลตรา-โซนิก	

ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์	กัมมันตภาพรังสี	

	 Force	 and	motions,	 collisions	 and	momentum,	

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

and	optics,	sound,	electromagnetic	wave,	ultrasonic,	medical	

elastration	equipment,	radioactivity	

 

1501 111 การเรียนรู้วิธีเรียน 2(1-2-3)

 Learning How To Learn

 จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์	 ทักษะอาชีพและทักษะ

การเรียนรู้	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ความคิดสร้างสรรค์	 การสื่อสาร	

การทำางานร่วมกับผู้อื่น	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 บทความวิชาการ

ทางการแพทย์	 ทักษะการอ่านและการเขียน	 เทคนิคการนำาเสนองาน	

การจัดการความเครียด	

	 Medical	professionalism,	career	and	learning	skills,	

critical	 thinking,	 creativity,	 communication,	 collaboration,	

information	technology,	medical	articles,	 reading	and	writing	

skills,	presentation	technique,	stress	management

 

1501 112 เวชศาสตร์พฤติกรรม 2(2-0-4)

 Behavioral Medicine

 พัฒนาการมนุษย์ตามช่วงวัย;	 จิตวิทยาพื้นฐานของ

การเรยีนรู	้การจำา	และอารมณ์;	พฤตกิรรมมนษุย์	พฤตกิรรมทางสงัคม	และ

พฤติกรรมสุขภาพ;	ทฤษฎีบุคลิกภาพและกลไกทางจิต;	 โรคทางจิตเวช;	

ปัจจยัทางพฤตกิรรม	เพศ	เชือ้ชาต	ิวฒันธรรม	อาชีพ	และสิง่แวดล้อม	ทีม่ต่ีอ

การรกัษาและป้องกันโรค;	หลกัการส่งเสริมสขุภาพ	ป้องกันโรค	รักษา	และ

ฟื้นฟูสภาพ;	เวชจริยศาสตร์และความเป็นวิชาชีพแพทย์

	 Human	 development	 through	 l i fe 	 span;	

psychological	basis	of	learning,	memory,	and	emotion;	human	

behavior,	 social	 behavior,	 and	 health	 behavior;	 theories	 of	

personality	 and	defense	mechanisms;	 psychiatric	 disorders;	

behavioral,	 gender,	 ethnic,	 cultural,	 occupational,	 and	

environmental	considerations	affecting	disease	treatment	and	

prevention;	principle	of	health	promotion,	prevention,	treatment	

and	rehabilitation;	medical	ethics	and	professionalism

 

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

 Family Medicine and Community Medicine 1

 แนวคิดสุขภาพ	 ปัจจัยกำาหนดสุขภาพ	 ประวัติศาสตร์

การดูแลสุขภาพ	 นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย	

การพฒันาสขุภาพชมุชนแบบมส่ีวนร่วมและสขุภาพภาคประชาชน	ดชันชีีวั้ด

สุขภาพ	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	การสร้างเสริมสุขภาพ	อาชีวอนามัย

และอนามยัสิง่แวดล้อม	ความหมายของเวชศาสตร์ครอบครวั	หลกัการของ

เวชศาสตร์ครอบครัว	 บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	พลวัตร

ครอบครัว	 ชนิดและระบบครอบครัว	 วงจรชีวิตของครอบครัว	 เครื่องมือ

การศึกษาครอบครัว	 ประสบการณ์การเยี่ยมบ้านโดยการใช้เครื่องมือ

การศึกษาครอบครัว	

	 Concept	 of	 health	 and	 social	 determinants	 of	

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

of	Thailand;	participatory	community	health	development	and	

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

occupational	health	and	environmental	health;	definition	of	family	

medicine;	principle	of	family	medicine,	roles	of	family	medicine	

practitioner;	 family	 dynamics;	 family	 types;	 family	 systems;	

family	 life	 cycle;	 family	 assessment	 tools	 and	experiences	 in	

home	visit	using	family	assessment	tools

 

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

 Family Medicine and Community Medicine 2

 หลักการระบาดวิทยา	 แนวคิดและรูปแบบของการศึกษา

ทางระบาดวิทยา	หลกัพืน้ฐานเกีย่วกบัการวัดขนาดและความรนุแรงของโรค	

การศึกษาเชิงพรรณนา	 การศึกษาเชิงวิเคราะห์	 การศึกษาเชิงทดลอง	

การทดสอบสมมติฐานและการอ้างอิง	 สถิติวิเคราะห์และการอนุมาน

ทางสถิติ	 ความแปรปรวนและความน่าจะเป็น	 ประชากร	การสุ่มตัวอย่าง

และการคำานวณ	ขนาดตัวอย่าง	การศึกษาเชิงคุณภาพ	การวินิจฉัยชุมชน

และการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำาดับความสำาคัญ

ของปัญหา	 หลักการทำางานกับชุมชน	 และจริยธรรมการวิจัยทางคลินิก 

เครื่องมือการวินิจฉัยชุมชน	การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวินิจฉัย

ชุมชน	 วิทยาการระบาด	 ระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่สำาคัญ	

การเฝ้าระวังโรค	 การสอบสวนโรค	 และการควบคุมโรค	 การวัดความ

สัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค	การวัดผลสัมฤทธิ์ของการรักษาและ

มาตรการทางสขุภาพ	ความถูกต้องของเครือ่งมอืตรวจคดักรองและวนิจิฉยั

โรค ทักษะการสื่อสารกับบุคลากรด้านสาธารณสุข	 และบุคลากรจาก

หน่วยงานต่าง	ๆ	ในท้องถิ่น	
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	 Principle	of	epidemiology;	conceptual	framework	

and	study	designs	in	epidemiology;	basic	principle	of	disease	

measurement;	descriptive	study,	analytical	study,	experimental	

study;	hypothesis	testing	and	reference;	analytical	statistics	and	

inferential	statistics;	variance	and	probability;	population;	sample	

size	calculation;	qualitative	study	design;	community	assessment	

tools;	data	collection;	data	analysis	and	prioritization;	principle	

of	 participatory	approach	 to	work	with	 community;	 research	

ethics;	 practice	 of	 using	 community	 assessment	 tools;	

epidemiology	of	 diseases	and	major	health-related	problems;	

surveillance;	 identifying	 factors	 influencing	 the	 distribution	

of	 diseases;	 disease	 control;	 correlation	measurement	 of	

disease-related	factors;	treatment	effectiveness	measurement;	

health-related	 control	 strategy;	 sensitivity	 and	 specificity	 of	

surveillance	 and	diagnostic	 tools;	 communication	 skills	with	

health	personnel	and	staffs	from	local	organizations	

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

 General Principle for Medicine 1

	 โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์	จุลกายวภิาคและสรีรวทิยา

ของเซลล์และเนื้อเยื่อ	ประกอบด้วย	เซลล์บุผิว	หน้าที่ของเซลล์เยื่อบุชนิด

ต่าง	ๆ 	และการเชือ่มต่อระหว่างเซลล์	เนือ้เยือ่เกีย่วพนัและสารระหว่าง	เซลล์	

เซลล์ตับและเซลล์ไขมัน	 การขนส่งผ่านเยื่อหุ ้มเซลล์และการสื่อสาร

สัญญาณภายในเซลล์	 โครงสร้างระดับโมเลกุลและกลไกการหดตัว

ของกล้ามเน้ือ	การเจรญิและการพฒันาของเซลล์	ประกอบด้วยวฏัจกัรการ

แบ่งตัว	 เซลล์ต้นกำาเนิด	การพัฒนาของเซลล์และสายพัฒนาการที่จำาเพาะ	

การบาดเจ็บ	การตาย	การเสื่อมของเซลล์	 การปรับตัวของเซลล์	 และการ

สะสมของสารภายในเซลล์	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมภายใน

เซลล์	 กระบวนการผลิตพลังงาน	 สารชีวโมเลกุลที่ใช้ผลิตพลังงาน	

กระบวนการสังเคราะห์ชีวโมเลกุล	 ของเสียที่ได้จากการเปลี่ยนแปลง

ในเซลล์	 การเปลี่ยนแปลงที่มีความผิดปกติทางเมแทบอลิก	 โครงสร้าง

และองค์ประกอบของโครโมโซมของมนุษย์	 การถ่ายทอดพันธุกรรม	

ความผันแปร	และการเปลี่ยนแปลง	ผ่าเหล่า	ของโครงสร้างพันธุกรรมของ

มนุษย์	 และโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์	 เทคนิคที่เกี่ยวข้องในระดับ

โมเลกุล	การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์

 Cell	structure,	cellular	component,	histology	and	

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

certain	epithelium	lining	and	cellular	junction,	connective	tissue	

and	extracellular	matrix,	hepatic	cells	and	adipocytes,	membrane	

transport	 and	 signal	 transduction	 ,molecular	 structure	 and	

mechanism	of	muscle	contraction,	cell	growth	and	development:	

cell	 division	 cycle,	 stem	cells,	 cellular	 differentiation	 and	cell	

specific	 lineages,	cell	 injury,	death	and	degeneration,	cellular	

adaptation,	 intracellular	 accumulations,	 structure	 and	

components	of	human	chromosomes,	flow	of	genetic	information,	

genetic	variation,	DNA	mutation	and	genetic	diseases,	molecular	

biology	techniques:	application	for	medical	sciences

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

 General Principle for Medicine 2 

	 กระบวนการอักเสบ	 วิทยาเนื้องอกพื้นฐาน	 เภสัชวิทยา

พื้นฐาน	 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐานและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	

กรณีศึกษา	และปฏิบัติการ	

	 Inflammatory	 process,	 basic	 oncology,	 basic	

pharmacology,	 basic	 immunology	 and	 diseases	 of	 immune	

system,	case	studies	and	laboratory

 

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

 General Principle for Medicine 3 

	 แบคทีเรียวิทยาพื้นฐาน	ยาต้านจุลชีพ	 ไวรัสวิทยาพื้นฐาน	

ยาต้านไวรสั	ราวทิยาพืน้ฐาน	ยาต้านเชือ้รา	ปรสติวทิยาพืน้ฐาน	ยาต้านปรสติ	

การควบคุมจุลินทรีย ์	 การเก็บตัวอย่างสิ่งส ่งตรวจ	 ภูมิคุ ้มกันและ

พยาธิวิทยาการติดเชื้อ	กรณีศึกษา	และปฏิบัติการ	

 Basic	 bacteriology,	 antibiotics,	 basic	 virology,	

antiviral	 drugs,	 basic	mycology,	 antifungal	 drugs,	 basic	

parasitology,	antiparasitic	drugs,	control	of	microbial	growth,	

specimens	collection,	immunity	and	pathology	of	infection,	case	

studies	and	laboratory	

1502 224 ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 2(1-2-3)

 Skin and Related Connective Tissue 

	 กายวิภาค	 จุลกายวิภาค	 และการเจริญพัฒนาของระบบ

ผิวหนัง	 โครงสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนัง	 และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่

เก่ียวข้อง	 สรีรวิทยาของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	 กลไกการ

ซ่อมแซม	การเจริญทดแทน	กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับระยะ

ของชีวิต	 เช้ือชาติ	 กลไกการป้องกันตัวเองและเช้ือประจำาถ่ินของผิวหนัง	

พยาธิวิทยาของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง	หลักการรักษา	

การป้องกัน	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Anatomy,	 histology,	 development	 of	 skin,	

derivatived	 structures	 of	 skin	 and	 related	 connective	 tissue,	

physiology	of	body	 temperature	control,	mechanism	of	 repair	

and	regeneration,	and	changing	processes	associated	with	stage	

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

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

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

 Musculoskeletal System 1 

 กายวิภาคศาสตร์	 จุลกายวิภาคศาสตร์	 วิทยาเอมบริโอ

มนษุย์	สรีรวทิยา	และพยาธวิทิยา	ของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	การสร้าง

กระดูก	หลัง	รยางค์ส่วนบน	และคอ	การติดเชื้อ	กระดูกหัก	หลักการรักษา	

การป้องกัน	การฟื้นฟู	 ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา	กายวิภาคศาสตร	์

และพยาธิวทิยาของระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	กรณีศกึษา	และการพฒันา

ความเป็นนักวิชาชีพ

	 Anatomy,histology,	 embryology,	physiology	and	

pathology	of	musculoskeletal	system,	bone	formation,	back,	the	

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

prevention,	 rehabilitation,	 correlation	 between	 radiology,	

anatomy	and	pathology	of	musculoskeletal	system,	case	studies	

and	professional	development

 

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

 Musculoskeletal System 2 

 กายวิภาคศาสตร์	ปรสิตวิทยา	เภสัชวิทยา	และพยาธิวิทยา	

ของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้	ศรีษะ	ผนงัทรวงอก	ผนงัหน้าท้องส่วนหน้า	

และรยางค์ส่วนล่าง	การตดิเชือ้	กระดกูหกั	หลกัการรกัษา	ป้องกนั	การฟ้ืนฟ	ู

ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา	 กายวิภาคศาสตร์	 และพยาธิวิทยาของ

ระบบกระดกูและกล้ามเนือ้	กรณศีกึษา	และการพฒันาความเป็นนกัวชิาชีพ

	 Anatomy,	 parasitology,	 pharmacology	 and	

pathology	of	musculoskeletal	system,	head,	the	thoracic	wall,	

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

principles	 of	 treatment,	 prevention,	 rehabilitation,	 correlation	

between	radiology,	anatomy	and	pathology	of	musculoskeletal	

system,	case	studies	and	professional	development

 

1502 233 ระบบประสาท 1 4(3-2-7)

 Nervous System 1 

 โครงสร้าง	หน้าทีก่ารทำางานของระบบประสาท	ประสาทเคม	ี

พัฒนาการของระบบประสาท	ประสาทกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบ

การรบัความรูส้กึและความรูส้กึพเิศษ	ระบบสัง่การ	ลกัษณะทางด้านคลนิกิ	

และพยาธิวิทยาของพัฒนาการระบบประสาท	 ระบบการรับความรู้สึก

และความรู้สึกพิเศษ	 รวมทั้งระบบสั่งการ	 หลักการรักษา	 การป้องกัน	

การพยากรณ์โรค	 และการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม	อาการ

และอาการทางวิทยา	 เภสัชวิทยาระบบประสาท	ความสัมพันธ์ระหว่าง

รงัสวีทิยา	กายวภิาคศาสตร์	และพยาธวิทิยาของระบบประสาท	กรณศีกึษา	

และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Structural, 	 functions	 of	 nervous	 system,	

neurochemistry,	development	of	nervous	system,	neuroanatomy	

and	physiology	of	 sensory	 and	 special	 senses	 system,	motor	

system,	 clinical	 aspects	 and	 pathology	 of	 nervous	 system	

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

principles	 of	 therapeutics,	 prevention,	 prognosis	 and	holistic	

care,	 symptom	 and	 signs,	 neuropharmacology,	 correlation	

between	radiology	anatomy	and	pathology	nervous	system,	case	

studies	and	professional	development

 

1502 234 ระบบประสาท 2 3(2-2-5)

 Nervous System 2 

	 โครงสร ้างและหน้าที่การทำางานของสมองส ่วนบน	
การเรยีนรู	้ความจำา	พฒุทิางปัญญา	ภาษา	ตลอดจนพฤตกิรรมการแสดงออก	

การแสดงออกของอารมณ์และความรูส้กึ	และความผดิปกตทิางด้านจติเวช	

หลักการรักษา	การป้องกัน	 การพยากรณ์โรค	 และการให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยแบบองค์รวม	อาการและอาการทางวิทยา	เภสัชวิทยาระบบประสาท	

ความสมัพนัธ์ระหว่างรงัสวิีทยา	กายวภิาคศาสตร์	และพยาธวิทิยาของระบบ

ประสาท	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Structural	and	functional	of	higher	brain,	learning,	

memory,	cognition,	speech	toward	behavioral	responses,	mood	

and	emotional	expression	and	psychiatry	disorder,	principles	of	

therapeutics,	prevention,	prognosis	and	holistic	care,	symptom	

and	signs,	neuropharmacology,	correlation	between	radiology	

anatomy	 and	 pathology	 nervous	 system,	 case	 studies	 and	

professional	development

 

1502 235 ระบบหายใจ 4(3-2-7)

 Respiratory System 

 การเจริญพัฒนา	กายวิภาคศาสตร์	 จุลกายวิภาคศาสตร	์

สรีรวิทยาของระบบทางเดินหายใจ	 การทดสอบการทำางานของปอด	

ภูมิคุ้มกันวิทยา	 จุลชีววิทยา	พยาธิกำาเนิด	พยาธิสรีรวิทยา	พยาธิวิทยา	

พยาธิวิทยา	 เภสัชวิทยา	 ภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ	

ความสัมพันธ์ของอาการ	และอาการแสดงกับพยาธิ	สภาพของโรค	ปัจจัย

เสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค	การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	การประยุกต์

ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพ่ืออธิบายโรคที่พบบ่อยของระบบ

ทางเดินหายใจ	เงาภาพรังสีภาวะผิดปกติที่สำาคัญของระบบทางเดินหายใจ	

ผลกระทบของความเจ็บป่วย	 ทักษะการให้ข้อมูล	 กรณีศึกษา	 และการ

พัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Development,	 anatomy,	histology,	physiology	of	

respiratory	system,	lung	function	test,	immunization,	infection,	

micro-organisms,	 pathogenesis,	 pathophysiology,	 pathology,	

clinical	 pathology,	 pharmacology,	 abnormal	 conditions	 of	

respiratory	system,	relationship	of	symptoms	and	pathological	

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

to	explain	causes	of	common	diseases,	image	films	of	essential	

abnormal	 condition	of	 respiratory	diseases,	 impact	 of	 illness,	

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

 Family Medicine and Community Medicine 3

 การวางแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมการจัด

บริการพัฒนาสุขภาพชุมชน	 การบริหารโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน	

การประเมนิผลโครงการแบบมีส่วนร่วมและการนำาเสนอผลการปฏบิติังาน	

การบันทึกทางเวชศาสตร์ครอบครัว	การประเมินและติดตามผู้รับบริการ

อย่างต่อเนื่อง	 หลักการเศรษฐศาสตร์คลินิก	 หลักการดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย	 หลักการประเมินครอบครัว	 หลักการให้คำาปรึกษา	 สิทธิผู้ป่วย	

การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้าย	 การตัดสินใจช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต	

การทำางานร่วมกันกับบุคลากรด้านสุขภาพ	และบุคลากรอื่น	ๆ	 ในชุมชน	

ทักษะการสื่อสาร	

	 Participatory	 planning	 of	 health	 development	

plans	with	 community;	 service	 plans	 for	 community	 health	

development;	participatory	project	evaluation;	project	outcome	

presentation;	 records	 in	 family	medicine;	 evaluation	 and	

continuous	 following	 up	 of	 patients;	 principles	 of	 health	

economics;	 principle	 of	 palliative	 care;	 principle	 of	 family	

assessment;	principle	of	counselling;	patient	rights;	practice	of	

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

personnel	and	other	staffs	 in	community	and	communication	

skills

 

1501 312  เวชจริยศาสตร์ 1(1-0-2)

 Medical Ethics

 หลักการทางเวชจริยศาสตร์	 การวิเคราะห์ทางจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการแพทย์	การคิดเชิงวิพากษ์	 และการใช้เหตุผล	การโต้เเย้ง

โดยใช้หลักจริยธรรม	กฎหมาย	ประเพณี	ความเชื่อ	ค่านิยมในการตัดสิน

ปัญหาทางสุขภาพ

	 Principle	 of	 ethics	medicine,	 analyzing	 and	

resolving	 ethical	 problems	 in	medicine	 for	 common	clinical	

problems,	critique	and	critical	thinking	of	ethical	problems,	health	

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

 

1501 313  การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย 1(1-0-2) 

 และความรู้เบื้องต้นทางอาการวิทยา

 Patient Safety Education and Symptomatology

 ความหมายและหลักการของความปลอดภัยของผู้ป่วย	

การศึกษาด้านพ้ืนฐานความปลอดภัยของผู ้ป ่วยมีความเข้าใจและ

การเรยีนรูจ้ากความผดิพลาด	จากตวัอย่างกรณศีกึษา	การปรบัปรงุคณุภาพ	

การทำางานเป็นทีม	 และการปรับปรุงความปลอดภัยทางการแพทย์

ท่ีเหมาะสมกับบรบิทขององค์กร	รวมถงึมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัอาการ

วิทยาเบื้องต้น	และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

	 Definition	 and	 principles	 of	 patient	 safety,	

understanding	and	learning	from	errors	(By	case	study	and	expert	

suggestion),	 quality	 improvement	methods,	 health-care	 team	

management,	improving	medication	safety	that	appropriate	to	

organizational	context.	And	learning	basic	symptomatology	for	

clinical	application

 

1501 314 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์และการวิพากษ์ 3(2-2-5)

 Evidence-Based Medicine and Critical Appraisal

	 หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัยอย่างเป็น

ระบบ	 เชื่อถือได้	หลักการทำาวิจัยเชิงสังเคราะห์แบบเมต้าและการประเมิน

งานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ	 ทักษะการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล	

การอภิปรายรายการดูแลรักษาผู ้ป ่วยโดยใช้ข ้อมูลจากฐานข้อมูล	

กระบวนการวิจัย	ความรู้และแนวคิดในการทำาวิจัย	การวางแผนโครงการ

วิจัย	 การค้นหาเอกสารอ้างอิง	 การสร้างโจทย์และวัตถุประสงค์การวิจัย	

การวางแผนการทดลอง	 การวางแผนการปฏิบัติ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

การวิเคราะห์ทางสถิติ	 การเขียนต้นฉบับผลงานวิจัย	 การส่งตีพิมพ์	

และจริยธรรมการวิจัย	 การประยุกต์ใช้กระบวนการและเทคนิคการวิจัย

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา	การประยุกต์

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	สถิติเชิงวิเคราะห์สำาหรับทดสอบสมมติฐาน	วิเคราะห์

ความสัมพันธ์	และการวิเคราะห์การรอดชีพ	

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

systematic	and	valid	information,	principles	of	research	synthesis,	

systematic	literature	review,	meta-analysis,	critical	appraisal	of	

research	work,	database	searching	skills,	discussions	of	patient	

care	 using	 information	 from	 databases.	 Research	 process,	

knowledge	and	concepts	of	doing	research;	research	planning;	

literature	review;	formulation	of	research	questions	and	objectives;	

experiment	 design;	 experimental	 planning;	 data	 collection;	

statistical	analysis;	preparation	of	manuscripts	for	publication;	

research	 ethics;	 application	 of	 quantitative	 and	 qualitative	

research	 processes	 and	 techniques	 in	 problem	analysis	 and	

solving;	application	of	descriptive	and	analytical	statistic	to	test	

hypothesis	and	analyse	relationships	and	survival	rate

 

1501 315  เวชศาสตร์คลินิกเบื้องต้น 4(3-3-6)

 Introduction to Clinical Medicine

 หลกัการ	ทฤษฎ	ีและทกัษะการตรวจวนิจิฉยัร่างกายผูป่้วย

อย่างถูกต้อง	 การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์	 หลักการการวินิจฉัยโรค	

การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล	มีทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วย

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ	มีการประยุกต์การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ

การอย่างมีเหตุผล	การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย

แบบองค์รวมและมีทักษะในการให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยเบื้องต้น
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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 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 1 3(2-2-5)

 Cardiovascular System 1

 การพฒันากายวภิาคศาสตร์	จุลกายวภิาคศาสตร์	สรีรวทิยา	

และ	ชวีเคมขีองระบบหวัใจและหลอดเลอืด	ประกอบด้วยเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง

กับโครงสร้างและการพัฒนาของหัวใจ	 หลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจ	

งานและเมแทบอลิซึมของหัวใจ	 การนำาไฟฟ้าและคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ	

กลศาสตร์ของหัวใจและพลศาสตร์ของหัวใจ	 ระบบไหลเวียนเลือด	

พลศาสตร์การไหลเวยีนเลอืด	รวมถึงการควบคุมการทำางานของหวัใจและ

หลอดเลอืดในภาวะปกติและการตอบสนองของร่างกายเม่ือมีอาการแสดง

กับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับหัวใจ

 Development	anatomy,	histology,	physiology	and	

biochemistry	 of	 cardiovascular	 system which	 focus	 on	gross	

anatomy	and	development	of	heart	blood	vessels	and	cardiac	

muscle.	The	general	principles	of	heart	described	in	metabolism	

and	secretory	function	of	heart,	cardiac	conduction,	electrical	

activity	 of	 heart,	 basic	 electrocardiography	 cardiodynamic,	

circulation	and	hemodynamics.	Details	related	to	cardiovascular	

regulation	 and	 compensation	 after	 pathophysiology	 of	 heart	

disease

 

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

 Cardiovascular System 2 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดเชื้อ	การอักเสบ	และระบบ

ภูมิคุ ้มกันของโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด	 รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับ

การบาดเจ็บ	 โรคทางกายภาพ	 โรคที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม	และโรค

ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหลอดเลือดโคโรนารี

แบบเฉียบพลัน	 โรคหัวใจล้มเหลว	หัวใจหยุดเต้น	และช็อค	กลไกของยา	

เภสชัจลนศาสตร์	เภสชัพลศาสตร์ของยาทีเ่ก่ียวข้องกับยากลุม่รักษาความ

ดันโลหิตสูง	ยาละลายลิ่มเลือด	ยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ	ยารักษาหัวใจ

เต้นผิดจังหวะ	และยารักษาอาการปวดเค้นของหัวใจ

	 The	basic	knowledge	of	infectious,	inflammatory	

and	 immunologic	 of	 CVS	 disorders	 as	well	 as	 the	 general	

principles	of	traumatic,	mechanical,	metabolic	and	regulatory	

disorders,	hypertension,	acute	coronary	syndrome,	heart	failure,	

cardiac	arrest,	and	shock.	Mechanism	of	action,	pharmacodynamic	

and	pharmacokinetic	of	drugs	which	affect	the	CVS	disorders	

including	antihypertensive,	antithrombotic,	positive	inotropic,	

antiarrhythmic	and	antianginal	drugs	

1502 333 ระบบทางเดินอาหาร 1 2(1-2-3)

 Gastrointestinal System 1 

 บูรณาการของการเจริญเติบโต	พัฒนาการและโครงสร้าง

ของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร	 กลไกการควบคุมการทำางานทาง

สรรีวทิยาของระบบทางเดนิอาหารในภาวะปกต	ิความสมัพันธ์ระหว่างระบบ

ทางเดินอาหาร	กับระบบอื่น	ๆ	ของร่างกาย	

	 An	 integration	 of	 human	 development	 and	

structure	 of	 organs	 of	 the	 gastrointestinal	 system,	 control	

mechanisms	of	gastrointestinal	functions	in	normal	conditions,	

the	relationship	between	the	gastrointestinal	system	and	other	

systems	in	the	body

 

1502 334 ระบบทางเดินอาหาร 2 3(2-2-5)

 Gastrointestinal System 2 

 บูรณาการของความผิดปกติในระบบทางเดนิอาหาร	อาศยั

ความรู้พื้นฐานโครงสร้างและ	หน้าที่ของร่างกาย	 เชื่อมโยงกับพยาธิสภาพ

ทีพ่บในผูป่้วย	สาเหตแุละปัจจยัก่อโรค	พยาธวิทิยา	กำาเนดิ	พยาธสิรรีวทิยา	

อาการและการแสดงโรค	พยาธิสภาพของรอยโรค	หลักการและแนวทาง

การตรวจ	วินิจฉัยโรค	การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	การใช้ยาและการดูแล

รักษาผู้ป่วย	การให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน	

	 An	 integration	 of	 abnormal	 structure	 and	

function	 of	 gastrointestinal	 system,	 etiology,	 pathogenesis,	

pathophysiology,	symptoms	and	signs	of	the	diseases,	laboratory	

investigation,	diagnosis,	medical	treatment,	disease	prevention,	

health	education,	and	holistic	patient	care,	medication,	patient	

care	and	education,	disease	prevention	for	community

 

1502 321 ไตและทางเดินปัสสาวะ 4(3-2-7)

 Kidney and Urinary Tract 

	 กายวิภาคศาสตร ์ 	 จุลกายวิภาคศาสตร ์ 	 สรีรวิทยา	

เภสัชวิทยา	 และพยาธิสรีรวิทยา	 ของไตและทางเดินปัสสาวะ	พัฒนาการ

ระยะเอ็มบริโอจนถึงคลอด	 และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในเชิง

โครงสร้างและการทำางาน	 รวมไปถึงความเสื่อมของอวัยวะไปตามอายุ	

การทำางานปกตขิองไต	ความผดิปกตทิีพ่บบ่อยของไตและทางเดินปัสสาวะ	

เช่น	การติดเชื้อ	การอักเสบ	โรคนิ่ว	การบาดเจ็บ	 โรคเนื้องอก	โรคไตวาย	

เป็นต้น	รวมถึงหลักการการรักษา	อาการวิทยาของไตและทางเดินปัสสาวะ	

หลักการส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การให้การดูแลผู้ป่วยแบบ

องค์รวมของโรคไตและทางเดินปัสสาวะ	ความสัมพันธ์ระหว่างรังสีวิทยา	

กายวิภาค	พยาธิวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ
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	 Anatomy,	 histology,	 physiology,	 pharmacology	

and	pathophysiology	 of	 kidney	 and	urinary	 tract,	 embryonic	

development	and	perinatal	 changes	and	 the	 anatomical	 and	

physiologic	changes	including	degeneration	of	organ	through	

adult	life,	normal	kidney	functions,	common	abnormal	disorders	

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

renal	 failure,	 principles	 of	 therapeutics,	 symptomatology	 of	

kidney	and	urinary	tract	diseases,	principles	of	health	promotion,	

disease	prevention,	and	holistic	care	relate	to	kidney	and	urinary	

tract.	The	correlations	between	radiology,	anatomy	and	pathology	

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

and	professional	development

 

1502 335 ระบบสืบพันธุ์ 4(3-2-7)

 Reproductive System 

	 บรูณาการความรูท้างกายวภิาคศาสตร์	จลุกายวภิาคศาสตร์	

วิทยาเอมบริโอ	 สรีรวิทยา	 ของระบบสืบพันธุ ์หญิงและชาย	 เต้านม	

เพศสมัพนัธ์	การปฏสินธ	ิการฝังตวัของตวัอ่อนทีเ่ยือ่บมุดลกู	การตัง้ครรภ์	

การคลอดและภาวะหลั งคลอด	 การสร ้ า งและการหลั่ งนำ้ านม	

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในระหว่างวงจรประจำาเดือน	

การเปลี่ยนแปลงตามวัยของแต่ละเพศ	 การควบคุมการทำางานของระบบ

สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศ	การประยุกต์ความรู้เพื่ออธิบายพยาธิวิทยาของ

โรคและความผิดปกตทิีส่ำาคญัในระบบสบืพนัธุ	์โรคตดิเชือ้ในระบบสบืพันธุ์	

เภสัชวิทยาของยาหรือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง	และกรณีศึกษา

	 Integration	of	knowledge	 in	anatomy,	histology,	

embryology,	physiology	of	female	and	male	reproductive	system;	

breast;	 intercourse;	 fertilization;	 implantation;	 pregnancy;	

parturition	 and	 conditions	 after	 birth;	milk	 production	 and	

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

changes	associated	with	stage	of	life;	working	controls	of	the	

reproductive	 system	and	 sex	hormones;	 apply	knowledge	 for	

describe	 pathology	 of	 disease	 and	 important	 disorder	 in	

reproductive	 system;	 infection	 in	 reproductive	 system;	

pharmacology	of	drug	or	related	hormone	and	case	study

 

1502 336 ระบบต่อมไร้ท่อ 3(2-2-5)

 Endocrine System 

	 กายวิภาค	 จุลกายวิภาค	 และการเจริญพัฒนาของระบบ

ต่อมไร้ท่อ	 สรีรวิทยา	 และพยาธิสรีรวิทยา	 ของระบบต่อมไร้ท่อ	 ต่อมใต้

สมอง	ต่อมไทรอยด์	 ต่อมพาราไทรอยด์	 ต่อมหมวกไต	ฮอร์โมนตับอ่อน	

ฮอรโ์มนอืน่	ๆ 	ภาวะอ้วน	อาการวทิยา	การเสือ่ม	การซอ่มแซม	และการงอก

ใหม่ของระบบต่อมไร้ท่อ	กรณีศึกษา	และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Anatomy,	histology,	developmental	of	endocrine,	

physiology	and	pathophysiology	of	endocrine	system,	pituitary	

gland,	 thyroid	 glands,	 parathyroid	 glands,	 adrenal	 glands,	

pancreatic	 hormones,	 miscellaneous	 hormones,	 obesity,	

symptomatology,	degeneration,	repairing	and	regeneration,	case	

studies	and	professional	development

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

 Hematopoietic and Lymphoreticular System 

	 การพัฒนาของเอ็มบริโอ	การเจริญของทารกในครรภ์และ

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปริสูติการ	 โครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะ	

โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์และเนือ้เยือ่	การซ่อมแซม	การเจรญิทดแทน	

การเปลีย่นแปลงท่ีสมัพนัธ์กบัระยะของชวิีต	ความผดิปกติจากการติดเชือ้	

การอกัเสบและการทำางานของระบบภูมคิุม้กนั	การบาดเจ็บและการบาดเจ็บ

เชิงกล	ความผิดปกติจากเนื้องอกและมะเร็งรวมถึงลักษณะที่คล้ายมะเร็ง	

ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมและการควบคุมท่ีเป็นมาแต่กำาเนิด	

และเกิดภายหลัง	ความผิดปกติของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบุหลอดเลือด	

ความผิดปกติท้ังร่างกายท่ีมีผลต่อระบบการสร้างเม็ดเลือดและนำ้าเหลือง 

เรติคูลา	ความผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุ	เลือดและส่วนประกอบของเลือด	

หลกัการรกัษา	กลไกการออกฤทธิข์องยา	การใช้ยาและอาการไม่พงึประสงค์

ของยาสำาหรับการรักษาความผิดปกติของระบบเลือด	 กรณีศึกษา	

และการพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ

	 Embryonic	 development,	 fetal	maturation,	 and	

perinatal	changes,	organ	structure	and	function,	cell	and	tissue	

structure	 and	 function,	 repair,	 regeneration,	 and	 changes	

associated	with	 stage	 of	 life.	 Infectious,	 inflammatory,	 and	

immunologic	 disorders.	 Traumatic	 and	mechanical	 injury,	

neoplastic	disorders	and	tumor-like	conditions,	metabolic	and	

regulatory	disorders,	including	congenital	and	acquired,	vascular	

and	 endothelial	 disorders,	 systemic	 disorders	 affecting	 the	

hematopoietic	and	lymphoreticular	system,	idiopathic	disorders.	

Whole	 blood	 and	 blood	 products.	 Principles	 of	 therapeutics	

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

for	 treatment	 of	 the	hematologic	disorders,	 case	 studies	 and	

professional	development

 

1502 322 พยาธิวิทยาคลินิก 2(1-2-3)

 Clinical Pathology 

 หลักในการเก็บตัวอย่างตรวจ	และการแปลผลการตรวจ

ทางห ้องปฏิบัติการ	 ความสัมพันธ ์จากการแปลผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเก่ียวกับสารคัดหลั่ง	 สารเหลว	 เลือด	 เนื้อเย่ือ	 และกลไก

การเกิดโรคในระบบต่าง	ๆ	ของร่างกายมนุษย์	กรณีศึกษา	และการพัฒนา

ความเป็นนักวิชาชีพ
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	 Principles	of	specimen	collections	and	laboratory	

interpretations.	The	 relationship	between	 interpretation	 and	

mechanism	of	normal	and	abnormal	findings	in	secretion,	blood,	

and	tissue	of	human	including	laboratory	practices,	case	studies	

and	professional	development

 

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

 Family Medicine and Community Medicine 4

 การปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะ	 การประเมินปัญหาสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ ่มวัยที่ครอบคลุม	 ทั้งทางด้านกาย	 จิต	 สังคม	

และจติวญิญาณ	ด้วยการให้บริการสาธารณสขุแบบองค์รวม	พฒันาทกัษะ

การสือ่สารด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	การซกัประวตั	ิการสมัภาษณ์	การตรวจร่างกาย	

และการตรวจสขุภาพจติ	การส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร	และการประยกุต์

เทคโนโลยทีางการแพทย์อย่างเหมาะสม	การวนิจิฉยัโรค	และปัญหาสขุภาพ	

เช่ือมโยงกับบริบทครอบครัวและชุมชน	 การศึกษาวิจัยระบบสุขภาพ

ในบริบทชุมชน	สถานบริการปฐมภูมิ	สถานประกอบการ	และโรงพยาบาล	

การประยุกต์ใช้กระบวนการและเทคนิคการวิจัย	 ทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ	 ในการวิเคราะห์ปัญหา	 การออกแบบการวิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรม	การเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลและฐานข้อมูล	

และการเลือกตัวอย่างและกำาหนดขนาดตัวอย่าง	 เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

และบริการสุขภาพในบริบทต่าง	ๆ	

	 Practice	in	ambulatory	primary	care	with	emphasis	

on	comprehensive;	integrated	care	to	population	of	all	genders	

and	all	ages;	development	of	communication	skills	altogether	

with	 history	 taking;	 interview;	 physical	 examination;	

psychological	examination;	 investigation;	and	the	application	

of	appropriate	medical	technology;	diagnosis;	and	health-related	

problems	 in	association	with	 family	 and	community	context;	

research	 study	 in	health	 system	 in	community;	primary	care	

setting;	factory;	hospitals;	application	of	research	methodology	

both	in	quantitative	and	qualitative	design	to	approach	problems;	

research	 design;	 literature	 review;	 preparation	 of	 data	 and	

database	analysis;	sample	size	calculation	and	sample	selection	

to	solve	community	health	and	health	service	problems

 

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

 Family Medicine and Community Medicine 5

 การปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะ	 การประเมินปัญหาสุขภาพ

ของประชาชนทุกกลุ ่มวัยที่ครอบคลุมทั้งทางด้านกาย	 จิต	 สังคม	

และจิตวิญญาณ	ด้วยการให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมต่อเนื่อง	

การพัฒนาและทดสอบเคร่ืองมือวิจัย	การเตรียมข้อมูล	การประยุกต์ใช้สถติิ

เชิงพรรณนา	 สถิติเชิงวิเคราะห์	 การทดสอบสมมติฐาน	 วิเคราะห์ความ

สัมพันธ์	 และวิเคราะห์การรอดชีพ	 จริยธรรมการวิจัย	 และจริยธรรม

ในการเขียนบทความวิจัย	

	 Practice	 to	 improve	 skills	 in	 health-related	

problems	evaluation	of	population	of	all	genders	and	all	 ages	

including	 physical;	 psychological;	 social	 and	 spiritual	

dimensions;	using	holistic	and	continuous	public	health	services;	

development	 and	 test	 of	 research	 tools;	 data	 preparation;	

application	 of	 descriptive	 statistics;	 analytical	 statistics;	

hypothesis	 testing;	 relation	 analysis	 and	 survival	 analysis;	

research	ethics	and	ethics	in	writing	a	manuscript	

 

1501 441 ศัลยศาสตร์ 1 4(4-0-8)

 Surgery 1

 แนวทางการแก ้ป ัญหาท่ีพบบ ่อยทางศัลยศาสตร ์	

นิยาม	 ระบาดวิทยาทางคลินิก	 สาเหตุ	 ป ัจจัยเสี่ยง	 พยาธิกำาเนิด	

พยาธิสรีรวิทยา	พยาธิสภาพ	อาการ	 อาการแสดง	การส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ	 การวินิจฉัยการวินิจฉัยแยกโรค	 และการสั่งการรักษา

อย่างสมเหตุผล	 การพยากรณ์โรค	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน

การเจ็บป่วย	 การฟื ้นฟูสภาพ	 การให้คำาแนะนำาแก่ผู ้ป ่วยและญาติ	

การตดิตามผูป่้วย	และการส่งต่อผูป่้วยสำาหรบัโรคหรอืภาวะทางศลัยศาสตร์

ทั่วไปที่ เป ็นป ัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศ	 ประเด็นทาง

เวชจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ

	 Approach	to	common	problems	in	general	surgery;	

definition,	 clinical	 epidemiology,	 etiology,	 risk	 factors,	

pathogenesis,	 pathophysiology,	pathology,	 signs,	 symptoms,	

laboratory	investigations,	diagnosis,	differential	diagnosis	and	

rational	 treatment	 of	 diseases;	 prognosis;	 health	 promotion;	

illness	 prevention;	 rehabilitation;	 patients	 and	 relatives	

counseling;	 continuing	 care	 and	 referring	 in	general	 surgery	

which	important	to	public	health	issues	in	medical	ethics	and	

professional	law

 

1501 442 ศัลยศาสตร์ 2 4(0-12-0)

 Surgery 2

	 การสมัภาษณ์ประวัติ	ตรวจร่างกาย	การวินจิฉยัทางคลนิกิ	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 และการแปลผล	 การสั่งการรักษาอย่าง

สมเหตผุล	การทำาหตัถการตามเกณฑ์แพทยสภา	การวนิจิฉยัและแก้ปัญหา

แทรกซ้อนจากการปฏบิตัหิตัถการทางศลัยกรรม	การให้คำาแนะนำาแก่ผูป่้วย

ศัลยกรรมและญาติ	ตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 History	 taking,	 physical	 examination,	 clinical	

diagnosis,	laboratory	investigation	and	interpretation,	rational	

treatment,	procedural	skills	according	to	Thai	Medical	Standard	

Criteria,	 prevention	and	management	 for	medical	 procedure	

complication,	 education	 for	patients	 and	 relatives	 in	 surgery	

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

 Orthopedics 1

	 หลั กก ารระบาดวิ ทยาป ัญหาทางออร ์ โ ธป ิ ดิ กส ์	

พยาธิสรีรวิทยา	 กลไกการบาดเจ็บ	 อาการและอาการแสดง	 การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่เหมาะสม	 การวินิจฉัยอย่าง

มีเหตผุล	การวนิจิฉยัแยกโรค	ภาวะแทรกซ้อน	การดแูลรกัษา	การพยากรณ์

โรค	การสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การให้

คำาแนะนำาผู้ป่วยและญาติ	 การติดตามผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วยด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์

	 Principles	 of	 epidemiology	 for	 orthopaedic	

problems;	 pathophysiology	 of	 disease,	 symptoms	 and	 signs,	

appropriate	 laboratory	 and	 special	 investigations;	 diagnosis	

reasoning,	differential	diagnosis,	complications,	management,	

prognosis;	health	promotion,	illness	prevention,	rehabilitation;	

patients	and	relatives	counseling;	continuing	care	and	referring	

with	humanistic	medicine

 

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

 Obstetrics and Gynecology 1

 การประเมนิภาวะสขุภาพของสตรแีบบองค์รวม	ทัง้ในระดับ

บุคคลและครอบครัว	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม	ค่านิยม	ของสังคม	

การวางแผนดำาเนินการบริบาลดูแลวัยเจริญพันธุ ์จนสิ้นสุดอายุขัย	

และการดูแลระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด	 การวางแผนครอบครัว	

อาการวิทยาพยาธิกำาเนิด	พยาธิสรีระวิทยา	 และความผิดปกติที่พบบ่อย	

ทักษะการวินิจฉัย	การแก้ปัญหาและบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม	การใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล	การปฏิบัติตัวเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน

การเจ็บป่วยที่พบบ่อยของสตรี	 วางแผนดูแลบริบาล	 การให้คำาปรึกษา	

การวเิคราะห์และตดัสินใจประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วข้อง	การปฏบิตังิาน

เพื่อการบริบาลสุขภาพสตรีแบบบูรณาการ

	 Holistic	woman	health	assessment	for	individual	

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

person	 from	maturity	 to	 death,	 health	 for	 pregnant	 and	

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

pathophysiology,	common	health	problems,	diagnostic	problem	

solving	skills,	holistic	health	care	rational,	drug	administration,	

health	 promotion	 and	 illness	 prevention,	 health	 counseling,	

analysis	and	decision	making	for	ethic	considerations;	practicum	

on	integrated	health	care	for	woman	

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

 Obstetrics and Gynecology 2

	 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ 	 ตรวจร ่ างกาย	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	การวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล	

การวินิจฉัยแยกโรค	การดูแลรักษา	การสร้างเสริมสุขภาพ	การปฏิบัติงาน

ด้านสูติศาสตร์	 การผ่าตัดทางสูติกรรมและฝึกทำาคลอดที่ผิดปกติภายใต้

การควบคมุดแูล	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟ้ืนฟสูภาพ	การให้คำาแนะนำา

แก่ผู้ป่วยและญาติ	 การติดตามผู้ป่วย	 การส่งต่อผู้ป่วย	 การดูแลผู้ป่วย

สูติศาสตร์แบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Skills	 in	 history	 taking.	 physical	 examination,	

appropriate	 laboratory	 and	 special	 investigations,	 diagnostic	

reasoning,	differential	diagnosis,	management,	health	promotion,	

clinical	 practices	 in	 obstetrics,	 operative	 skills	 and	 obstetric	

complications	 delivery	 skills	 under	 supervision,	 illness	

prevention,	 rehabilitation,	 patients	 and	 relatives	 counseling,	

continuing	care,	referring,	gynecological	holistic	care	related	to	

medical	ethics	and	law

 

1501 461 อายุรศาสตร์ 1 4(4-0-8)

 Medicine 1

 กลุม่อาการและโรคทางอายรุศาสตร์ทีพ่บบ่อย	ระบาดวทิยา	

พยาธสิรรีวทิยา	พยาธกิำาเนดิ	การวนิจิฉยัแยกโรค	การวนิจิฉยัโรค	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ	 การดำาเนินโรค	 การรักษาภาวะแทรกซ้อน	 การดูแล 

ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 ครอบคลุมถึงครอบครัว

ผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	 สิทธิและความปลอดภัย

ของผูป่้วย	การควบคมุโรค	การป้องกนัโรค	สร้างเสรมิสขุภาพและการฟ้ืนฟู

สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Common	 diseases	 and	 problems	 in	medicine,	

epidemiology,	 pathophysiology,	 pathogenesis,	 differential	

diagnosis,	diagnosis,	investigation,	clinical	course,	principle	of	

treatment,	 complication;	 holistic	 approach	with	 humanized	

healthcare	for	patients	and	families	undersupervision;	patients, 

right	 and	 safety;	 responsibility	with	 good	 attitude;	 control,	

diseases	prevention,	health	promotion	and	rehabilitation	with	

medical	ethics

 

1501 462 อายุรศาสตร์ 2 4(0-12-0)

 Medicine 2

	 กระบวนการคิด	 วิ เคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทาง

เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน	 การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ	

การวินจิฉยัแยกโรค	การดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์	

ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	

การบันทกึรายงานผู้ป่วย	การสือ่สารระหว่างแพทย์	บุคลากรทางการแพทย์

และผู้ป่วย	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	 ทักษะหัตถการ	 วินิจฉัยและ

แก้ปัญหาที่เกิดจากแพทยศาสตร์หัตถการ	 สิทธิและความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย	 ความรับผิดชอบด้วยเจตคติท่ีดี	 การป้องกัน	 ควบคุมโรค	 สร้าง

เสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
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	 Thinking	process	and	critical	analysis	in	medical	

practice	 for	 solving	problems	 of	 patients	 under	 supervision;	

history	 taking,physical	 examination,	 basic	 laboratory	 and	

additional	investigation,	differential	diagnosis,	holistic	approach	

with	humanized	healthcare	for	patients	and	families,	medical	

record;	 communication	 skills	 among	 health	 personnal	 and	

patients;	counseling;	technical	and	medical	procedures,	diagnosis	

and	management	the	complication	for	procedure;	patients’	right	

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

health	promotion	and	rehabilitation	with	medical	ethics

 

1501 471 กุมารเวชศาสตร์ 1 4(4-0-8)

 Pediatrics 1 

	 ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยแรกเกิดจนถึง

อายุ	 18	 ปี	 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัยและวัยรุ ่น	

ความสำาคัญของการให้นมมารดา	 โภชนาการที่สำาคัญสำาหรับการเจริญ

เติบโต	หลักการให้อาหาร	การให้วัคซีนในเด็กตามวัย	ความผิดปรกติทาง

ด้านพัฒนาการและอารมณ์	การประเมินภาวะโภชนาการ	โรคทุโภชนาการ	

ปัญหาสารนำ้าและอิเล็กโทรไลด์	 การวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรค	

การดำาเนินโรค	การรักษาโรค	การป้องกันโรค	การสร้างเสริมสุขภาพและ

การฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Common	health	problems	and	diseases	of	newborn	

to	 18	 years	 old,	 growth	 and	 development	 from	 birth	 to	

adolescence,	 exclusive	breast	 feeding,	 principles	 of	 nutrition	

and	feeding,	expand	program	immunization,	abnormal	growth	

and	development,	evaluation	of	nutrition	and	malnutrition,	fluid	

and	 electrolyte;	 diagnosis	 and	differential	 diagnosis,	 clinical	

course,	 disease	prevention,	 health	promotion,	 treatment	 and	

rehabilitation	according	to	medical	ethics	

 

1501 472 กุมารเวชศาสตร์ 2 2(0-6-0)

 Pediatrics 2 

	 กระบวนการคดิ	การสงัเคราะห์	วเิคราะห์	การตดัสนิใจทาง

คลนิกิ	เพือ่การบรบิาลและแก้ปัญหารายบคุคล	ครอบครวัและชมุชนตัง้แต่

แรกเกิดจนถึงอายุ	18	ปี	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การวินิจฉัยแยก

โรคและการวินิจฉัยโรค	 การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

การแปลผล	การบันทึกรายงานผู้ป่วย	การสื่อสารระหว่างแพทย์	บุคลากร

สาธารณสุข	ผู้ป่วย	ญาติผู้ป่วย	ทักษะทางกุมารเวชศาสตร์อย่างคำานึงถึง

ความปลอดภัยและสทิธขิองผูป่้วย	การป้องกนัและบรบิาลภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดจากการทำาหัตถการต่าง	 ๆ	การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์

	 Thinking	 process,	 analysis,	 synthesis,	 clinical	

decision	making	for	caring	of	individual,	family	and	community;	

history	taking,	physical	examination,	diagnosis	and	differential	

diagnosis,	laboratory	investigations	and	interpretations;	medical	

record;	 communication	with	 patient,colleagues;	 pediatric	

medical	 procedures,patient	 right	 and	 safety,diagnosis,	

prevention	and	treatment	to	procedural	complications,	holistic	

medical	care	with	humanized	medicine

 

1501 481 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)

 Health Promotion

 หลักการ	และกลยุทธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพในระดับ

บุคคล	ครอบครัว	 และชุมชน	นโยบายและการดำาเนินงานด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก	ทิศทางการดำาเนินงานด้านการสร้าง

เสรมิสขุภาพ	แผนงานและโครงการด้านการสร้างเสริมสขุภาพของประเทศ	

การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ต่าง	ๆ	การสร้างเสริมสุขภาพในประชากร

แต่ละกลุ่มอายุ	และการประเมินผล

	 Principles	and	strategies	of	health	promotion	 in	

individual,	 family	 and	 community	 level;	 World	 Health	

Organization’s	policy	and	implementation	on	health	promotion;	

direction	of	health	promotion;	national	plan	and	projects	on	health	

promotion;	 health	 promotion	 on	 setting	 approach;	 health	

promotion	across	life	spans	of	population	and	evaluations	

1501 482 จิตเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)

 Psychiatry 1

	 พัฒนาการมนุษย์และการเกิดพยาธิสภาพทางจิต	สาเหตุ

ของการเกิดโรคทางจิตเวช	 อาการและอาการแสดงของโรคทางจิตเวช	

การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	การรักษา

ด้วยยาทางจติเวช	การบริบาลผูป่้วยทางจติเวชแบบองค์รวม	ความปลอดภยั

ของผู้ป่วย	จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์

	 Human	 development	 and	 psychopathology;	

etiology	of	mental	 illness;	signs	and	symptoms	in	psychiatric	

disorders;	diagnosis	and	differential	diagnosis;	laboratory	tests;	

psychopharmacology;	 holistic	 care	 for	 psychiatric	 patients;	

patient	safety;	medical	professionalism

 

1501 483 รังสีวิทยา 1 2(1-3-2)

 Radiology 1

 หลักการรังสีวินิจฉัย	รังสีรักษา	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	และ

รงัสร่ีวมรกัษา	การส่งตรวจทางรงัสวีทิยาเบือ้งต้น	หลกัการแปลผลภาพทาง

รังสีวิทยาขั้นพื้นฐานตามระบบและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก	ประเด็นทาง

เวชจริยศาสตร์ในทางรังสีวิทยา
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	 Principles	 of	 diagnostic	 radiology,	 radiotherapy,	

nuclear	medicine	and	interventional	radiology;	basic	radiographic	

requisition;	 principles	 of	 basic	 systemic	medical	 imaging	

interpretation	and	clinical	application;	issues	in	medical	ethics	

in	radiology

 

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

 Family Medicine and Community Medicine 6

 ปฏิบัติการให้บริการทางสาธารณสุขผสมผสานแบบ

องค์รวมและต่อเนื่องให้แก่ผู ้ป่วย	 ครอบครัวและชุมชน	 การเตรียม	

การตรวจสอบ	และการควบคมุคณุภาพข้อมลูและฐานข้อมลู	การประยกุต์

ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล	การใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	สถิติเชิงวิเคราะห์สำาหรับทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

และระดับความเข้มของความสัมพันธ์	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ

หลายตวัแปร	การวเิคราะห์ความแปรปรวน	การวเิคราะห์ความรอดชพี	และ

ความเส่ียงสัมพัทธ์	 การแปลผลการวิจัยรูปแบบต่าง	ๆ	การเขียนรายงาน	

และการนำาเสนอผลการศึกษาวิจัย	การเขียนบทคัดย่อและบทความวิจัย	

เพ่ือการเผยแพร่	การพฒันาระบบบรหิารจดัการของหน่วยคูส่ญัญาปฐมภมูิ	

ระบบบริการสาธารณสุขระดับอำาเภอ	 ระบบสนับสนุนการบริหารศูนย์

สุขภาพชุมชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 Practice	in	holistic	and	integrated	care	for	patients;	

family	and	community;	data	examination	and	preparation;	data	

and	database	quality	 control;	 application	 of	 quantitative	 and	

qualitative	statistical	testing;	application	of	descriptive	statistics,	

analytical	statistics	for	statistical	significant	testing	and	level	of	

relations;	multiple	regression	analysis;	variance	analysis;	survival	

analysis	and	relative	risk;	research	translation;	report	writing;	

report	 presentation;	 abstract	 and	 manuscript	 writing;	

development	of	management	with	contracted	primary	health	

care	 setting;	 district	 health	 system;	 primary	 care	 unit	

management	and	other	organizations

 

1501 512 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2(1-3-2)

 Physical Medicine and Rehabilitation

 บทนำาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 นิยาม	 ขอบเขตงานและทีมงาน	

การสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย	 ประเมินสมรรถภาพร่างกาย	 การประเมิน

สมรรถนะของผู้รับบริการ	หลักการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย	ความผิดปกติของ

ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอันเป็นปัญหาสำาคัญทางสาธารณสุขท่ีพบบ่อย	

การรักษาด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู	 การให้ความรู้ผู้ป่วยในการดูแล

ตนเอง	 เคร่ืองมือทางกายภาพบำาบัด	 กิจกรรมบำาบัด	 อุปกรณ์ช่วยเดิน	

อุปกรณ์เสริม	 และกายอุปกรณ์เทียม	 การประยุกต์หลักการบริบาล

แบบองค์รวม	หลกัเวชจรยิศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัผูร้บับรกิารทางเวชศาสตร์

ฟื ้นฟู	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	 และการออกหนังสือรับรอง

ความพกิาร	และสทิธปิระโยชน์ของคนพกิาร	ประยกุต์ใช้ความรูม้าใช้ในการ

สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว	แนะนำาวิธีการเดินกับเครื่องช่วยเดินชนิด

ต่าง	ๆ	การออกกำาลังกาย	ให้คำาแนะนำาเรื่องการปฏิบัติตัว	การออกเอกสาร

รับรองความพิการ	ให้คำาแนะนำาเรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ	

	 Introduction	to	rehabilitation	medicine:	definition,	

scope	 and	 teamwork;	 history	 taking,	 physical	 examination,	

functioning	evaluation;	electrodiagnosis;	common	musculoskeletal	

problems	 related	 to	 public	 health	 importance;	 rehabilitation	

management:	patient	education,	physical	modalities,	occupational	

therapy,	 gait	 aids,	 prostheses	 and	 orthoses;	 application	 of	

principles	of	holistic	approach;	issues	in	medical	ethics,	professional	

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

application	of	knowledge	 in	communication	with	patients	and	

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

issue	of	disability	certification	and	benefits

 

1501 541 ศัลยศาสตร์ 3 2(2-0-4)

 Surgery 3

	 แนวทางการแก้ปัญหาทางศลัยศาสตร์	นยิาม	ระบาดวิทยา

ทางคลินิก	สาเหตุ	ปัจจัยเสี่ยง	พยาธิกำาเนิด	พยาธิสรีรวิทยา	พยาธิสภาพ	

อาการ	อาการแสดง	การส่งตรวจทางห้องปฏบัิติการ	การวินจิฉยัการวินิจฉัย

แยกโรค	และการสั่งการรักษาอย่างสมเหตุผล	การพยากรณ์โรค	การสร้าง

เสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การให้คำาแนะนำาแก่

ผู้ป่วยและญาติ	 การติดตามผู้ป่วย	 และการส่งต่อผู้ป่วยสำาหรับโรคหรือ

ภาวะทางศัลยศาสตร์ประสาท	ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ	 ศัลยศาสตร์

ลำาไส้ใหญ่และทวารหนกั	ศลัยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	กมุารศัลยศาสตร์	

ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสรมิสร้าง	ประเดน็ทางเวชจรยิศาสตร์และกฎหมาย

วิชาชีพ

	 Approach	to	complicated	problems	in	general	and	

systemic	surgery;	definition,	clinical	epidemiology,	etiology,	risk	

factors,	 pathogenesis,	 pathophysiology,	 pathology,	 signs,	

symptoms,	 laboratory	 investigations,	 diagnosis,	 differential	

diagnosis	and	rational	treatment	of	diseases;	prognosis;	health	

promotion;	 illness	 prevention;	 rehabilitation;	 patients	 and	

relatives	 counseling;	 continuing	 care	 and	 referring	 in	

neurosurgery,	urology,	colorectal,	cardiothoracic,	pediatric	and	

plastic	and	reconstructive	surgery;	issues	in	medical	ethics	and	

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

 Surgery 4 

	 ฝึกเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร์	 การสัมภาษณ์ประวัต	ิ

การตรวจร่างกาย	การวินิจฉัยทางคลินิก	การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

และการแปลผล	การสัง่การรกัษาอย่างสมเหตผุล	การทำาหตัถการตามเกณฑ์

ที่กำาหนดไว้ตามเกณฑ์แพทยสภา	การป้องกันปัญหาแทรกซ้อน	ที่เกิดจาก

หตัถการทางศลัยกรรม	สทิธผิูป่้วย	ความปลอดภยัผูป่้วย	การให้คำาแนะนำา

แก่ผู้ป่วยศัลยกรรมและญาติด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Practice	 in	 surgical	 department,	 history	 taking,	

physical	examination,	clinical	diagnosis,	laboratory	investigation,	

and	interpretation,	rational	treatment,	procedural	skills	according	

to	Thai	Medical	Counsil	standard,	prevention	and	management	

for	 surgical	 procedure	 complication,	 patient	 right,	 patient	

safety	education	for	patients	and	relatives	in	surgery	

 

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

 Orthopedics 2

	 การปฏบิตังิานด้านออร์โธปิดิกส์	การซกัประวติั	ตรวจร่างกาย	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	 การแปลผลภาพถ่ายทางรังสี

กระดูกและข้อและภาวะอื่น	 ๆ	 ทางออร์โธปิดิกส์	 การวินิจฉัยโรคอย่างมี

เหตผุล	การรกัษาผู้ป่วยกระดกูหกั	ข้อเคลือ่น	การบาดเจบ็ทางระบบประสาท

ส่วนปลาย	กล้ามเนื้อและเอ็น	 การใส่เฝือกและดึงถ่วงนำ้าหนัก	 การผ่าตัด 

ทางออร์โธปิดิกส์	 การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด	 การรักษาผู้ป่วย

อุบัติเหตุรุนแรง	การสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	 การฟื้นฟู

สภาพ	การให้คำาแนะนำาผู้ป่วยและญาติ	การติดตามผู้ป่วย	การส่งต่อผู้ป่วย	

การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์	และกฎหมาย

	 Clinical	 practice	 in	 orthopedic,	 history	 taking,	

physical	examination,	rational	laboratory	investigations,	bones,	

joints	 and	 other	 related	 orthopedic	 conditions	 radiographic	

interpretation,	diagnosis	reasoning;	treatments	of	bones,	joints,	

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

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

promotion,	 illness	 prevention,	 rehabilitation;	 patients	 and	

relatives	 counseling;	 continuing	 care	 and	 referring;	 holistic	

patients	care	related	to	medical	ethics	and	law

 

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

 Obstetrics and Gynecology 3

	 การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์	 การคลอดและหลังคลอด	

ภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ์	 การคลอดและหลังคลอด	 การแท้งบุตร	

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา	การตั้งครรภ์นอกมดลูก	ทารกตายในครรภ์	

ภาวะครรภ์เป็นพิษ	การตกเลอืด	การอักเสบตดิเชือ้	และภาวะเสีย่งสงูต่าง	ๆ 	

ในการตั้งครรภ์	 การคลอดและระยะหลังคลอด	ปัญหาทางนรีเวชวิทยาท่ี

พบบ่อย	ปวดท้องน้อย	ตกขาว	 เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด	ก้อนใน

อุง้เชิงกราน	การติดเช้ือและการอกัเสบ	ประจำาเดอืนผิดปกติ	เนือ้งอก	มะเรง็	

เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี	 การหย่อนของอวัยวะในช่องเชิงกรานและ

เพศศึกษา

	 Antenatal,	 delivery	 and	 post	 partum	 care,	

obstetrical	 complications,	 abortion;	 unwanted	 pregnancy,	

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

infection,	high	risk	pregnancy,	delivery	and	postpartum,	common	

gynecological	problems	including	abdominal	pain,	leukorrhea,	

abnormal	 vaginal	 bleeding,	 pelvic	 tumor,	 infection	 and	

inflammation,	 abnormal	menstruation,	 benign	 tumor,	 cancer,	

endometriosis,	pelvic	relaxation	and	sex	education

 

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

 Obstetrics and Gynecology 4

	 ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	การส่ง

ตรวจทางห้องปฏบัิติการทีเ่หมาะสม	การวนิจิฉยัอย่างมีเหตุผล	การวนิจิฉยั

แยกโรค	 การดูแลรักษา	 การปฏิบัติงานด้านสูติศาสตร์	 การผ่าตัดทาง

สูติกรรมและฝึกทำาคลอดที่ผิดปกติภายใต้การควบคุมดูแล	 การสร้าง

เสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การให้คำาแนะนำาแก่

ผูป่้วยและญาต	ิการตดิตามดแูลผูป่้วยและการส่งต่อผูป่้วย	การดแูลผูป่้วย

สูตินรีเวชแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์	จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Skills	 in	 history	 taking,	 physical	 examination,	

appropriate	 laboratory	 investigation,	 obstetrics	 surgical	

procedures,	 obstetric	 complications	 delivery	 skills	 under	

supervision,	 illness	 prevention,	 rehabilitation,	 patients	 and	

relatives	counseling,	continuing	care,	referring,	gynecological	

holistic	care	related	to	medical	ethics	and	law

 

1501 561 อายุรศาสตร์ 3 2(2-0-4)

 Medicine 3 

	 กลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์ที่รุนแรง	 ซับซ้อน	

โรคทางอายุรศาสตร์เฉพาะทางที่สำาคัญและพบบ่อย	 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	

พยาธสิรรีวทิยา	พยาธกิำาเนดิ	การวนิจิฉยัแยกโรค	การวนิจิฉยัโรคการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ	 การดำาเนินโรค	 แนวทางการรักษา	 ภาวะแทรกซ้อน	
หลกัการดแูลรกัษาผู้ป่วยฉกุเฉนิและวกิฤตทิางอายรุศาสตร์	ความรบัผิดชอบ

ด้วยเจตคติท่ีด	ีการป้องกนั	ควบคมุโรค	สร้างเสรมิสขุภาพและฟ้ืนฟสูภาพ

ตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Complicated	 diseases	 and	 issues	 in	medicine;	

common	and	important	medical	diseases;	geriatric	medicine;	

pathophysiology,	 pathogenesis,	 investigation;	 differential	

diagnosis,	diagnosis;	clinical	course;	principle	of	management,	

complications;	 principle	 of	 care	 in	 emergency	 and	 critical	

medicine;	responsibility	with	good	attitude;	prevention,	control,	

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

 Medicine 4

	 กระบวนการคิด	 วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวช

ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรงซับซ้อน	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	 วิกฤต	

ผู้ป่วยอายุรศาสตร์เฉพาะทาง	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน	 การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ	

การวินจิฉยัแยกโรค	การดูแลผูป่้วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์	

ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	

การนำาเสนอรายงานผู้ป่วย	 การบันทึกรายงานผู้ป่วย	 การสื่อสารระหว่าง

แพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย	 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	

ทักษะการทำาหัตถการต่าง	 ๆ	 ที่ยากข้ึน	 ความปลอดภัยของผู ้ป ่วย	

ความรับผดิชอบด้วยเจตคตทิีด่	ีการป้องกนั	ควบคมุโรค	สร้างเสรมิสขุภาพ

และฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Thinking	process	and	critical	analysis	in	medical	

practice	for	solving	complex	serious	problem,	critically	ill	patients,	

emergency	and	subspecialty	medicine;	history	taking,	physical	

examination,	 basic	 laboratory	 and	 additional	 investigation;	

differential	 diagnosis;	 holistic	 approach	with	 humanized	

healthcare	 for	 patients;	 families	 and	 communities	 under	

supervision;	case	presentation;	medical	record;	communication	

skill	 among	health	personnel	 and	patients;	 self	 studies;	more	

difficult	 skills	 and	 procedures;	 patients’	 right	 and	 safety;	

responsibility	with	good	 attitude;	 prevention,	 control,	 health	

promotion	and	rehabilitation	with	medical	ethics

 

1501 571 กุมารเวชศาสตร์ 3 2(2-0-4)

 Pediatrics 3

 ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยที่ยากและซับซ้อนตาม

ระบบ	การวินิจฉัยโรคและแยกโรค	การดำาเนินโรค	การป้องกัน	การฟื้นฟู

สภาพการสร้างเสริมสุขภาพ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การส่งต่อปรึกษา

ผูเ้ชีย่วชาญ	การบริการทารกแรกเกดินำา้หนกัน้อย	โรคและภาวะวิกฤตทิีพ่บ

บ่อยในทารกแรกเกิด	ความพิการแต่กำาเนิดและโรคทางพนัธกุรรมทีส่ำาคญั	

การคัดกรองโรคในทารกแรกเกิด	 การเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุ่น	

ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์	 การบริบาลผู้ป่วยแบบบูรณาการและ

องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Complicated	health	problems	and	systemic	diseases,	

diagnosis	and	differential	diagnosis,	clinical	course,	treatment,	

disease	prevention,	heath	promotion;	emergency	management,	

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

common	 neonatal	 problems,	 congenital	 anomalies,	 genetic	

diseases,	 neonatal	 screening;	 growth	 and	 development	 of	

adolescence,	emotional	and	behavioral	problems	in	adolescence;	

integrated	and	holistic	care	with	humanized	medicine

1501 572 กุมารเวชศาสตร์ 4 2(0-6-0)

 Pediatrics 4 

	 การรวบรวมข้อมูลแบบองค์รวม	การสังเคราะห์	วิเคราะห์	

การตัดสินใจแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อยหรือยุ่งยากซับซ้อน	

การบริบาลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 ครอบคลุมรายบุคคล	

ครอบครัวและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	 การบันทึกรายงาน	

การสือ่สารระหว่างแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์	ผูป่้วยและครอบครวั	

การให้คำาแนะนำาผู ้ป่วยและญาติ	 ทักษะทางกุมารเวชศาสตร์เพิ่มเติม

ให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการ

ประเมนิผลเพือ่รบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชพีเวชกรรมของแพทย์สภา	

การป้องกัน	การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจาก

การทำาหัตถการต่าง	ๆ	การรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามหลักเวชจริยศาสตร์

	 Process	 of	 complicated	health	problems	and	or	

diseases	holistic	data	collection	from	children	and	adolescence,	

process	 of	 analysis,	 synthesis,	 problem	solving	and	caring	of	

individual,	family,	community	with	humanized	medicine	under	

supervision	of	instructor;	medical	record,	communication	with	

patient,	family	and	health	personnel,	advising,	suggestion	and	

feedback	 to	patient	 and	 family,	 pediatric	 clinical	 procedures	

according	to	the	Thai	Medical	Council	Standard,	patient	right	

and	safety,	disease	prevention,	health	promotion,	treatment	and	

rehabilitation	according	to	medical	ethics

 

1501 582 จิตเวชศาสตร์ 2 2(1-3-2)

 Psychiatry 2

	 การสัมภาษณ์ประวัติทางจิตเวช	 การตรวจสภาพจิต	

การวินจิฉยัและวินจิฉยัแยกโรค	การตรวจทางห้องปฏบัิติการ	การทดสอบ

ทางจติวิทยา	การใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล	การให้ความรู	้คำาปรกึษา	จติบำาบดั	

การบริบาลผู ้ป ่วยทางจิตเวชแบบองค์รวม	 การตัดสินใจตามหลัก

เวชจริยศาสตร์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 การประเมินคุณค่าบทความ

วิชาการ	จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์

	 Psychiatric	interview;	mental	status	examination;	

diagnosis	 and	 differential	 diagnosis;	 laboratory	 tests;	

psychological	tests;	rational	use	of	medicines;	psychoeducation,	

counseling,	 or	 psychotherapy;	 holistic	 care	 for	 psychiatric	

patients;	ethical	and	legal	decision	making	in	clinical	practice;	

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

 Radiology 2 

	 ปฏิบัติการแปลผลภาพทางรังสีวิทยาตามระบบ	 และ

การประยุกต์ใช้ทางคลินิกในโรคที่พบบ่อย	 อัลตราซาวด์ภาคปฏิบัติ	

หลักการดูแลผู้ป่วยทางรังสีรักษา	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	และรังสีร่วมรักษา

	 Practice	in	systemic	medical	imaging	interpretation	

and	 clinical	 application	 in	 common	 disease;	 practice	 in	

ultrasound;	principle	 of	 patient	 care	 in	 radiotherapy,	nuclear	

medicine	and	interventional	radiology

 

1501 584  นิติเวชศาสตร์ 1 1(1-0-2)

 Forensic Medicine 1 

 หลักนิติเวชศาสตร์	การชันสูตรพลิกศพและการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการหลังการตาย	 นิติเวชศาสตร์คลินิก	 การเป็นพยานศาล	

ประเด็นทางเวชจริยศาสตร์	กฎหมายทั่วไป	และกฎหมายวิชาชีพ

	 Principles	 of	 forensic	medicine;	 autopsy	 and	

postmortem	investigation;	clinical	 forensic	medicine;	medical	

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

professional	laws

 

1501 585 จักษุวิทยา 2(1-3-2)

 Ophthalmology

 ความรู้พื้นฐานโรคทางจักษุวิทยาที่พบบ่อย	 อาการและ

อาการแสดงระบาดวิทยา	พยาธิกำาเนิด	พยาธิสรีระวิทยา	กระบวนการคิด

ทางคลินิก	 การซักประวัติ	 การตรวจตา	 แนวทางการส่งตรวจทาง

ห้องปฏบิตักิาร	การวนิจิฉยัแยกโรค	การรกัษาเบ้ืองต้น	และการส่งต่อผูป่้วย

ไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ	การบนัทกึรายงานผูป่้วย	ทกัษะหตัถการทีแ่พทยสภา

ของไทยกำาหนด	สิทธิและความปลอดภัยผู้ป่วย	การป้องกัน	 รักษา	สร้าง

เสรมิสุขภาพและฟ้ืนฟสูภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม	ด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์	

ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชน

	 Basic	Knowledge	in	common	ophthalmic	logical	

diseases,	symptomatology,	epidemiology	fall	physiology,	clinical	

thinking	 process,	 lecture	 talking,	 physical,	 eye	 lamination,	

investigation,	differential	degauss,	initial	management	and	reveal	

to	 appreciator	 ophthalmologic	procedures	 rescuing	by	Thai	

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

health	 promotion	 and	 rehabilitation,	 holistic	 approach	with	

Humanize	medical	care

1501 586 วิสัญญีวิทยา 2(1-3-2)

 Anesthesiology 

	 กระบวนการคิดทางวิสัญญีวิทยา	 ยาทางวิสัญญีวิทยา	

ยาชา	หลักการพื้นฐานการให้ยาระงับความรู้สึก	การเตรียมผู้ป่วย	การให้

ยาก่อนระงับความรู้สึก	 การระงับความรู้สึกทั้งร่างกายและเฉพาะส่วน	

การเฝ้าระวงัและวินจิฉัยภาวะแทรกซ้อนจากการระงบัความรูส้กึ	การให้สาร

นำ้าและส่วนประกอบของเลือด	การดูแลหลังระงับความรู้สึก	ทักษะการทำา

หัตถการทางวิสัญญี	 การดูและระบบทางเดินหายใจ	 การดูแลผู้ป่วยและ

ครอบครัวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	

	 Anesthetic	 clinical	 thinking	process,	 anesthetic	

drugs,	 local	 anesthesia,	 basic	 anesthetic	 drug	 usage,	

pre-anesthetic	 assessment	 and	premedication,	 regional	 and	

general	 anesthesia,	monitoring,	 diagnosis	 and	 treatment	 of	

complication,	fluid	and	blood	component	post	operative	care,	

skills	 in	 anesthetic	 procedures,	 airway	management,	 holistic	

approach	to	patient	and	family	with	humanistic	medicine

 

1501 587 โสต ศอ นาสิก วิทยา 2 (1-3-2)

 Otolaryngology

	 หลักการ	 ทฤษฎีและหัตถการทางโสต	 ศอ	นาสิก	 วิทยา	

เบื้องต้น	การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์	การตรวจวินิจฉัย	การตรวจเพิ่ม

เติมทางห้องปฏิบัติการ	การรักษา	การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	รวมทั้งการให้

คำาปรึกษาทางโสต	 ศอ	 นาสิก	 วิทยา	 ในแง่การป้องกัน	 การรักษา	

และการฟื้นฟูสุขภาพ	โดยดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	

	 Application	of	principle	of	integration	and	holistic	

medical	 care	 in	 otolaryngology;	 self	 assessment	 and	 self	

directed	learning	for	appropriate	medical	record,	investigation	

and	diagnosis	of	otolaryngologic	disease.	as	well	as	appropriate	

treatment,	 prescription	 and	 health	 consultation	 for	 health	

promotion	and	disease	prevention

 

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

 Family Medicine and Community Medicine 7

 ปฏิบัติการให้บริการทางสาธารณสุขผสมผสานแบบ

องค์รวมและต่อเนื่องให้แก่ผู้ป่วย	ครอบครัวและชุมชน	ศึกษาระบบริการ

ปฐมภูมิที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลชุมชน	บริบททางชุมชน	ศักยภาพ	และ

การมีส่วนร่วมของชุมชน	การสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกัน	 และการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	การบรหิารจดัการหน่วยบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ	ทัง้ทาง

ด้านการเงนิ	ด้านบคุคล	ระบบประกนัสขุภาพ	และระบบการพฒันาคณุภาพ	

กลไกประเมินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบภายในโรงพยาบาล

	 Practice	in	holistic	and	integrated	health	services	

for	 patients,	 family	 and	 community;	 study	 of	 primary	health	

system	altogether	with	community	hospital;	community	context;	

community	capacity	and	community	 role	 in	providing	health	

care;	health	promotion;	health	prevention;	rehabilitation;	effective	

health	care	management	for	health	provider	including	financing;	

human	 resources;	 service	 assurance	 and	quality	 assurance;	

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

 Surgery 5

 การปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร	์การซักประวัติ	 การตรวจ

ร่างกาย	การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ	การใช้ข้อมูล

อย่างเป็นระบบ	การผ่าตัดและการทำาหัตถการด้านศัลยศาสตร์	 การดูแล

รักษาอย่างเหมาะสม	 การบันทึกเวชระเบียน	 การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วย

ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมฉุกเฉิน	 การชันสูตรบาดแผลผู้ป่วยคด	ี

การดูแลผู้ป่วยคดี	การตรวจพยานหลักฐานทางการแพทย์	การทำางานเป็น

ทีมร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	 การสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกนัการเจบ็ป่วย	การตดิตามผู้ป่วย	การส่งต่อผูป่้วย	การดแูลผูป่้วย

ศัลยกรรมแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์	จริยศาสตร์และกฎหมาย

	 Clinical	 practices	 in	 surgery	 including	 history	

taking,	physical	examinations,	appropriate	laboratory	and	special	

investigations,	 systematic	 data	 utilization,	 operation	 and	

procedural	skills,	management,	medical	record,	basic	surgical	

and	surgical	emergency	patients	care,	wound	investigations	for	

forensic	patients,	team	working	with	physician	and	health	care	

personnel,	health	promotion,	illness	prevention,	rehabilitation,	

patients	and	relative	counseling,	 follow	up,	referring,	surgical	

holistic	care	related	to	medical	ethics	and	laws	

 

1501 642 ศัลยศาสตร์ 6 4(0-12-0)

 Surgery 6 

 การประยุกต์หลักการบริบาลแบบองค์รวม	หลักการสร้าง

เสริมสุขภาพ	หลักมูลฐานการวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์	หลักเวชจริยศาสตร์

และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการบริบาลผู้ป่วยศัลยกรรมแบบไตร่ตรอง	

การบนัทกึเวชระเบยีนแบบมุ่งเน้นปัญหาและการบนัทกึทางการปฏบิตังิาน	

การปฏบิตังิานทางคลนิกิด้วยพฤตนิิสยัและเจตคตแิห่งวชิาชพี	การพฒันา

เชิงปัจเจกและเชิงวิชาชีพ	การเรียนและการทำางานเป็นทีม	

	 Application	 of	 principles	 of	 holistic	 approach,	

health	promotion,	evidence-based	medicine,	medical	ethics	and	

related	 laws	 for	 reflective	patient	care	 in	surgery,	completing	

problem-oriented	medical	record	and	logbook;	clinical	practice	

with	professional	habits	and	attitudes;	personal	and	professional	

development;	learning	and	working	as	a	team	

 

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

 Obstetrics and Gynecology 5

 การวินิจฉัยและการดูแล	ภาวะผิดปกติของการตั้งครรภ	์

การคลอดและหลงัคลอด	การแท้งบตุร	การตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึปรารถนา	และ

ภาวะเสี่ยงสูงต่าง	ๆ 	ในการตั้งครรภ์	การคลอดและระยะหลังคลอด	ปัญหา

ทางนรีเวชวิทยาตามเกณฑ์แพทยสภาและภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช

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

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

 Obstetrics and Gynecology 6

 ทักษะการทำาหัตถการทางสูตินรีเวช	 การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม	การสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันการเจ็บป่วย	
การฟ้ืนฟูสภาพ	การให้คำาแนะนำาแก่ผูป่้วยและญาต	ิการตดิตามดแูลผูป่้วย
และการส่งต่อผู้ป่วย	 การดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวชแบบองค์รวมตามหลัก
เวชศาสตร์	จริยศาสตร์และกฎหมาย

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

 
1501 661 อายุรศาสตร์ 5 4(1-9-2)

 Medicine 5

	 การบูรณาการความรู้ทางเวชปฏิบัติ	การดูแล	รักษาผู้ป่วย
ทางอายุรกรรม	การวางแผนการจำาหน่ายผู้ป่วย	การฟื้นฟูสภาพ	การสร้าง
เสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลัก
เวชจริยศาสตร์

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

 
1501 662 อายุรศาสตร์ 6 4(0-12-0)

 Medicine 6

 เวชปฏิบัติกับผู้ป่วยอายุรกรรมภายใต้การกำากับควบคุม
ดูแลของอาจารย์	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ทักษะหัตถการที่จำาเป็น
และสำาคัญ	การรักษาโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดจากหัตถการ	การคำานึงถึงสิทธิ
และความปลอดภัยของผู้ป่วย	การดูแลรักษา	 การตรวจห้องปฏิบัติการ	
การประเมนิความสามารถของตนเองในการดแูลรกัษาผูป่้วย	การส่งผูป่้วย
ต่อไปยงัผูเ้ชีย่วชาญในกรณทีีโ่รครนุแรงหรอืซบัซ้อนและการส่งผูป่้วยกลบั	
การนำาความรูไ้ปประยกุต์ในการดแูลรกัษาผูป่้วย	การนำาข้อมลูเชงิประจกัษ์
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย	การสื่อสารระหว่างแพทย์	 บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ป่วย	 การให้คำาแนะนำาผู้ป่วยและญาติ	 การป้องกันโรค	 การสร้าง
เสรมิสขุภาพ	การรกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพ	การบนัทกึรายงานผูป่้วย	การสรปุ
เวชระเบยีนตามระบบ	ICD	10	การดแูลรกัษาแบบสหวชิาชพี	การดแูลผู้ป่วย
แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ครอบคลมุถงึครอบครวัผู้ป่วยและ
ชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์	ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
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	 Medical	practice	in	medicine	under	supervision;	

investigation,	 essential	 technical	 and	medical	 procedure,	

diagnosis	 and	management	 complication	 from	medical	

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

for	medical	 competency,	 referral	management	 in	 severe	 and	

complicated	cases;	integration	of	knowledge	for	patients	care,	

evidence-based	medicine;	communication	skills	among	health	

personnel	and	patients;	preventive	measures;	health	promotion	

and	rehabilitation;	medical	record;	discharge	planning,	summary	

discharge	according	 to	 ICD10;	multidisciplinary	care;	holistic	

approach	with	humanized	healthcare	for	patients	and	families	

under	supervision;	responsibility	with	good	attitude

1501 671 กุมารเวชศาสตร์ 5 2(1-3-2)

 Pediatrics 5

	 ความก้าวหน้าการประยุกต์หลักการบริบาลผู้ป่วยทาง

กุมารเวชศาสตร์แบบบูรณาการและ	 องค์รวม	การศึกษาด้วยตนเองและ

การประเมนิความสามารถของตนเองในการดแูลผูป่้วย	การส่งผูป่้วยต่อไป

ยังผู้เช่ียวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อน	การนำาข้อมูลเชิงประจักษ์

มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย	การบันทึกรายงานผู้ป่วย	หลักการนำาเสนอรายงาน

ผูป่้วย	การสรุปเวชระเบยีบตามระบบ	ICD	10	หลกัการปฏบิตังิานเวชกรรม

ตามหลักเวชจริยศาสตร์	

	 Advanced	application	the	principles	of	integration	

and	holistic	medical	care	in	pediatric	patient;	self	assessment	

self	directed	 learning	for	medical	competency,	discharge	and	

referral	 consultation	 to	 specialist,	 application	 of	 evidence	

best	medicine	 for	 caring	 patient,	 principle	 of	medical	 case	

presentation,	discharge	summary	according	to	ICD	10;	principle	

of	medical	practice	according	to	medical	ethics

 

1501 672 กุมารเวชศาสตร์ 6 4(0-12-0)

 Pediatrics 6

	 กุมารเวชปฏบัิต	ิเพือ่แก้ปัญหาผู้ป่วยทีพ่บบ่อยและซบัซ้อน	

ภายใต้การดูแลของอาจารย์	ทักษะการสัมภาษณ์ประวัติการตรวจร่างกาย	

การวินิจฉัยทางคลินิก	การตัดสินใจ	การแปลผลและการส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการตามหลักเศรษฐศาสตร์คลินิก	การส่งรักษาอย่างสมเหตุสมผล	

สมรรถนะทกัษะการทำาแพทยศาสตร์หตัถการ	โดยคำานงึถงึความปลอดภยั

และสิทธิผู้ป่วย	 การแก้ปัญหาที่เกิดจากแพทยศาสตร์หัตถการ	 การดูแล

ผู ้ป ่วยและครอบครัวแบบองค ์รวมด ้วยหัวใจความเป ็นมนุษย	์

การรับผิดชอบต่อหน้าที่	การป้องกันโรค	การสร้างเสริมสุขภาพ	การรักษา

และการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์	

	 Pediatric	practice	for	problem	sowing	in	common	

and	 complicated	 health	 and	 diseases	 under	 supervision	 of	

instructors;	 history	 taking,	 physical	 examination,	 clinical	

diagnosis,	decision	making,	interpretation	and	clinical	economic	

laboratory	investigation,	rational	word	of	drug;	competency	in	

pediatric	 medical	 procedures,	 patient	 right	 and	 safety,	

prevention,	monitoring,	diagnosis	and	treatment	of	complication;	

holistic	approach	with	humanized	health	care	for	patient,	family,	

responsibility	 to	 duty;	 disease	 prevention,	 health	 promotion	

treatment	and	rehabilitation	according	to	medical	ethics

 

1501 681 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4(1-9-2)

 Emergency Medicine

 เวชปฏบัิติเพือ่แก้ปัญหาทางเวชศาสตร์ฉกุเฉนิและอบัุติเหตุ	

อาการและอาการแสดง	 ระบาดวิทยา,	 พยาธิกำาเนิด	 พยาธิสรีรวิทยา	

การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจทางรังสี	การตรวจ	การส่งตรวจ	

การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ	การวินิจฉัยแยกโรค	การวินิจฉัย	การดูแล

รกัษาภาวะฉกุเฉนิเบ้ืองต้น	ทักษะการกูชี้พและหัตถการฉกุเฉนิตามเกณฑ์

แพทยสภา	 สิทธิผู ้ป ่วยและความปลอดภัยของผู ้ป ่วย	 การป้องกัน	

การบริบาลภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการทำาหัตถการ	การบันทึกรายงาน

ผู้ป่วย	 การบอกความจริงและการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวมตามหลัก

เวชจริยศาสตร์

	 Medical	practice	for	problem	solving	of	emergency	

and	 traumatic	 patients,	 symptoms	 and	 signs;	 pathogenesis,	

epidemiology;	 pathophysiology;	 history	 taking,	 physical	

examination,	 radiological	 investigation,	 examination	

interpretation	of	laboratory	investigation,	differential	diagnosis,	

preliminary	 emergency	 care,	 resuscitation	 and	 emergency	

procedure	according	to	the	requirement	of	Thai	medical	council;	

patients	 right	 and	 safety;	 prevention,	monitoring	 care	 and	

management	of	procedural	complication	medical	record	truth	

telling	and	holistic	approach	with	medical	ethics

1501 682 นิติเวชศาสตร์ 2 2(0-6-0)

 Forensic Medicine 2

 ปฏบัิติการนติิเวชศาสตร์	ปฏบัิติการชันสตูรพลกิศพสถานท่ี

เกิดเหตุ	และห้องปฏิบัติการหลังการตาย	ปฏิบัติการนิติเวชคลินิก

	 Practice	 in	 forensic	medicine;	 crime	 scene	and	

postmortem	laboratory	investigation;	practice	in	clinical	forensic	

medicine
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  2.2 วชิาเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะทีเ่ป็นจดุเน้นของสถาบนัหรือ

ส่งเสรมิศกัยภาพตามความสนใจของผู้เรยีน 12 หน่วยกติ โดยเลอืกเรยีน

จากรายวิชาต่อไปนี้

1501 690 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Orthopedics

 การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์	

การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ 	ในการดูแลรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

แบบองค์รวม

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	orthopedics	patients

 

1501 691 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Emergency Medicine

 การปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ที่

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ 	ในการดูแล

รักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น	 ทักษะการกู้ชีพและหัตถการฉุกเฉิน

แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	skill	to	give	holistic	care	

to	preliminary	emergency	patients,	resuscitation	and	emergency	

procedure	with	humanistic	medicine

 

1501 692 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Medicine

	 การปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรการแพทย์ทีง่าน

อายุรกรรม	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ	ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

อายุรศาสตร์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	practices	in	department	of	Medicine	with	

physicians	and	medical	personnel,	applications	of	knowledge	

and	skills	to	give	holistic	care	to	medical	patient	with	humanistic	

medicine	

 

1501 693 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Obstetrics and Gynecology

	 การปฏบิตังิานร่วมกบัแพทย์และบคุลากรการแพทย์ทีง่าน

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	ๆ	 ในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแบบองค์รวม

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	holistic	care	

of	obstetric	and	gynecological	patients

 

1501 694 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Surgery

 การปฏบัิติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ท่ีงาน

ศัลกรรม	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ศัลยศาสตร์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	surgical	patients	with	humanistic	medicine	

 

1501 695 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Pediatrics

 การปฏบัิติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ท่ีงาน

กุมารเวชกรรม	การประยุกต์ความรู้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	practices	in	department	of	Pediatrics	with	

physicians	and	medical	personnel,	applications	of	knowledge	

and	 skills	 to	 give	 holistic	 care	 to	 pediatrics	 patient	with	

humanistic	medicine	

 

1501 696 เวชปฏิบัติจักษุวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Ophthalmology

 การปฏบัิติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ท่ีงาน

จกัษุ	การประยกุต์ความรูแ้ละทกัษะต่าง	ๆ 	ในการดูแลรักษาผูป่้วยทีม่ปัีญหา

ทางตาแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	ophthalmologic	patients	with	humanistic	medicine	

 

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

 Clinical Practices in Otolaryngology

 การปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรการแพทย์	

การประยุกต์ความรู ้และทักษะต่าง	 ๆ	 ในการดูแลรักษาผู ้ป ่วยโสต	

นาสิก	ลาลิงซ์แบบองค์รวม

	 Clinical	 practices	with	 physicians	 and	medical	

personnel,	applications	of	knowledge	and	skills	to	give	holistic	

care	to	otolaryngological	patients.	

 

1501 698 เวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Palliative Care

 การฝึกปฏบิตังิานดแูลสขุภาพทางร่างกาย	จติใจ	ของผูป่้วย

ระยะสุดท้ายและครอบครัวแบบองค์รวม	ประยุกต์เวชจริยศาสตร์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
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	 Practice	 in	 holistic	 care	 in	 health	 care	 service	

covering	 physical,	 psychological	 and	 social	 health	 care	 in	

terminal	 ill	patients	and	 family	application	ethics	and	related	

laws	to	patient	with	humanistic	medicine

 

1501 699 เวชปฏิบัติวิสัญญีวิทยา 3(0-6-3)

 Clinical Practices in Anesthesiology 

 การฝึกให้ยาสลบแบบต่าง	ๆ 	การดูแลภาวะแทรกซ้อนจาก

การให้ยาสลบ	หัตถการที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาสลบและยาชาเฉพาะที่

	 Practice	in	various	types	of	anesthesia,	anesthetic	

complication	management;	manual	skills	related	to	anesthesia	

and	specific	anesthetic

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ีหรือรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่ เป ิดสอนใน

มหาวทิยาลยั	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกติ	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

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

 Mathematics for Medical Students

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียว	และการประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์

	 Limits	and	continuity	of	functions,	derivatives	of	

functions	 of	 one	 variable	 and	 application,	 intergrals	 and	

applications

 

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

 Chemistry for Medical Students

 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ	 พันธะเคมีและสมบัติ

การละลาย	ปรมิาณสารสมัพนัธ์	สารละลาย	กรด	เบส	บฟัเฟอร์	สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน	 สารประกอบอินทรีย์ที่ มีหมู ่ฟ ังก ์ชัน	 การเรียกชื่อ

สารประกอบ	อินทรีย์	 ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี	 ปฏิกิริยาเคมีของสาร

อินทรีย์ชนิดต่าง	ๆ	เช่น	แอลเคน	แอลคีน	แอลไคน์	เบนซีน	แอลคิลเฮไลด์	

แอลกอฮอล์	ฟีนอล	อีเธอร์	อีพอกไซด์	แอลดีไฮด์	คีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก

และ	อนพุนัธ์ของกรดคาร์บอกซลิกิ	สเปกโทรสโกปีของสารอนิทรย์ี	ปฏกิริยิา

ที่สำาคัญในสิ่งมีชีวิต	และชีวโมเลกุล

	 Element	properties	 regarding	 to	periodic	 table,	

chemical	 bonding	 and	 solubility,	 stoichiometry,	 solution,	

acid-base,	 buffer,	 hydrocarbon	 compounds,	 isomers	 and	

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

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

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

derivatives,	 spectroscopy	 of	 organic	 compound,	 important	

chemical	reactions	in	organism	and	biomolecules

  

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

 General Biology for Health Science

 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ทัง้โพรคารโิอต	และยคูารโิอต	

เนือ้เยือ่สตัว์	การแบ่งเซลล์	ปฏกิริยิาเคมภีายในเซลล์	การถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพันธุกรรม	การย่อยอาหาร	การหายใจ	การหมุนเวียนเลือด	ภูมิคุ้มกัน	

การควบคุมของเหลวภายในเซลล์	 การควบคุมโดยระบบประสาทและ

ฮอร์โมน,	การเคลื่อนที่	พฤติกรรม	การสืบพันธุ์	และการเจริญของสัตว์

	 Structure	and	function	of	prokaryotic	cell,	animal	

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

respiration,	 circulation,	 immunity,	 osmoregulation,	hormonal	

and	nervous	controlling,	movement,	behavior,	reproduction	and	

development	in	animals

 

1501 191 เวชศาสตร์แผนไทย 1 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 1

 ประวัติและพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย	 แนวคิด

ทฤษฎแีละหลกัสำาคญัของเวชกรรมไทย	เภสชักรรมไทย	หตัถเวชกรรมไทย	

หลักการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย	หลักธรรมานามัย	

	 The	history	and	development	of	Thai	traditional	

medicine,	concepts,	theories	and	important	principles	of	Thai	

traditional	 therapeutic	medicine,	Thai	 traditional	 therapeutic	

pharmacy	and	Thai	traditional	therapeutic	massage,	post-partum	

care	for	mother	by	Thai	traditional	medicine	and	the	principles	

of	Dharmanamai

 

1501 192 เวชศาสตร์แผนไทย 2 2(2-0-4)

 Thai Traditional Medicine 2

 กลุ่มโรค/อาการ/ปัญหาท่ีพบบ่อย	 ทางเวชกรรมไทย	

และหัตเวชกรรมไทย	 และการเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	

การประยุกใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรค	 งานวิจัยด้านสมุนไพรไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์ทางเลือก

	 The	 groups	 of	 common	 diseases,	 symptoms,	

problems	 in	Thai	 traditional	 therapeutic	medicine	 and	Thai	

traditional	therapeutic	massage,	matching	them	with	those	of	

modern	medicine,	the	application	of	Thai	herbal	medicine	for	

treatment,	research	of	Thai	herbal	medicine,	folk	medicine	and	

alternative	medicine
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine	Program

ชื่อปริญญา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 พทป.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.ATM.

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		147		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  111  หน่วยกิต

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  55  หน่วยกิต

(1)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์	-	คณิตศาสตร์ 15		หน่วยกิต
(2)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก 25		หน่วยกิต
(3)	กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก 15		หน่วยกิต

2.2 วิชาชีพแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกิต

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 147  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต 

 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  55  หน่วยกิต

  (1) กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ จ�านวน 15 หน่วยกติ

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	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

	 Fundamental	Physics

  (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก  

จ�านวน 25 หน่วยกิต

1502	007		 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	 4(3-3-6)

	 Human	Anatomy

1502	106		 ชีวเคมีสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 2(1-3-2)

	 Biochemistry	for	Applied	Thai	Traditional	

	 Medicine

1502	207		 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน	 3(2-3-4)

	 Basic	Microbiology	and	Parasitology	

1502	306		 พยาธิวิทยาของมนุษย์	 3(3-0-6)

	 Human	Pathology

1502	310		 เภสัชวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์		3(3-0-6)

	 Pharmacology	for	Applied	Thai	Traditional	

	 Medicine

1502	506		 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 4(3-3-6)

	 Human	Physiology	for	Health	Science

1503	201		 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	 3(2-3-4)

	 Pharmaceutical	Botany	and	Ethnobotany

1503	202		 เภสัชเวท		 3(2-3-4)

	 Pharmacognosy

 

  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก จ�านวน  

15 หน่วยกิต

1503	203		 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค	 2(1-3-2)

	 Physical	Examination	and	Diagnosis

1503	204	 อาการวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	2(2-0-4)

	 Symptomatology	for	Applied	Thai	Traditional	

	 Medicine

1503	301		 โภชนาการสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 1(1-0-2)

	 Nutrition	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	302	 ศัลยศาสตร์และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ	 3(2-3-4)

	 Surgery	and	Primary	Health	care

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

	 General	Medicine	1	

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

	 General	Medicine	2	

1503	305		 เวชจริยศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์	 1(1-0-2)

	 Medical	Ethics	and	Laws

1503	306	 ธรรมานามัยและการแพทย์ทางเลือก	 2(2-0-4)

	 Dhammanamaya	and	Alternative	Medicine

 2.2 วิชาชีพแพทย์แผนไทย จ�านวน 56 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย จ�านวน 14 หน่วยกิต

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

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

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

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	2

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

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	3

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

	 Applied	Thai	Traditional	Medicine	4

1503	425	 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	

1503	426	 ประสบการณ์เวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

  (2) กลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทย จ�านวน 15 หน่วยกิต

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

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	1

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

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	2

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

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	3

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

	 Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	4

1503	435	 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

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

	 Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy

  (3) กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย จ�านวน 16 หน่วยกิต

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

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	1

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

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	2

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

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	3

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

	 Applied	Thai	Traditional	Massage	4

1503	445	 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

1503	446	 ประสบการณ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

  (4) กลุ่มวิชาผดุงครรภ์  จ�านวน 4 หน่วยกิต

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

	 Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

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

	 Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	2

  (5) กลุ ่มวิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย จ�านวน  

7 หน่วยกิต

1503	151		 การแพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น	 1(1-0-2)

	 Introduction	to	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	351	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย	 2(2-0-4)

	 ประยุกต์

	 Research	Methodology	in	Applied	Thai	

	 Traditional	Medicine

1503	453		 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 2(0-6-0)

	 Research	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	454		 การฝึกงานในชุมชน	 2(1-3-2)

	 Community	Training

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้และรายวิชาอื่น	ๆ 	ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จำานวน	 6	หน่วยกิต	 โดยได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

1503	361		 มานุษยวิทยาการแพทย์	 2(2-0-4)

	 Medical	Anthropology		

1503	362		 โหราศาสตร์กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์		 2(2-0-4)

	 Astrology	with	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1503	363		 พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์		 2(1-3-2)

	 Organic	Agricultural	Herb	

1503	364		 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน		 2(1-3-2)

	 Ethnobotany

1503	461		 ตำารายาในเอกสารโบราณ	 2(1-2-3)

	 Drug	Recipes	in	Old	Texts

1503	462		 การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานสำาหรับ	 2(1-3-2)

	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 Basic	Photography	for	Applied	Thai	

	 Traditional	Medicine

	 และรายวิชาอื่น	 ๆ	 ในระดับปริญญาตรีท่ีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	เห็นสมควร
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แผนการศึกษา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

  

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041 001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6(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	104 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8(x-x-x)

0202	104 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2

3(3-0-6)

1502	007 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

Human	Anatomy

4(3-3-6)

1502	106 ชีวเคมีสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Biochemistry	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(1-3-2)

1503	151 การแพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น

Introduction	to	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1(1-0-2)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8(x-x-x)

1502	506 สรีรวิทยาของมนุษย์สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Human	Physiology	for	Health	Science	

4(3-3-6)

1503	201 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Pharmaceutical	Botany	and	Ethno	botany

3(2-3-4)

1503	221 เวชกรรมไทยประยุกต์	1	

Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

2(1-3-2)

1503	231 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	1

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	1

2(1-3-2)

1503	241 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	1	

Applied	Thai	Traditional	Massage	1

3(1-4-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

1502	207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

Basic	Microbiology	and	Parasitology	

3(2-3-4)

1502	306 พยาธิวิทยาของมนุษย์	

Human	Pathology

3(3-0-6)

1503	202 เภสัชเวท	

Pharmacognosy

3(2-3-4)

1503	203 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค

Physical	Examination	and	Diagnosis

2(1-3-2)

1503	204 อาการวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Symptomatology	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(2-0-4)

1503	222 เวชกรรมไทยประยุกต์	2	

Applied	Thai	Traditional	Medicine2

3(2-3-4)

1503	232 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	2	

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	2

2(1-3-2)

1503	242 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	2	

Applied	Thai	Traditional	Massage2

3(1-4-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

1502	310 เภสัชวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

Pharmacology	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

3(3-0-6)

1503	301 โภชนาการสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

Nutrition	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

1(1-0-2)

1503	302 ศัลยศาสตร์และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

Surgery	and	Primary	Health	Care

3(2-3-4)

1503	303 เวชศาสตร์ทั่วไป	1

General	Medicine	1

2(2-0-4)

1503	323 เวชกรรมไทยประยุกต์	3	

Applied	Thai	Traditional	Medicine	3

2(1-3-2)

1503	333 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	3	

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	3

3(1-6-2)

1503	343 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	3	

Applied	Thai	Traditional	Massage	3

3(1-4-4)

1503	462 การถ่ายภาพขั้นพื้นฐานสำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Basic	Photography	for	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(1-3-2)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

1503	304 เวชศาสตร์ทั่วไป	2

General	Medicine	2

2(2-0-4)

1503	305 เวชจริยศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์	

Medical	Ethics	and	Laws

1(1-0-2)

1503	306	 ธรรมานามัยและการแพทย์ทางเลือก

Dhammanamaya	and	Alternative	Medicine

2(2-0-4)

1503	324 เวชกรรมไทยประยุกต์	4	

Applied	Thai	Traditional	Medicine	4

3(2-3-4)

1503	334 เภสัชกรรมไทยประยุกต์	4	

Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	4

3(1-6-2)

1503	344 หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	4	

Applied	Thai	Traditional	Massage	4

3(1-4-4)

1503	351 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Research	Methodology	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(2-0-4)

1503	461	 ตำารายาในเอกสารโบราณ	

Drug	Recipes	in	Old	Texts

2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

1503	425 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต์	

Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	

2(0-6-0)	

1503	435 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทยประยุกต์	

Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy	

2(0-6-0)

1503	445 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	

Practice	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

2(0-6-0)

1503	451 ผดุงครรภ์สำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	1

Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	1

2(2-0-4)

1503	361 มานุษยวิทยาการแพทย์

Medical	Anthropology

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

1503	426 ประสบการณ์เวชกรรมไทยประยุกต์	

Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(0-6-0)

1503	436 ประสบการณ์เภสัชกรรมไทยประยุกต์	

Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Pharmacy

3(0-6-3)

1503	446 ประสบการณ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์

Experiences	in	Applied	Thai	Traditional	Massage

2(0-6-0)

1503	452 ผดุงครรภ์สำาหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์	2

Midwifery	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine	2

2(0-6-0)

1503	453 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Research	in	Applied	Thai	Traditional	Medicine

2(0-6-0)

1503	454 การฝึกงานในชุมชน

Community	Training

2(1-3-2)

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

2.  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกติ

 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต

  (1) กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์ - คณติศาสตร์  จ�านวน 15 หน่วยกติ

0202 103 หลักเคมี 1 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 1

 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติ

ของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน	สมดุลเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	ของเหลว	

สารละลาย	 สมบัติคอลลิเกทีฟ	 กรด-เบส	 สารละลายบัฟเฟอร	์

และการไทเทรตกรด-เบส

	 Structure	 of	 atoms,	 stoichiometry,	 chemical	

bonding,	properties	of	representative	and	transition	elements,	

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

property,	acid-base,	buffer	solution	and	titration

 

0202 104 หลักเคมี 2 3(3-0-6)

 Principles of Chemistry 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 103 หลักเคมี 1

Prerequisite : 0202 103 Principles of 

Chemistry 

 อุณหพลศาสตร์	จลนพลศาสตร์	เคมีไฟฟ้า	เคมีนิวเคลียร์	

เคมีสิ่งแวดล้อม	โครงสร้างและหมู่ฟังก์ชันของสารเคมีอินทรีย์และชีวเคมี

	 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	

nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	functional	group	

and	structural	of	organic	and	biochemical	compound

 

0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)

 Biology 1

 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ี

ของพืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	

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

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	

animal,	ecology	and	behavior

0203 302  ชีวสถิติ  3(3-0-6)

 Biostatistics

 แนวคิดพื้นฐานของการใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชงิอนมุานในการวิจัยทางชวีวทิยา	การแจกแจงความถี	่วธิกีารเกบ็รวบรวม

ข้อมลูและการสุม่ตัวอย่าง	การประมาณและการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลีย่

ของประชากร	การวางแผนแบบการทดลองพืน้ฐานและการวิเคราะห์ข้อมลู

ที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภท	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	 แนวคิดของการแปลงข้อมูลและ

การทดสอบแบบไม่องิพารามเิตอร์	การนำาเสนอข้อมลูและการแปลผลข้อมลู

ทางสถิติจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	

statistics	 for	 researches	 in	 biological	 sciences;	 probability	

distribution,	 data	 collection	 and	 sampling,	 estimations	 and	

hypothesis	 testing	 for	 population	means,	 basic	 experimental	

designs	 and	 related	 analyses,	 categorical	 data	 analyses,	

correlation	 and	 simple	 linear	 regression,	 concepts	 of	 data	

transformation	and	non-parametric	tests,	data	presentation	and	

interpretations	from	statistical	package	analyses

 

0204 104 ฟิสิกส์มูลฐาน  3(3-0-6)

 Fundamental Physics

 กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	

ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็	อณุหพลศาสตร์	และฟิสกิส์ยคุใหม่	

	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	

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

modern	physics

 

  (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือปรีคลินิก 

จ�านวน 25 หน่วยกิต

1502 007 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3-6)

 Human Anatomy

	 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง	ๆ 	ในระบบ

ปกคลมุ	ระบบกระดกู	ระบบกล้ามเนือ้	ระบบประสาท	ระบบไหลเวยีน	ระบบ

หายใจ	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบ

สืบพันธุ์	และอวัยวะสัมผัสของมนุษย์

	 Structures	and	functions	of	cell	and	tissues	of	the	

integumentary	 system,	 skeletal	 system,	muscular	 system,	

nervous	system,	circulatory	system,	respiratory	system,	digestive	

system,	urinary	system,	endocrine	system,	reproductive	system	

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

 Biochemistry for Applied Thai Traditional 

 Medicine

	 โครงสร้างและหน้าทีข่องส่วนประกอบทางเคมขีองร่างกาย	

สารนำ้า	 เลือด	 และปัสสาวะ	 กระบวนการและสารจำาเป็นที่เกี่ยวข้องใน

เมตาบอลิซึมของสารอาหารในร่างกายในภาวะปกติ	 และในภาวะผิดปกติ	

กลไกการรักษาดุลต่าง	 ๆ	 การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานชีวเคมีในด้าน

การแพทย์แผนไทย

	 Structure	 and	 function	 of	 body	 chemical	

compounds,	water	substances,	blood	and	urine,	mechanisms	

and	essential	substances	related	to	the	metabolism	of	nutritional	

substances	 of	 body	 in	 normal	 and	 abnormal	 conditions,	

mechanisms	for	homeostasis,	applied	basic	biochemistry	in	Thai	

traditional	medicine

 

1502 207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน 3(2-3-4) 

 Basic Microbiology and Parasitology

	 การเจริญเติบโต	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะทางสรีรวิทยา	

พันธกุรรมของจลุนิทรย์ี	(แบคทเีรยี,	ไวรสั,	เชือ้รา)	และปรสติ	ความสมัพนัธ์

ระหว่างจุลินทรีย์และปรสิตกับมนุษย์	สาเหตุการเกิดโรค	การตอบสนอง

ทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อ	 และโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการ

ตดิเช้ือจลิุนทรีย์และปรสิต	การป้องกนัและระบาดวทิยาเบือ้งต้น	และความ

สำาคัญของยาต้านจุลชีพ

	 Growth,	morphology	physiology	and	genetics	of	

microorganisms	 (bacteria,	 viruses,	 fungi)	 and	 parasites,	

relationship	 of	microorganisms	 and	 parasites	 in	 humans,	

etiology,	immune	response	to	infection	and	diseases	caused	by	

microorganisms	 and	 parasites,	 prevention	 and	 primary	

epidemiology,	including	importance	of	antibiotics

 

1502 306 พยาธิวิทยาของมนุษย์ 3(3-0-6)

 Human Pathology

 สาเหตุและกลไกของโรคที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและหน้าที่การทำางานของร่างกายการวินิจฉัยการดำาเนินของ

โรค	และอธิบายกลไกการเกดิพยาธสิภาพ	จากการสงัเกต	อาการแสดงออก	

รอยโรค	ผลทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย

	 Causes	 and	mechanisms	 of	 diseases	 and	 the	

associated	alterations	of	structure	and	functions,	to	develop	skills	

of	observations	interpretation	needed	to	analyze	human	disease	

when	provided	with	the	clinical	history,	the	anatomical	lesions,	

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

likely	diagnosis	the	pathogenesis	of	the	diseases	

 

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

 Pharmacology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

	 หลกัการพืน้ฐานทางเภสชัพลศาสตร์	และเภสชัจลนศาสตร์	

หลกัการใช้ยาในการรกัษาโรคและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	โดยเลอืกศกึษา

จากยาต้นแบบของยากลุ่มต่าง	ๆ	ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติและ

ระบบประสาทส่วนกลาง	หวัใจและหลอดเลอืด	ทางเดนิอาหาร	ยาต้านจลุชพี	

ยารักษามะเร็ง	 ยาต้านการอักเสบ	ยาระบบต่อมไร้ท่อ	กลไกการออกฤทธิ์

ของยา	 ประโยชน์ทางการรักษา	 ข้อควรระวัง	 ข้อห้ามใช้	 และอาการ

ไม่พึงประสงค์

	 Basic	 principles	 in	 pharmacodynamics	 and	

pharmacokinetics,	principles	of	pharmacotherapy	and	rational	

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

autonomic	and	central	 nervous	 system	drugs,	 cardiovascular	

drugs,	 gastrointestinal	 drugs,	 antimicrobial	 agents,	 cancer	

chemotherapy,	 anti-inflammatory	 drugs,	 endocrine	 drugs;	

mechanism	of	 drugs	 action,	 therapeutic	 uses,	 precautions,	

contraindication,	and	adverse	effects

 

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

 Human Physiology for Health Science

	 กลไกการทำางานพื้นฐานของร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์	

รวมถึงกระบวนการท่ีควบคุมและปรับเปลี่ยนการทำางานของระบบต่าง	ๆ	

ในร่างกาย	ได้แก่	ระบบประสาท	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบหัวใจและการไหล

เวียนเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	

การควบคุมสมดุลนำ้า	และกรดด่าง	การควบคุมอุณหภูมิ	ระบบต่อมไร้ท่อ	

ระบบสืบพันธุ์	และสรีรวิทยาของการออกกำาลังกาย	

	 Basic	mechanisms	of	regulations	and	integrations	

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

system,	cardiovascular	system,	respiratory	system,	gastrointestinal	

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

thermoregulation,	endocrine	system,	reproductive	system	and	

physiology	of	exercise

 

1503 201 เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)

 Pharmaceutical Botany and Ethnobotany

	 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น	ประกอบด้วยสัณฐาน

วิทยา	กายวิภาคศาสตร์ของพืช	หลักอนุกรมวิธานพืช	ได้แก่	การระบุชนิด	

การต้ังช่ือพฤกษศาสตร์	 การจำาแนกชนิด	 โดยเน้นเฉพาะพืชสมุนไพร	

พืชพรรณท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค	 และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช	

นับแต่สังคมมนุษย์สมัยโบราณ	 ในการใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัย

ในการดำารงชีวิต	 โดยพิจารณาทั้งในมิติทางชีววิทยา	 นิเวศวิทยา	

และวัฒนธรรม
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	 Basic	 botanical	 characteristics	 consist	 of	 plant	

morphology,	 anatomy,	 taxonomy	 includes	 three	 components,	

identification,	nomenclature	and	classification	of	monocotyledons	

and	dicotyledons	of	herbal	medicine;	 local	plants	 in	different	

regions;	relationship	between	human	and	plants	since	ancient	

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

and	culture

 

1503 202 เภสัชเวท  3(2-3-4)

 Pharmacognosy

	 ความรู้เบือ้งต้นของสารเคมีจากพชืสมุนไพร	คุณสมบัตทิาง

เคม	ีประโยชน์ทางยา	ฤทธิท์างเภสชัวทิยาของสมนุไพรต่อระบบต่าง	ๆ 	ของ

ร่างกายมนษุย์	รวมถงึพิษวิทยาและการทดลองทางคลินกิ	พชืพษิ	ลกัษณะ

พืชที่เป็นพิษ	อาการพิษ	รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	วิธีการสกัดแยก

สารสำาคัญ	การตรวจเอกลกัษณ์จากพชืด้วยกล้องจุลทรรศน์และสารสำาคญั

ด้วยวิธีการทางเคมี

	 Introduction	to	phytochemical	compounds;	their	

chemical	 properties	 and	 therapeutic	 uses;	 pharmacologic	

activities	of	medicinal	plants	on	various	human	organ	systems	

including	 toxicity	 and	clinic	 trial;	 poisonous	plants	 and	 their	

morphological	characters;	toxic	symptoms	and	first	aids.	Active	

constituent	extraction	methods;	and	medical	plant	identification	

using	microscopic	and	chemical	techniques

 

  (3) กลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือคลินิก จ�านวน  

15 หน่วยกิต

1503 203 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค 2(1-3-2)

 Physical Examination and Diagnosis

	 หลกัการและวธิกีารปฏิบตัต่ิอผูป่้วยและการตรวจร่างกาย	

รวมทัง้การใช้อปุกรณ์พืน้ฐาน	หลกัการสบืค้นทางเวชศาสตร์ทัว่ไป	และรงัสี

วนิิจฉัยเพ่ือการวนิิจฉัยโรค	การบนัทกึและการแปลผลข้อมลูจากการตรวจ

ร่างกาย

	 Principles	 of	 patient	 approach;	 and	 physical	

examination	 including	 usage	 of	 basic	 instruments,the	

investigation	principles	 of	 general	medicine	 and	diagnostic	

radiology	,	data	record	and	interpretation

 

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

 Symptomatology for Applied Thai Traditional 

 Medicine

	 ความหมายและความสำาคญัของอาการวทิยา	ความสมัพนัธ์

ระหว่างอาการกับพยาธิวิทยา	 พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัยโรค	

ความหมายและสาเหตุของอาการที่พบบ ่อยหรือมีความสำ า คัญ

ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

	 Meaning	 and	 significance	 of	 symptomatology.	

Relationship	of	symptoms	with	pathology,	pathophysiology	and	

diagnosis.	 Definitions	 and	 causes	 of	 common	 or	 important	

symptoms	in	modern	medicine

 

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

 Nutrition for Applied Thai Traditional Medicine

	 ความหมายและความสำาคัญของสารอาหาร	 การคำานวณ

ปรมิาณสารอาหารทีร่่างกายควรได้รบั	หลงัการบรโิภคอาหาร	อาหารสำาหรบั

วัยต่าง	ๆ 	และสำาหรับผู้ป่วยหรือผู้ท่ีต้องการสารอาหารพเิศษ	โรคท่ีเกิดจาก

โภชนาการสารพิษในอาหาร	ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับ

โภชนาการ

	 Meaning	and	importance	of	nutrients;	daily	dietary	

requirement	calculation;	principles	of	dietary	intake;	nutrition	

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

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

knowledge	of	Thai	traditional	medicine	knowledge	in	nutrition

 

1503 302 ศัลยศาสตร์และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 3(2-3-4)

 Surgery and Primary Health Care

	 สาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	พยาธิวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	

ลักษณะทางคลินิก	 การวินิจฉัยโรคหรือภาวะท่ีพบบ่อยทางศัลยศาสตร	์

ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์	 การใช้สมุนไพรในการบำาบัดแผลลักษณะต่าง	ๆ	

เทคนคิการทำาแผล	การดแูลรกัษากระบวนการหายของแผล	เทคนคิการทำา

ปลอดเชื้อ	 การเข้าเฝือกอย่างง่าย	 การดูแลร่างกาย	 และจิตใจของผู้ป่วย	

และครอบครัว	 การพยาบาล	 การอาบนำ้าผู ้ป ่วย	 การสวนอุจจาระ	

การเคลื่อนย้าย	การจัดท่านอน	การบริหารยา	การปฐมพยาบาลสุขอนามัย

ส่วนบุคคล	การแนะนำาด้านการส่งเสริมสุขภาพ

	 Etiology,	pathogenesis,	pathology,	pathophysiology,	

clinical	manifestation,	diagnosis	of	common	diseases	or	conditions	

in	Surgery,	Orthopedic	surgery,	herbal	usage	for	treatment	and	

prevention	any	wounds,	dressing	techniques,	wound	care	during	

healing	process,	 techniques	of	sterilization	of	equipment	and	

aseptic	dressing,	basic	casting	techniques,	principles	of	holistic	

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

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

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

 General Medicine 1

	 สาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	พยาธิวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	

ลักษณะทางคลินิก	การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร	์

กุมารเวชศาสตร์	ตจวิทยา	และจิตเวช	การรักษาเบื้องต้น	คำาแนะนำาในการ

ปฏิบัติตนของผู้ป่วย	และการส่งต่อผู้ป่วย

	 Etiology,	pathogenesis,	pathology,	pathophysiology,	

clinical	 manifestation,	 diagnosis	 of	 common	 diseases	 or	

conditions	in	medicine,	Pediatrics,	Dermatology	and	Phychiatry,	

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

 

1503 304 เวชศาสตร์ทั่วไป 2 2(2-0-4)

 General Medicine 2

	 สาเหตุ	 กลไกการเกิดโรค	พยาธิวิทยา	พยาธิสรีรวิทยา	

ลักษณะทางคลินิก	 การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่พบบ่อยทางสูติศาสตร	์

นรีเวชวิทยา	 จักษุวิทยา	 วิทยาโสต	นาสิก	 และลาริงซ์	 การรักษาเบ้ืองต้น	

คำาแนะนำาในการปฏิบัติตนของผู้ป่วย	และการส่งต่อผู้ป่วย

	 Etiology,	pathogenesis,	pathology,	pathophysiology,	

clinical	 manifestation,	 diagnosis	 of	 common	 diseases	 or	

conditions	in	Obstetrics	and	Gynecology,	Ophthalmology	and	

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

health	care,	referral	of	patient

 

1503 305 เวชจริยศาสตร์และกฎหมายทางการแพทย์ 1(1-0-2)

 Medical Ethics and Laws

 หลกัการทางเวชจรยิศาสตร์	การใช้หลกัจริยธรรม	กฎหมาย	

ประเพณี	 ความเช่ือ	 ค่านิยมในการตัดสินปัญหาด้านแพทย์แผนไทย	

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 Principles	 of	 ethics,	 application	 of	 ethics,	 law,	

culture,	beliefs	and	values	in	decision	making	in	Thai	traditional	

medicine,	medical	 acts	 and	 related	 laws	 in	 applied	 Thai	

traditional	medicine	

 

1503 306 ธรรมานามัยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)

 Dhammanamaya and Alternative Medicine 

	 ความหมาย	แนวคดิ	ววิฒันาการและรปูแบบของธรรมนามยั	

และการแพทย์ทางเลอืกในระบบสาธารณสขุไทย	การบรกิารแพทย์ทางเลอืก

จากศาสตร์ต่าง	 ๆ	 การแพทย์ตะวันตก	 การใช้พลังจิต	 การจัดกระดูก	

สุคนธ์บำาบัด	การแพทย์ตะวันออก	หยิน	 –	หยาง	การฝังเข็ม	กดจุดโยคะ

แนวทางการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย

	 Definitions,	concepts,	development	and	forms	of	

Dhammanamaya	and	alternative	medicine	in	Thai	public	health	

system.	Alternative	health	medical	services,	western	traditional	

medicine:	 hypnosis,	 allopathic,	 aromatic	 therapy,	 oriental	

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

paradigm	to	develop	alternative	medicine	in	Thailand

 

 2.2 วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

  (1) กลุ่มวิชาเวชกรรมแผนไทย   จ�านวน 14 หน่วยกิต

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

 Applied Thai Traditional Medicine 1

	 ประวัติการแพทย์	ความรู้เบ้ืองต้นสำาหรับแพทย์	พื้นฐาน

การแพทย์แผนไทย	แนวคดิ	และทฤษฎต่ีาง	ๆ 	ทางการแพทย์แผนไทย	และ

ศัพท์แพทย์ไทยท่ีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เวชศึกษา	พระคัมภีร์สมุฎฐาน

วินิจฉัย	 พระคัมภีร์โรคนิทาน	 พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์	 และพระคัมภีร์

ธาตุวิวรณ์	โดยการวิเคราะห์	ตีความเนื้อหาการเปรียบเทียบสาเหตุที่ทำาให้

เกดิโรค	อาการ	การซกัประวัติ	ตรวจร่างกาย	และการวินจิฉยัโรคตามทฤษฎี

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน

	 History	 of	 medicine,	 basic	 knowledge	 for	

physicians,	 fundamental	Thai	 traditional	medicine,	 concepts	

and	different	 theories	 of	 Thai	 traditional	medicine	 and	Thai	

medical	 terms	 of	 the	 following	 scriptures;	 Vejasuksa,	

Samuthanwinijchai,	Rokanitarn,	Dhatuwipunk	and	Dhatuwiworn.	

Analysis,	 interpretation,	 and	comparative	etiology	 symptoms	

and	diagnosis	in	accordance	with	the	theory	of	Thai	traditional	

medicine	and	modern	medicine

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

 Applied Thai Traditional Medicine 2

	 แนวคิด	 และทฤษฎีต่าง	 ๆ	ทางการแพทย์แผนไทย	และ

ศพัท์แพทย์ไทยท่ีปรากฏอยู่ในพระคัมภร์ีวรโยคสาร	พระคมัภร์ีปฐมจินดา	

พระคมัภร์ีมหาโชตรตัน์	พระคมัภร์ีมจุฉาปักขันทิกา	พระคมัภร์ีธาตุบรรจบ	

พระคัมภีร์อุทรโรค	 พระคัมภีร์อติสาร	 พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร	

พระคัมภีร์ชวดาร	และพระคัมภีร์กษัย	 โดยการวิเคราะห์	 ตีความเนื้อหา	

การเปรยีบเทียบสาเหตุทีท่ำาให้เกดิโรค	อาการ	การซกัประวัติ	ตรวจร่างกาย	

และการวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจบัุน	

	 Concepts	and	different	theories	of	Thai	traditional	

medicine	and	Thai	medical	 terms	of	 the	 following	scriptures;	

Worayokasarn,	 Prathomjinda	Mahachotrat,	Mujchapakantika,	

Dhatubunchob,	 Utonroke,	 Atisarn,	Munchusarawichian,	

Chavadan	and	Kasai.	Analysis,	interpretation,	and	comparative	

etiology	symptoms	and	diagnosis	in	accordance	with	the	theory	

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

 Applied Thai Traditional Medicine 3

	 แนวคิด	ทฤษฎีต่าง	ๆ	ทางการแพทย์แผนไทย	และศัพท์

แพทย์ไทยที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์	 พระคัมภีร์ตักศิลา	

พระคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์	พระคัมภีร์ทิพย์มาลา	พระคัมภีร์ไพจิตร์

มหาวงศ์	พระคัมภีร์วิถีกุฏฐโรค	พระคัมภีร์อภัยสันตา	พระคัมภีร์มุขโรค	

พระคัมภีร์สรรพคุณยา	 และพระคัมภีร์อื่น	 ๆ	 โดยการวิเคราะห์	 ตีความ

เนื้อหา	การเปรียบเทียบสาเหตุที่ทำาให้เกิดโรค	อาการ	และการวินิจฉัยโรค

ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน	หลักการรักษา

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	การซกัประวตั	ิตรวจร่างกาย	การวเิคราะห์

สมุฏฐาน	และการวินิจฉัยโรค

	 Concepts	 and	 different	 theories	 of	 Thai	

traditional	medicine	and	Thai	medical	 terms	of	 the	 following	

scriptures;	Chantasat,	 Takasila,	 Sittisarasongkrao,	 Tipmala,	

Paichitmahawong,	Withikuttaroke,	Apaisanta,	Mukaroke,	

Suppakunya	and	others	scriptures.	Analysis,	interpretation,	and	

comparative	etiology	symptoms	and	diagnosis	 in	accordance	

with	 the	 theory	 of	 Thai	 traditional	medicine	 and	modern	

medicine.	Principle	of	treatment	with	Thai	traditional	medicine.	

Practice	 of	 history	 taking,	 physical	 examination,	 analysis	 for	

etiology	and	diagnosis

 

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

 Applied Thai Traditional Medicine 4

	 การฝึกการซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	การวินิจฉัยแยกโรค	

การวิ เคราะห ์สมุฏฐาน	 การวางแผนการรักษา	 การให ้คำาแนะนำา	

และการป้องกนัโรค	การส่งเสรมิและฟ้ืนฟสูภาพตามหลกัการของการแพทย์

แผนไทย	และการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ	

	 Practice	of	history	taking,	physical	examination,	

differential	diagnosis,	analysis	for	etiology,	planning	treatment	

counseling	 and	 prevention.	 Promotion	 and	 rehabilitationin	

accordance	with	the	Thai	traditional	medicine	and	care	of	health	

with	natural

 

1503 425 ฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Medicine 

	 ระบบการบรกิารทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาล	สถานพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ฝึกปฏบิตังิานเวชระเบยีน	การซกัประวตั	ิการตรวจร่างกาย	การวนิจิฉยัโรค	

การวางแผนการรกัษา	การเขียนรายงานผูป่้วย	การให้คำาแนะนำา	การป้องกนั	

การส่งเสรมิและฟ้ืนฟสูภาพตามหลกัการของการแพทย์แผนไทยประยกุต์	

ฝึกทกัษะการสือ่สารและปฏิสมัพนัธ์กับผูป่้วย	และบคุลากรทางการแพทย์

	 Medical	 and	Thai	 traditional	medicine	 service	

system	 in	 hospital,	 applied	Thai	 traditional	medicine	 clinic,	

health	 promotion	 center,	 practice	 in	medical	 record,	 history	

taking,	 physical	 examination,	 diagnosis,	 planning	 treatment,	

data	record,	counseling,	prevention,	promotion	and	rehabilitation	

in	 accordance	with	 the	 applied	 Thai	 traditional	medicine,	

practice	in	communication	and	interaction	skill	with	patient	and	

medical	personnel

 

1503 426 ประสบการณ์เวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Medicine

	 ระบบการบรหิารจดัการโรงพยาบาล	สถานพยาบาลแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 การฝึกปฏิบัติงานการซักประวัติ	 การตรวจร่างกาย	

การวินิจฉัยโรค	 การวางแผนการรักษา	 การให้คำาแนะนำา	 การบันทึก

ข ้อมูล	 งานเวชระเบียน	 การรักษาด้วยวิธีตามหลักเวชกรรมไทย	

หลักหัตถเวชกรรมไทย	หลักเภสัชกรรมไทย	

	 Hospital	management	system,	practice	in	history	

taking,	 physical	 examination,	 diagnosis,	 planning	 treatment,	

counseling,	 data	 record,	 medical	 record,	 treatment	 with	

principles	 of	 Thai	 therapeutic	medicine,	 principles	 of	 Thai	

therapeutic	massage,	principles	of	Thai	

 

  (2) กลุ่มวิชาเภสัชกรรมแผนไทย  จ�านวน 15 หน่วยกิต

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 1

 วิวัฒนาการของการใช้ยาสมุนไพร	 จรรยาเภสัชกรรม	

หลกัเภสชักรรม	4	ประการ	เภสชัวตัถ	ุและสรรพคณุเภสชั	สมนุไพรในระดบั

ปฐมภูมิ

	 Herbal	 usage	 evolution,	 pharmaceutical	 ethics,	

four	 Thai	 pharmaceutical	 principles;	medicinal	 substance,	

indications,	herbal	medicine	in	primary	health	care

 

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 2

	 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี	 คณาเภสัช	 การศึกษา

ตำารับยาไทย	การวิเคราะห์ตำารับยา	

	 Good	 agricultural	 practice,	 group	 of	materia	

medica,	 structures	 of	 Thai	medicinal	 recipes,	 analysis	 of	

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 3

	 การแปรสภาพของสมนุไพรทีม่ฤีทธิแ์รง	หลกัเกณฑ์วธิกีาร

ที่ดีในการผลิตยา	 หลักการและรูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการปรุงยาตามหลัก

เภสัชกรรมแผนไทย

	 Transforms	 by	methods	 of	medicinal	 strength.	

Good	manufacturing	practice	for	herbal	medicines.	Principles	

and	compounding	techniques	of	various	Thai	traditional	dosage	

forms

 

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

 Applied Thai Traditional Pharmacy 4

	 การพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร	 การประเมินคุณภาพ

และการวิเคราะห์ยาสมุนไพร	เทคนิคการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร	

	 Development	of	production	of	medicine	from	herbs,	

quality	control,	techniques	quality	control	procedures	for	herbal	

medicines

 

1503 435 ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Pharmacy 

	 ฝึกปฏบิตังิานเภสชักรรมแผนไทยภายใต้การควบคุมดแูล

อย่างใกล้ชิด	 ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร	

การวิเคราะห์การตั้งตำารับยา	 การปฏิบัติในการเตรียมหรือปรุงยาจาก

สมุนไพรที่ใช้บ่อย	การจัดและจ่ายยาตามใบสั่งยา	การให้คำาแนะนำาในการ

ใช้ยาจากสมุนไพร

	 Practice	in	Thai	traditional	pharmacy	according	

to	good	manufacturing	practice	for	herbal	medicine	under	closed	

supervision.	Analysis	 drug	 formulation	 design.	 Practice	 in	

common	 herbal	medicine	 preparation.	 Dispensing	 herbal	

medicines	according	to	prescription,	giving	pharmaceutical	advice

 

1503 436 ประสบการณ์เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 3(0-6-3)

 Experiences in Applied Thai Traditional Pharmacy

	 ฝึกปฏบิตังิานเภสชักรรมแผนไทยภายใต้การควบคุมดแูล

อย่างใกล้ชิด	และติดตามประเมินผลงาน	ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ

ผลติยาจากสมนุไพร	เน้นการปฏบิตัใินการเตรยีมหรอืปรงุยาจากสมนุไพร

ที่ใช้บ่อย	การให้คำาแนะนำาในการใช้ยาจากสมุนไพร	

	 Practice	in	Thai	traditional	pharmacy	according	

to	 good	manufacturing	 practice	 for	 herbal	medicine	 under	

supervision	and	evaluation	of	results.	Emphasis	on	practice	in	

common	 herbal	medicine	 preparations.	 Dispensing	 herbal	

medicines	 according	 to	 prescription,	 giving	pharmaceutical	

advice

 

  (3) กลุ่มวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย  จ�านวน 16 หน่วยกิต

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

 Applied Thai Traditional Massage 1

 ประวัติการนวดไทยและการนวดไทยราชสานัก	 ศีลและ

จรรยาบรรณในการนวด	หลกัการนวดไทยสายราชสำานกั	ประโยชน์	ข้อห้าม	

ข้อควรระวังของการนวด	กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับ

การนวด	การนวดแนวเส้นพื้นฐานและฤๅษีดัดตน	

	 History	 of	 Thai	massage	 and	 court-type	 Thai	

traditional	massage.	Ethics	and	etiquettes	 in	court-type	Thai	

traditional	massage.	 Principles	 of	 court-type	Thai	 traditional	

massage.	Benefits,	indication	and	contraindication	of	massage.	

Anatomy	and	physiology	related	to	massage.	Basic	massage	and	

Thai	hermit	exercise

 

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

 Applied Thai Traditional Massage 2

	 การนวดจดุสญัญาณ	หลกัการซกัประวัติ	การตรวจร่างกาย	

การวินิจฉัยโรค	และวิธีการรักษาด้วยการนวดไทยแบบราชสำานัก	อาการ/

โรค/ปัญหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน	เส้นประธานสิบ

	 Massage	of	the	signal	points.	Principles	for	taking	

a	medical	history,	physical	examination,	diagnosis	and	treatment	

by	 court-type	 Thai	 traditional	 massage.	 Common	 and	

uncomplicated	symptoms/diseases	in	court-type	Thai	traditional	

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

traditional	Thai	massage

 

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

 Applied Thai Traditional Massage 3

 กลุ่มอาการและกลไกการเกิดโรคทางหัตถเวชกรรมไทย	

การซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	การวินิจฉัย	การวางแผนการรักษา	การให้

คำาแนะนำา	วิธีการรักษาด้วยหัตถเวชกรรมแผนไทย	สำาหรับอาการ/ปัญหา

หรือโรคทางหัตถเวชกรรมท่ีพบบ่อยหรือไม่ซับซ้อน	 การส่งต่อผู้ป่วย	

การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์

แผนปัจจุบัน

	 Symptoms	and	pathogenesis	 of	Thai	 traditional	

massage.	 Taking	 a	medical	 history,	 physical	 examination,	

diagnosis	and	treatment	planning	by	court-type	Thai	traditional	

massage	 for	 common	 symptoms/diseases/problems	 and	

uncomplicated	signs/problems/	diseases.	Referral	to	physicians,	

comparative	symptoms/problems	and	diagnosis	in	accordance	

with	 the	 theory	 of	 Thai	 traditional	medicine	 and	modern	

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

 Applied Thai Traditional Massage 4

	 อาการและกลไกการเกดิโรคทางหตัถเวชกรรมไทย	การซกั

ประวัติ	ตรวจร่างกาย	การวินิจฉัย	การวางแผนการรักษา	การให้คำาแนะนำา	

วธิกีารรกัษาด้วยหตัถเวชกรรมแผนไทย	สำาหรบัอาการ/ปัญหาหรอืโรคทาง

หัตถเวชกรรมที่ซับซ้อน	 การส่งต่อผู้ป่วย	 การเทียบเคียงอาการ/ปัญหา	

และการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

	 Symptoms	and	pathogenesis	 of	Thai	 traditional	

massage.	 Taking	 a	medical	 history,	 physical	 examination,	

diagnosis	and	treatment	planning	by	court-type	Thai	traditional	

massage	for	complicated	signs/problems/	diseases.	Referral	to	

physicians,	comparative	symptoms/problems	and	diagnosis	in	

accordance	with	 the	 theory	 of	Thai	 traditional	medicine	 and	

modern	medicine

 

1503 445 ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Practice in Applied Thai Traditional Massage

 ฝึกปฏบัิตงิานหตัถเวชกรรมแผนไทยภายใต้การกำากับดแูล

อย่างใกล้ชดิ	การซกัประวตั	ิการตรวจร่างกาย	การวนิจิฉยัโรค	การวางแผน

การรักษา	การนวดไทยแบบราชสำานัก	การให้คำาแนะนำา	การบันทึกข้อมูล	

งานเวชระเบยีน	เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคหรอืการปฏบัิตทิีพ่บหรอืใช้บ่อย

และซบัซ้อน	การส่งต่อผูป่้วย	การเทียบเคยีงอาการ/ปัญหาและการวนิจิฉยั

โรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

	 Practice	in	Thai	traditional	therapeutic	massage	

under	closed	supervision,	history	taking,	physical	examination,	

diagnosis,	planning	management,	 court-type	Thai	 traditional	

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

common	or	non-complicated	symptoms/problems	or	diseases	or	

practices.	 Patient	 referral.	Matching	 the	 symptoms/problems	

and	diagnosis	with	modern	medicine

 

1503 446 ประสบการณ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Experiences in Applied Thai Traditional Massage

 การศึกษาระบบบริหารหารจัดการโรงพยาบาล	 หรือสถาน

พยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 	 หรือสถานีอนามัย	 หรือศูนย ์

ส่งเสริมสุขภาพ	การฝึกปฏิบัติงานซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 วินิจฉัยโรค	

วางแผนการรักษา	การรักษาโรค	ให้คำาแนะนำา	และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตาม

วิธีทางเวชระเบียน	 การป้องกัน	 ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพตามหลักการ

ของหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์	 การฝึกทักษะการสื่อสารสัมพันธภาพกับ

ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์	 กรณีศึกษาทางหัตถเวชกรรมไทย

ประยุกต์	 การเปรียบเทียบโรคทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับ

แผนปัจจุบัน

	 Medical	 and	Thai	 traditional	medicine	 service	

system	in	hospital	or	applied	Thai	traditional	medicine	clinic	or	

health	 promotion	 center,	 practice	 in	medical	 record,	 history	

taking,	 physical	 examination,	 diagnosis,	 planning	 treatment,	

data	record,	counseling,	prevention,	promotion	and	rehabilitation	

in	 accordance	with	 the	 applied	Thai	 traditional	 therapeutic	

massage,	practice	in	communication	and	interaction	skill	with	

patient	and	medical	personnel.	Comparison	of	diseases,	case	

studies	of	the	applied	Thai	Traditional	therapeutic	massage

 

  (4) กลุ่มวิชาผดุงครรภ์แผนไทย  จ�านวน 4 หน่วยกิต

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

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 1

	 ความหมาย	 ขอบเขตและความสำาคัญของการผดุงครรภ์	

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์	 พัฒนาการของทารกใน

ครรภ์	หลกัการดแูลมารดาตัง้แต่ตัง้ครรภ์จนถงึหลงัคลอด	ภาวะแทรกซ้อน

ระหว่างการตั้งครรภ์	 กลไกการคลอด	 หลักการและวิธีการทำาคลอด

ในรายปกติ	 หลักการดูแลทารกแรกเกิด	 หลักการและวิธีการดูแล

หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์แผนปัจจุบันด้วยวิธีการบูรณาการ

	 Meanings,	scopes	and	importance	of	midwifery,	

anatomy	and	physiology	of	pregnancy,	intrauterine	life,	principle	

of	care	pregnant	woman	through	postpartum	period.	complications	

on	pregnancy,	mechanism	of	labour,	principle	and	technique	for	

normal	vaginal	delivery.	Principle	of	care	infant,	principles	and	

techniques	of	care	pregnant	woman	through	postpartum	period	

with	Thai	traditional	and	advanced	medicine

 

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

 Midwifery in Applied Thai Traditional Medicine 2

	 ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ	์การตรวจครรภ	์

การดูแลมารดาต้ังแต่ต้ังครรภ์จนถึงหลังคลอด	 การช่วยทำาคลอด

ในรายปกติ	 การช่วยดูแลทารกแรกคลอด	 และการวางแผนครอบครัว	

การดูแลหญิงต้ังครรภ์และมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทย

 Practice	 in	diagnosis	 of	 pregnancy,	 care	 of	 the	

pregnant	woman	through	postpartum	period;	assisting	normal	

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

of	the	pregnant	woman	and	in	the	postpartum	period	with	Thai	

traditional	medicine
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  (5) กลุ่มวิชาบรูณาการการแพทย์แผนไทย จ�านวน 7 หน่วยกติ

1503 151  การแพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น 1(1-0-2)

 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine

	 ประวัติ	 และพัฒนาการของการแพทย์แผนไทย	 ทฤษฎี

การแพทย์แผนไทย	 การนวดไทย	 สมุนไพรในเภสัชกรรรมแผนไทย	

การดูแลสุขภาพ	 และการสร้างเสริมสุขภาพกับการแพทย์แผนไทย

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชุมชน	

	 History	 and	 development	 of	 establishing	 the	

principles	of	Thai	traditional	medicine	theories	of	Thai	traditional,	

Thai	massage,	 health	 care	 and	 health	 promotion	 in	 Thai	

traditional	medicine,	the	application	of	Thai	traditional	medicine	

in	the	community

 

1503 351 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4) 

 ประยุกต์

 Research Methodology in Applied Thai 

 Traditional Medicine

 กระบวนการวิจัย	การตั้งคำาถามของการวิจัย	การทบทวน

วรรณกรรม	 วิธีการสร้างกรอบแนวคิด	 ทฤษฎี	 การออกแบบการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 การเขียนโครงร่างและการรายงานผล	

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย	 การนำาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	

	 Research	process,	formation	of	research	inquiries,	

literature	review,	 formalized	method	of	 ideas,	 theory,	designs	

for	research,	statistical	analysis,	drafts	and	reports,	discussion	

and	conclusion	of	 results,	 research	presentations	 in	different	

forms

 

1503 453 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2(0-6-0)

 Research in Applied Thai Traditional Medicine

	 การค้นคว้าและการปฏิบตักิารวจิยัทางการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์	เน้นการศกึษาข้อมลูด้วยตนเองภายใต้ความควบคุมของอาจารย์

ที่ปรึกษา	

	 Investigation	 and	 research	operation	 in	 applied	

Thai	traditional	medicine	with	an	emphasis	on	self-study	under	

the	supervision	of	the	advisors

 

1503 454 การฝึกงานในชุมชน 2(1-3-2)

 Community Training

	 ระบบสขุภาพ	ระบบบรกิารสาธารณสขุ	สาธารณสขุมลูฐาน	

การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และการวางแผนแก้ไขปัญหาการแพทย์แผนไทย

ในชุมชน	การเขียนแผนงาน	และโครงการแก้ไขปัญหาในชุมสชน	การสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา	 โดยการนำาองค์ความรู ้

ด้านการแพทย์แผนไทยไปประยุกต์ใช้	การประเมินผลการแก้ไขปัญหาใน

ชุมชน

	 Health	system	Health	care	service	system,	primary	

health	 care	Practices	 in	 analysis	 and	problems	 solving	plans	

using	applied	Thai	traditional	medicine	in	community,	planning	

and	project	writing	for	community	problem	solving,	community	

participation	by	using	applied	Thai	 traditional	medicine,	and	

community	evaluation

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1503 361 มานุษยวิทยาการแพทย์ 2(2-0-4)

 Medical Anthropology

	 สุขภาพ	ความเจ็บป่วย	 และระบบบริบาลสุขภาพ	ปัญหา

ทางด้านการแพทย์	ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม	ปัจจัยต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง	กลไก	

และกระบวนการท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยอันเป็นผลมาจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านชีวภาพ	 สังคม	 และวัฒนธรรมในบริบท

ที่เปลี่ยนแปลง	ตามทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา

	 Health,	 illness,	and	health	care	system;	medical	

problems,	behavioral	and	related	factors,	mechanism	and	process	

of	illness	causation	resulting	from	interactions	between	biology,	

society	and	culture	in	changing	context	in	accordance	with	the	

anthropological	theory	and	approach

  

1503 362 โหราศาสตร์กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์  2(2-0-4)

 Astrology with Applied Thai Traditional Medicine

	 หลักพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทย	 ความสัมพันธ์กับ

ทฤษฎธีาต	ุและการประยกุต์ใช้กบัการดแูลสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	

	 Basic	concepts	of	Thai	astrology,	relationship	with	

Dhatu	theory,	and	its	application	in	health	promotion	with	the	

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

 Organic Agricultural Herb

 ความหมาย	ความสำาคญั	กระบวนการและขัน้ตอนพืน้ฐาน	

การทำาเกษตรอินทรีย์	 ผลกระทบของเกษตรกรรมเคมีที่มีต่อสุขภาพ

สิง่แวดล้อม	และเศรษฐกิจครัวเรือน	ผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์	การวเิคราะห์

คุณภาพนำา้	ดินและปุย	การแปรรปู	และการจำาหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรย์ี

	 Definition,	 significance,	procedure,	 and	primary	

steps.	Organic	farming	effect	of	chemical	agriculture	on	health,	

environment	and	household	economy.	Organic	products,	water	

quality	analysis,	soil	and	fertilizer.	Agriproduct	processing	and	

distribution	of	organic	farming	produce

 

1503 364 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  2(1-3-2)

 Ethnobotany

 การศึกษาองค ์ความรู ้ พ้ืนฐานด ้ านพฤกษศาสตร ์

ของกลุม่ชาตพินัธ์ท้องถิน่	การจำาแนกพชืท้องถิน่	อทิธพิลของพชืต่อวัฒนธรรม

ของมนุษย์	 ภูมิป ัญญาพ้ืนบ้านกับการจัดการและการเก็บเกี่ยวพืช	

การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นของชุมชนเพื่อใช้เป็นอาหารและยา

	 Study	the	basic	knowledge	of	botany	of	the	local	

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

human	culture	,traditional	methods	of	managing,	harvesting	and	

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

and	medicines

 

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

 Drug Recipes in Old Texts

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรโบราณในประเทศไทย	

ศึกษาอักขรวิธี	 ฝึกอ่านและเขียน	 ตัวอักษรไทยน้อย	 ตัวอักษรธรรม

ภาคอีสาน	 และตัวอักษรยวนภาคเหนือ	 ฝึกอ่านและปริวรรตตำารายา

ที่ปรากฏในหนังสือผูก	 รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบตำารายาท่ีปรากฏ

ในท้องถิ่นต่าง	ๆ	

	 Introduction	to	ancient	alphabet	in	Thailand,	study	

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

Thai	manuscripts	 alphabet	 in	 the	North-Eastern	 and	Yuan	

alphabet	 in	 the	North,	 practices	 in	 reading	 and	 describing	

textbook	 of	 drug	 formulation	 in	 original	 texts	 including	 a	

comparative	study	of	 textbook	of	drug	 formulationin	different	

regions

 

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

 แผนไทยประยุกต์

 Basic Photography for Applied Thai Traditional 

 Medicine

 หลักการพื้นฐานขององค์ประกอบและกระบวนการ

สร้างภาพ	 ส่วนประกอบ	 อุปกรณ์เสริม	 การบำารุงรักษากล้องถ่ายภาพ	

และการถ่ายภาพงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์และพืชสมุนไพร

	 Basic	 concepts	 of	 components	 and	 processes	

picture	development.	Parts,	accessories,	maintenance	of	camera	

and	 photography	 in	 applied	 Thai	 traditional	medicine	 and	

medicinal	plants
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Paramedicine	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ฉุกเฉินการแพทย์)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 วท.บ.	(ฉุกเฉินการแพทย์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :	 Bachelor	of	Science	(Paramedicine)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 B.Sc.	(Paramedicine)

หลักสูตร 
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 	 ไม่น้อยกว่า		143		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา  จ�านวนหน่วยกิต

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

		กลุ่มวิชาพื้นฐาน
		กลุ่มวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า  107 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		 31 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า		 76 หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า  143 หน่วยกิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยว่า  107 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  ไม่น้อยว่า  31  หน่วยกิต

	 0203	302	 ชีวสถิติ	 3(3-0-6)

	 	 Biostatistics

	 0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน		 3(3-0-6)

	 	 Fundamental	Physics

	 1502	111	 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	 3(2-3-5)

	 	 Human	Anatomy

		 1502	212	 ชีวเคมีสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	 	2(2-0-4)

	 	 Biochemistry	for	Paramedicine

	 1502	213	 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน	 3(2-3-5)

	 	 Basic	Microbiology	and	Parasitology

	 1504	214	 จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์		 2(2-0-4)

	 	 Basic	Psychology	and	Behavioral	Sciences

	 1504	215	 ฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน	 2(1-3-3)

	 	 Community	Paramedicine

	 1504	216	 สรีรวิทยาสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	 3(2-3-5)

	 	 Physiology	for	Paramedicine

	 1504	217		 เภสัชวิทยาพื้นฐาน	 	3(3-0-6)	

	 	 Basic	Pharmacology

	 1504	318	 พยาธิสรีรวิทยาสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	 	3(3-0-6)

	 	 Pathophysiology	for	Paramedicine

	 1504	319	 เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน	 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	in	Emergency	Condition

	 1504	321	 วิทยาการระบาดสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์		 2(2-0-4)

	 	 Epidemiology	for	Paramedicine

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยว่า  76  หน่วยกิต

	 1504	131	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	 2(2-0-4)

	 	 Emergency	Medical	System

	 1504	132	 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล		 2(1-2-3)

	 	 Out	of	Hospital	Patient	Care	Operation

	 1504	133	 จริยศาสตร์สำาหรับฉุกเฉินการแพทย์		 1(1-0-2)

	 	 Ethics	for	Paramedicine

	 1504	234	 อาการวิทยาสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์		 2(2-0-4)	

	 	 Symptomatology	for	Paramedicine

	 1504	235	 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค	 2(1-2-3)

	 	 Physical	Examination	and	Diagnosis

	 1504	236	 หัตถการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน		 3(2-3-5)

	 	 Basic	Medical	Procedural	Skills

	 1504	237	 การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน		 2(1-3-3)

	 	 Physical	Examination	and	Interviewing

	 	 in	Emergency	Patient

	 1504	238	 ปฏิบัติการอำานวยการฉุกเฉินการแพทย์		 2(1-2-3)

	 	 Medical	Direction	Operation

	 1504	239	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	 3(2-3-5)

	 	 Basic	Life	Support

	 1504	241	 การยกและการเคลื่อนย้าย		 3(2-2-5)

	 		 Lifting	and	Moving

	 1504	242	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน		 1(0-3-0)	

	 	 Basic	Medical	Procedural	Skills	Fieldwork

	 1504	343	 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล	1		 3(2-2-5)	

	 		 Out	of	Hospital	Emergency	Medical	Care	1

	 1504	344	 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล	1		3(2-2-5)	

	 		 Out	of	Hospital	Emergency	Trauma	Care	1	

	 1504	345	 การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ		 2(1-2-3)	

	 	 EKG	Monitoring	and	Interpretation

	 1504	346	 หัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง	 2(1-3-3)

	 		 Advanced	Medical	Procedural	Skills

	 1504	347	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง	 1(0-3-0)	

	 	 Advanced	Medical	Procedural	Skills	Field	Work

	 1504	348	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์		 2(1-2-3)

	 	 Research	Methodology	for	Paramedicine

	 1504	349	 การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล	 2(0-4-2)

	 	 Out	of	Hospital	Trauma	Life	Support

	 1504	351	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	1		 4(0-12-0)		

	 		 Paramedicine	Field	Work	1

	 1504	352	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	2		 	4(0-12-0)	

	 		 Paramedicine	Field	Work	2

	 1504	453	 วิจัยสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	 	2(0-4-2)

	 	 Research	in	Paramedicine

	 1504	454	 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล	2		 	3(2-2-5)

	 		 Out	of	Hospital	Emergency	Medical	Care	2

	 1504	455	 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล	2			3(2-2-5)

	 		 Out	of	Hospital	Emergency	Trauma	Care	2

	 1504	456	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์			4(3-3-6)

	 	 Advanced	Life	Support	for	Paramedicine

	 1504	457	 การบริหารจัดการทางการแพทย์	 	2(1-2-3)

	 	 ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

	 	 Medical	Management	in	Disaster	Situation

	 1504	458	 นิติเวชศาสตร์สำาหรับฉุกเฉินการแพทย์		 	2(2-0-4)

	 	 Forensic	Medicine	for	Paramedicine
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	 1504	459	 ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์			2(0-8-0)

	 	 Technical	Rescue	Operation	for	Paramedicine

	 1504	461	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	3		 4(0-16-0)

	 	 Paramedicine	Field	Work	3

	 1504	462	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	4		 4(0-16-0)

	 	 Paramedicine	Field	Work	4

	 1504	463	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	5		 4(0-16-0)

	 	 Paramedicine	Field	Work	5

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยว่า  6  หน่วยกิต

	 	 นสิิตต้องเลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกของหลกัสตูร	คอื	รายวชิา	

1504	011	อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	และ/หรือรายวิชาอื่นๆ	ที่เปิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	

ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

	 1504	011	 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	 	2(1-2-3)	

	 	 Emergency	Medical	Responder
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0203	302	 ชีวสถิติ

Biostatistics

3(3-0-6)

0204	104	 ฟิสิกส์มูลฐาน	

Fundamental	Physics

3(3-0-6)

0041 011 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1502	111	 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

Human	Anatomy

3(2-3-5)

1504	011 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	

Emergency	Medical	Responder

2(1-2-3)

1504	131	 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Emergency	Medical	System

2(2-0-4)

1504	216	 สรีรวิทยาสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์

Physiology	for	Paramedicine

3(2-3-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043 001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 22
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1502	212	 ชีวเคมีสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์

Biochemistry	for	Paramedicine

2(2-0-4)

1504	132	 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล
Out	of	Hospital	Patient	Care	Operation

2(1-2-3)

1504	133	 จริยศาสตร์สำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	

Ethics	for	Paramedicine

1(1-0-2)

1504	214	 จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์	

Basic	Psychology	and	Behavioral	Sciences

2(2-0-4)

1504	215	 ฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน

Community	Paramedicine

2(1-3-3)

1504	234	 อาการวิทยาสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์
Symptomatology	for	Paramedicine

2(2-0-4)

1504	235	 การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค
Physical	Examination	and	Diagnosis

2(1-2-3)

1504	236	 หัตถการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	
Basic	Medical	Procedural	Skills

3(2-3-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1502	213	 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน

Basic	Microbiology	and	Parasitology

3(2-3-5)

1504	217	 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

Basic	Pharmacology

3(3-0-6)

1504	237	 การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน	

Physical	Examination	and	Interviewing	in	Emergency	Patient

2(1-3-3)

1504	238	 ปฏิบัติการอำานวยการฉุกเฉินการแพทย์	
Medical	Direction	Operation

2(1-2-3)

1504	239	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Basic	Life	Support

3(2-3-5)

1504	242	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	
Basic	Medical	Procedural	Skills	Fieldwork

1(0-3-0)

1504	318	 พยาธิสรีรวิทยาสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์

Pathophysiology	for	Paramedicine

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี 4 

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1504	241	 การยกและการเคลื่อนย้าย	
Lifting	and	Moving

3(2-2-5)

1504	319	 เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน	

Pharmacology	in	Emergency	Condition

2(2-0-4)

1504	343	 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล	1

Out	of	Hospital	Emergency	Medical	Care	1

3(2-2-5)

1504	344	 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล	1	

Out	of	Hospital	Emergency	Trauma	Care	1

3(2-2-5)

1504	345	 การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	
EKG	Monitoring	and	Interpretation

2(1-2-3)

1504	346	 หัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง

Advanced	Medical	Procedural	Skills

2(1-3-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1504	321	 วิทยาการระบาดสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	

Epidemiology	for	Paramedicine

2(2-0-4)

1504	347	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง
Advanced	Medical	Procedural	Skills	Field	Work

1(0-3-0)

1504	348	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับฉุกเฉินการแพทย์	
Research	Methodology	for	Paramedicine

2(1-2-3)

1504	349	 การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล
Out	of	Hospital	Trauma	Life	Support

2(0-4-2)

1504	351	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	1	

Paramedicine	Field	Work	1

4(0-12-0)

1504	352	 การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์	2

Paramedicine	Field	Work	2

4(0-12-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

(นิสิตรหัส 62-1155901)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1504	203-2 นิติเวชศาสตร์	 	

Forensic	Medicine

3(3-0-6)

1504	401-2 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำาหรับปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Advanced	Life	Support	for	Emergency	Medical	Operation

4(3-4-5)

1504	402-2 เวชบริบาลฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย	

Emergency	Care	in	Disaster

2(1-4-1)

1504	403-2 เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน	2	 	

Emergency	Medical	Care	2

3(2-4-3)

1504	404-2 เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน	2

Emergency	Trauma	Care	2

3(2-4-3)

1504	406-2 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 	 	 	

Research	in	Health	Sciences

2(1-2-3)

1504	409-1 ปฏิบัติการกู้ภัยในปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

Rescue	Operation	in	Emergency	Medical	Operation

2(0-8-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

(นิสิตรหัส 62-1155901)

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1504	405-2 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	3

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	3

4(0-16-0)

1504	407-2 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	4

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	4

4(0-16-0)

1504	408-2 งานภาคสนามปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	5

Emergency	Medical	Operation	Field	Work	5

4(0-16-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 12
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ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  107  หน่วยกติ

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต

 0203 302  ชีวสถิติ  3(3-0-6)

  Biostatistics

  แนวคิดพื้นฐานของการใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมานในการวิจัยทางชีววิทยา	การแจกแจงความถ่ี	 วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูและการสุม่ตวัอย่าง	การประมาณและการทดสอบสมมตฐิานค่าเฉลีย่
ของประชากร	การวางแผนแบบการทดลองพ้ืนฐานและการวเิคราะห์ข้อมลู
ที่เกี่ยวข้อง	 การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภท	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย	 แนวคิดของการแปลงข้อมูลและ
การทดสอบแบบไม่องิพารามิเตอร์	การนำาเสนอข้อมูลและการแปลผลข้อมลู
ทางสถิติจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
	 	 Basic	concepts	of	using	descriptive	and	inferential	
statistics	 for	 researches	 in	 biological	 sciences;	 probability	
distribution,	 data	 collection	 and	 sampling,	 estimations	 and	
hypothesis	 testing	 for	 population	means,	 basic	 experimental	
designs	 and	 related	 analyses,	 categorical	 data	 analyses,	
correlation	 and	 simple	 linear	 regression,	 concepts	 of	 data	
transformation	and	non-parametric	tests,	data	presentation	and	
interpretations	from	statistical	package	analyses

0204 104  ฟิสิกส์มูลฐาน  3(3-0-6)

  Fundamental Physics

   กลศาสตร์	 การสั่นและคลื่น	 เสียง	 แสงและทัศนศาสตร์	
ของไหล	สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็	อณุหพลศาสตร์	และฟิสกิส์ยคุใหม่
	 	 Mechanics,	vibrations	and	waves,	sound,	light	and	
optics,	fluids,	electric	and	magnetic	fields,	thermodynamics,	and	
modern	physics

1502 111  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  3(2-3-5)

  Human Anatomy

	 	 ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโครงร่าง	 ระบบประสาท	
ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียน	 ระบบหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	
ระบบทางเดนิปัสสาวะ	ระบบสบืพนัธุ	์ระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์เก่ียวข้อง
กับลักษณะทางคลินิก
	 	 Basic	 knowledge	 of	 human	 skeletal,	muscular,	
nervous,	circulatory,	respiratory,	digestive,	urinary,	reproductive,	
and	endocrine	systems	related	to	clinical	features

1502 212  ชีวเคมีส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(2-0-4)

  Biochemistry for Paramedicine

	 	 โครงสร ้างหน้าที่ 	 คุณสมบัติและเมแทบอลิสมของ
คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	โปรตีน	และ	กรดนิวคลีอิค	เอนไซม์	วิตามิน	ฮอร์โมน	

ความสมัพนัธ์ระหว่างเมแทบอลสิมของเนือ้เย่ือส่วนต่างๆ	ในร่างกายระบบ
การควบคุม	เมแทบอลิสมและการแสดงออกของยีน
	 	 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

1502 213  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน  3(2-3-5)  

  Basic Microbiology and Parasitology

	 	 การเจริญเติบโต	สัณฐานวิทยา	สรีรวิทยา	พันธุกรรมของ
จุลินทรีย์	 (แบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา)	 และปรสิต	 ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์และปรสิตกับมนุษย์	 สาเหตุการเกิดโรค	 การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อ	 และโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ
จลุนิทรย์ีและปรสติ	การป้องกนัและระบาดวิทยาเบือ้งต้น	และความสำาคญั
ของยาต้านจุลชีพ
	 	 Growth,	morphology,	physiology	and	genetics	of	
microorganisms	 (bacteria,	 viruses,	 fungi)	 and	 parasites,	
relationship	of	microorganisms	and	parasites	in	humans,	etiology,	
immune	 response	 to	 infection	 and	 diseases	 caused	 by	
microorganisms	 and	 parasites,	 prevention	 and	 primary	
epidemiology,	including	importance	of	antibiotics

1504 214  จิตวิทยาพื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์  2(2-0-4)  

  Basic Psychology and Behavioral Sciences

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา	 การพัฒนาการมนุษย์	
การเรยีนรู	้แรงจงูใจ	อารมณ์	บคุลกิภาพความผดิปกตทิางจติใจ	พฤตกิรรม
ทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม	พื้นฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและ
พฤติกรรมของมนุษย์
	 	 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 215  ฉุกเฉินการแพทย์ชุมชน  2(1-3-3)

  Community Paramedicine

	 	 แนวคิดสุขภาพ	สุขภาพกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	สุขภาพแบบ
องค์รวม	พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ	ระบบสุขภาพ	ระบบบริการสุขภาพที่
พงึประสงค์	บทบาทนกัฉกุเฉนิการแพทย์ทีมี่ต่อผูป่้วยและสงัคม	ศกัยภาพ
ของชมุชนในการพึง่ตนเองกบัสขุภาพ	ทกัษะการเข้าชมุชน	ทกัษะการสือ่สาร
และสร้างสัมพันธภาพ	 การทำางานเป็นทีม	 เครื่องมือการศึกษาชุมชน	
การวินิจฉัยชุมชนและแก้ปัญหาชุมชน	 รวมถึงการประยุกต์ความรู้	
ทางเวชศาสตร์ชุมชนในการฝึกปฏิบัติงานชุมชน	ประสบการณ์บทบาทของ
นักฉุกเฉินการแพทย์ในระบบบริการของชุมชน	
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	 	 Principle	of	health,	health	determinants	related	to	
holistic	 health	 care,	 health	 care	 behaviors,	 health	 system,	
desirable	health	care	systems,	roles	of	paramedics	in	patient	and	
society,	the	potential	of	the	community	to	be	self-reliant	with	
health,	 community	 skills,	 communication	 and	 relationship	
building	skills,	team	work,	community	learning	tool,	diagnosis	
the	 community	 and	 problem	 solving,	 the	 application	 of	
community	medicine	to	practice	community	based,	experience	
the	role	of	paramedicine	in	community	service	system

1504 216  สรีรวิทยาส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  3(2-3-5)  

  Physiology for Paramedicine

	 	 กลไกการควบคมุการทำางานของร่างกายมนษุย์	การทำางาน
ร่วมกันของระบบต่างๆ	ในร่างกาย	ได้แก่	สรรีวทิยาของเซลล์	ระบบประสาท	
ระบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบหายใจ	
ระบบหลอดเลือด	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบการขับถ่าย	 ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ทางฉุกเฉิน
การแพทย์
		 	 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	Paramedicine

1504 217  เภสัชวิทยาพื้นฐาน  3(3-0-6)  

  Basic Pharmacology 

	 	 เภสัชวิทยาเบื้องต้น	พื้นฐานด้านเภสัชจลนศาสตร์	 ได้แก่	
การดูดซึมยา	 การกระจายยา	 การเปลี่ยนแปลงยา	 การกำาจัดยา	
เภสชัพลศาสตร์ของยาทีอ่อกฤทธิต่์อระบบต่างๆ	ของร่างกาย	รวมทัง้	ข้อบ่ง
ใช้	กลไกการออกฤทธิ์	ผลข้างเคียง	ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้
	 	 Introduction	to	pharmacology,	basic	pharmacoki-
netics	e.g,	drug	absorption,	distribution,	metabolism,	excretion,	
pharmacodynamic	action	in	body	systems	including	indications,	
mechanism	of	action,	side	effects,	precautions	contraindications

1504 318  พยาธิสรีรวิทยาส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  3(3-0-6)

  Pathophysiology for Paramedicine

	 	 ความรู้ทั่วไปและหลักการเบื้องต้นทางพยาธิสรีรวิทยา
ของระบบสำาคัญในร ่างกายที่ เ ก่ียวข ้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน	
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และการตายของเซลล์	 การอักเสบ	 แผลและ
กระบวนการหายของแผล	การติดเชื้อ	 ความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลง
ของนำ้าและการไหลเวียนโลหิต	ภาวะช็อค	การบาดเจ็บของกระดูกข้อและ
กล้ามเนื้อ	ทรวงอก	ช่องท้อง	 ช่องเชิงกราน	 ระบบประสาท	 ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ	และระบบสืบพันธุ์

	 	 General	pathological	concepts	and	knowledge	of	
pathophysiology	of	major	human	systems	related	to	emergency	
operations.	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

1504 319  เภสัชวิทยาในภาวะฉุกเฉิน  2(2-0-4)

  Pharmacology in Emergency Condition

เงื่อนไขของรายวิชา : 1504 217 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 

Prerequisite : 1504 217 Basic Pharmacology 

		 	 ยาที่ ใช ้ ในภาวะฉุกเฉินของระบบประสาท	 ระบบ
ทางเดินหายใจ	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบ
ทางเดินอาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และ
จิตเวช	รวมทั้งยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินในการแก้พิษและคลอดฉุกเฉิน
	 	 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 321  วิทยาการระบาดส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(2-0-4)  

  Epidemiology for Paramedicine

	 	 ความหมาย	ขอบเขต	หลกัการ	และวธิกีารทางระบาดวทิยา	
ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค	 ลักษณะการเกิดและ
การกระจายของโรค	การระบาดและการสอบสวนโรค	การใช้เครื่องมือทาง
ระบาดวิทยา	 การวัดการเกิดโรค	 การเฝ้าระวัง	 หลักการควบคุมและ
ป้องกันโรค	 การประเมินผลเครื่องมือและเคร่ืองทดสอบ	การนำาข้อมูล
ทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านฉุกเฉินการแพทย์
	 	 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	equipment,	application	of	epidemiological	information	
in	the	planning	in	Paramedicine

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  76  หน่วยกิต

1504 131  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  2(2-0-4)

  Emergency Medical System

  ความหมาย	ความสำาคญั	พฒันาการ	และองค์ประกอบของ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยและสากล	 พระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551	บทบาทหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการอำานวยการ
ฉุกเฉินการแพทย์	 (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ)	 บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูป้ฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ประเภทและระดบัต่างๆ	ความปลอดภยัของ
ผู้ป่วยฉกุเฉนิ	กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับการแพทย์ฉกุเฉนิ	การบรหิารจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
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  Definition,	 importance,	 development	 and	
components	of	an	international	and	Thai	Emergency	Medical	
Systems,	emergency	medical	Act	B.E.	2551,	roles	of	emergency	
medical	 operations	 unit	 and	 emergency	medical	 dispatch	
center,	 roles	 and	 responsibilities	 each	 types	 and	 levels	 of	
emergency	medical	 personnel,	 emergency	 patient	 safety,	
laws	relating	to	Emergency	Medical	Services,	management	and	
quality	improvement	of	Emergency	Medical	Services	System

1504 132  ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล  2(1-2-3)

  Out of Hospital Patient Care Operation

   การเตรยีมความพร้อมในการปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์
นอกโรงพยาบาล	สขุภาพ	ความปลอดภยัอาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 มาตรฐานของพาหนะฉุกเฉินและ
อุปกรณ์	 ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาล	
การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอกโรงพยาบาลภายใต้การอำานวยการ
ทางการแพทย์	 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในแต่ละช่วงอายุตาม
พัฒนาการของผู้ป่วยฉุกเฉิน	 ระบบสื่อสารและสารสนเทศในระบบปฏิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์	การใช้วทิยสุือ่สารและการบำารงุรกัษาอุปกรณ์ส่ือสาร	
หลักการป้องกันอันตราย	ความปลอดภัยและการรับมือกับสถานการณ์ไม่
ปลอดภัยในที่เกิดเหตุ	 การบันทึกและวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์	
		 	 ฝึกทักษะการตรวจสอบมาตรฐานพาหนะฉุกเฉินและ
อุปกรณ์	 การใช้วิทยุส่ือสาร	 การสื่อสารทางการแพทย์ด้วยรหัสวิทย	ุ
การบันทึกรายงานการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	และฝึกสถานการณ์จำาลอง 
  Preparation	for	out	of	hospital	patient	care	operation,	
health,	safety	and	wellbeing	of	the	personnel,	occupational	health	
and	emergency	medical	environment	standards	of	emergency	
vehicles	and	equipment,	out-of-hospital	patient	care	operation	
under	medical	direction,	emergency	medical	service	in	each	life	
span	development	of	emergency	patients,	communication	and	
information	systems	in	the	Emergency	Medical	Service	System,	
radio	 communication	 and	maintenance	 of	 communication	
equipment,	hazard	prevention,	 safety	and	handling	of	unsafe	
situations	 at	 the	 scene,	 recording	 and	 analysis	 of	medical	
emergency	operations	report 
  Skills	practice	in	emergency	vehicle	and	equipment	
inspection	 for	 standardization,	 using	 radio	 communication,	
recording	emergency	medical	operation	report,	and	simulation	
training

1504 133  จริยศาสตร์ส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  1(1-0-2)

  Ethics for Paramedicine

  คุณธรรมจริยธรรม	 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ	
หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์	สิทธิผู้ป่วย	การคิดเชิงวิพากษ์	การใช้
เหตุผลและการโต้แย้งโดยใช้หลักกฎหมายและจริยศาสตร์	 การวิเคราะห์
กรณีศึกษาทางจริยศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

  Morality	and	ethics,	professional	ethics,	principles	
and	theories	of	ethic,	patient	rights, critical	thinking,	reasoning	
and	argument	using	 laws	and	principles	of	ethic,	case	study	
analysis	of	ethical	case	in	emergency	medical	operations

1504 234  อาการวิทยาส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(2-0-4)

  Symptomatology for Paramedicine

  อาการวิทยาระบบหายใจ	ระบบหัวใจและหลอดเลอืด	ระบบ
ประสาท	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบทางเดนิอาหาร	ระบบทางเดนิปัสสาวะ	ระบบ
กล้ามเนือ้และกระดูก	ระบบหคูอจมกูและตา	ระบบสบืพนัธุส์ติูนรเีวช	ระบบ
ผิวหนัง	ระบบเลือด	ระบบภูมิคุ้มกัน	และจิตเวช	อาการนำาสำาคัญที่ผิดปกติ
ของอาการวิทยาระบบ	 ต่างๆ	 เพื่อใช ้วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค	
การวางแผนการสืบค้นหาโรคนำาไปสู ่การสรุปการวินิจฉัยโรคและ
ภาวะฉุกเฉิน	และศัพท์ทางการแพทย์ทางอาการวิทยา
  Symptomatology	 for	 respiratory	 system,	
cardiovascular	 system,	 nervous	 system,	 endocrine	 system,	
digestive	system,	urinary	system,	musculoskeletal	system,	ear	
nose	 throat	and	eye	system,	 reproductive	 system,	obstetrics,	
gynecology,	 skin,	 blood,	 immune	 and	 psychiatric	 system,	
systematic	analysis	of	important	symptoms	of	body	systems	for	
diseases	 and	 conditions	 diagnosis,	 differential	 diagnosis,	
planning	of	investigations	in	emergency	conditions,	and	medical	
terminology

1504 235  การตรวจกายภาพและการวินิจฉัยโรค  2(1-2-3)

  Physical Examination and Diagnosis

	 	 การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	การตรวจทางห้องปฏิบัติ
การและรังสีวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัยโรค	การบันทึกรายงานผู้ป่วย	การจัดเก็บ
หลักฐาน ฝึกทักษะการซักประวัติ	 การตรวจร่างกาย	การบันทึกรายงาน
ผู้ป่วย	และฝึกสถานการณ์จำาลอง
  History	 taking,	physical	examination,	 laboratory	
and	diagnostic	radiology	to	diagnose,	recording	of	patient,	reports	
evidence	storage. Skills	practice	in	history	taking	skills,	physical	
examination,	recording	of	patient	reports,	and	simulation	training

1504 236  หัตถการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน  3(2-3-5)

  Basic Medical Procedural Skills

  หลักการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	เทคนิค
หัตถการทางการแพทย์พื้นฐาน	 การให้สารนำ้าทางหลอดเลือดดำาและ
การให้เลือด	 การให้ยา	 การจัดการบาดแผล	 การเย็บแผล	 การเก็บสิ่ง	
ส่งตรวจในแผนกฉุกเฉินและ	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 การดูดสิ่งคัดหลั่ง	 การให้
ออกซิเจนและการพ่นยา	การใส่สายสวนปัสสาวะ	การใส่สายยางทางจมูก
ลงกระเพาะอาหาร	 การนำาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย	การถอดเล็บ	
การผ่าฝี	ล้างตา	เช็ดตัวลดไข้และการทำาการตรวจหารอยจุดเลอืดออกด้วย
การใช้สายรัด	 การดามและพันผ้า	 การเตรียมผู้ป่วยในการผ่าตัดด่วน	
ฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	และฝึกสถานการณ์จำาลอง
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	 	 Principles	of	control	and	prevention	of	spread	of	
infection,	 basic	medical	 procedural	 techniques,	 intravenous	
fluids	 and	 blood	 transfusion,	 drug	 administration,	wound	
management,	suturing,	specimen	collection	in	the	emergency	
department	and	at	scene,	secretion	suction,	oxygen	delivery	and	
nebulization,	 urinary	 catheterization,	 gastric	 bypass	 nasal	
insertion,	foreign	body	removal,	nail	removal,	abscess	surgery,	
eye	wash,	tepid	sponge,	tourniquet	test,	splinting	and	bandaging,	
urgent	preparation	of	the	patient	for	surgery. Skills	practice	in	
basic	medical	procedural	skills,	and	simulation	training

1504 237  การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน  2(1-3-3)

  Physical Examination and Interviewing in 

  Emergency Patient

  การประเมินและควบคุมสถานการณ์	 ณ	 จุดเกิดเหต	ุ
การซกัประวตั	ิการตรวจร่างกาย	การประเมินภาวะคกุคามชวีติ	การสือ่สาร
เพือ่การรกัษา	การวนิจิฉยัแยกโรค	และให้การรักษา	ทัง้ระบบทางเดินหายใจ	
ระบบหายใจ	และระบบไหลเวยีนโลหติ	การคดัแยกผูป่้วยฉกุเฉนิ	ณ	จดุเกดิ
เหตุ	การประเมินตรวจติดตามและการดูแลผู้ป่วยขณะนำาส่ง	การตัดสินใจ
นำาส่งสถานพยาบาล	การบันทึกรายงาน	
	 	 ฝึกทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายประเมิน
ผู้ป่วยฉุกเฉิน	การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน	ณ	จุดเกิดเหตุ	และบันทึกรายงาน	
และฝึกสถานการณ์จำาลอง
  Scene	 assessment	 and	 control	 of	 the	 situation,	
history	 taking,	 physical	 examination	 and	 interviewing	 in	
emergency	patient	for	life	threat,	therapeutic	communication,	
differential	 diagnosis,	 provide	 treatment	 in	 respiratory	 and	
circulatory	 system,	 on	 scene	 triage,	monitoring	 and	 care	 in	
transit,	transfer	to	definitive	care,	decision	to	deliver	to	a	medical	
facility,	report	recording 
	 	 Skills	practice	in	taking	history	and	examining	the	
emergency	 patient,	 emergency	 patient	 identification	 at	 the	
incident	site	and	record	the	report,	and	simulation	training

1504 238  ปฏิบัติการอ�านวยการฉุกเฉินการแพทย์  2(1-2-3)  

  Medical Direction Operation

	 	 การเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการอำานวยการ
ฉุกเฉนิการแพทย์	(ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การ)	ระบบสารสนเทศการแพทย์
ฉุกเฉิน	สุขภาพ	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ปฏบิติัการอำานวยการฉกุเฉินการแพทย์	ระบบการอำานวยการทางการแพทย์	
การรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	การให้คำาแนะนำาก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง	
การคัดแยกและจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตามคู่มือเกณฑ์และวิธีการ
คัดแยก	 การประสานงานการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 ทรัพยากรสนับสนุนด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน	การให้คำาสั่งการแพทย์และการอำานวยการ	การสื่อสาร
ทางการแพทย์	การกำากบัการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	การเตรยีมความพร้อมของ

สถานพยาบาลที่จะนำาส่งผู้ป่วยไปบำาบัดรักษาเจาะจง	 การบันทึกและ
วิเคราะห์รายงานการปฏิบัติการอำานวยการฉกุเฉนิการแพทย์	และการตรวจ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	
	 	 ฝึกทักษะการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน	การให้คำาแนะนำา
ก่อนชุดปฏบิตักิารไปถงึ	การคดัแยกทางโทรศพัท์	การจ่ายงานบรบิาลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน	 การประสานงานการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 การสื่อสารทางการแพทย	์
การบันทึกรายงานการปฏิบัติการอำานวยการฉุกเฉินการแพทย์	 และ
ฝึกสถานการณ์จำาลอง
	 	 Preparation	 of	 emergency	medical	 dispatch	
center,	Emergency	Medical	Information	System	(ITEMS),	health,	
safety	 and	wellbeing	 of	 the	 emergency	medical	 dispatch	
personnel,	 occupational	 health	 and	 emergency	medical	
environment	standards	of	emergency	medical	dispatch	center,	
medical	 direction	 system,	 call	 taking,	 pre-arrival	 Instruction,	
telephone	triage	by	using	Criteria	Based	Dispatch	(CBD)	protocol,	
dispatch	of	emergency	medical	operations	unit,	coordination,	
emergency	medical	support	resources	(surge	capacity),	providing	
medical	direction,	medical	communication,	emergency	medical	
operations	direction,	 preparation	 of	 definitive	 care,	 recording	
and	 analysis	 of	medical	 emergency	 dispatch	 report,	 and	
assessment	of	emergency	operations	standards	
	 	 Skills	practice	in	call	taking,	pre-arrival	Instruction,	
telephone	 triage,	 emergency	dispatch,	 coordination,	medical	
communication,	recording	emergency	medical	dispatch	report,	
and	simulation	training

1504 239 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  3(2-3-5)

  Basic Life Support

	 	 การประเมินและการช่วยเหลือเบื้องต้นในผู ้ป ่วยที่มี
ภาวะฉกุเฉนิในระบบทางเดนิหายใจ	ระบบการหายใจ	และภาวะหัวใจหยดุ
เต้น	ณ	จุดเกดิเหตุ	หลกัการการช่วยฟ้ืนคนืชีพข้ันพ้ืนฐานในผู้ใหญ่	เด็กและ
ทารก	การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในการช่วยฟื้น
คืนชีพ	การดูแลและบำารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	
	 	 ฝึกทักษะการจัดการทางเดินหายใจ	การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน	 การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	 และฝึกสถานการณ ์
จำาลอง
  An	assessment	and	initial	treatment	of	emergency	
patients	with	respiratory	tract,	breathing	and	cardiac	arrest	at	
the	scene,	basic	principle	of	life	supporting	practice	in	adults,	
children	and	newborn,	how	to	operate	and	using	of	automatic	
external	defibrillator,	life	supporting	equipment	maintenance 
	 	 Skills	practice	in	airway	management,	basic	life	
support,	 the	 using	 of	 automatic	 external	 defibrillator,	 and	
simulation	training



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

60

1504 241  การยกและการเคลื่อนย้าย  3(2-2-5)

  Lifting and Moving

  กลศาสตร์ของร่างกาย	หลักการยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บ
ป่วยฉกุเฉนิ	การยึดตรงึ	การจดัท่า	ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉนิ	การยกและการเคลือ่น
ย้ายแบบใช้และไม่ใช้อุปกรณ์	 การบำารุงรักษาอุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายและ
อุปกรณ์ยึดตรึง	การขนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถ	การขนย้ายทางอากาศ	
  ฝึกทักษะการยก	การเคลื่อนย้าย	การยึดตรึง	 การจัดท่า
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	ทั้งแบบใช้และไม่ใช้อุปกรณ์	และฝึกสถานการณ์จำาลอง
  Body	 kinetic, principles	 of	moving,	 lifting	 and	
transferring	emergency	patients, restraining,	body	positioning,	
instrument	 and	non-instrument-aided	 emergent,	 urgent	 and	
non-urgent	patient	lifting	and	moving,	maintenance	of	moving	
and	lifting	instruments,	vehicle	extrication	and	air	transport 
  Skills	 practice	 in	 patient	moving,	 lifting	 and	
transferring,	patient	restraining,	patient	positioning,	instrument	
and	 non-instrument-aided	patient	 lifting	 and	moving,	 and	
simulation	training

1504 242  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพื้นฐาน   1(0-3-0)

  Basic Medical Procedural Skills Fieldwork

  ฝึกภาคสนามเทคนิคหัตถการการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน	
การล้างมือ	 การใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ	 การแยกขยะ	 เทคนิคหัตถการ
ทางการแพทย์	การให้สารนำ้าทางหลอดเลือดดำา	และการให้เลือด	การให้ยา	
การจดัการบาดแผล	การเย็บแผล	การเก็บสิง่ส่งตรวจในแผนกฉกุเฉินและ	
ณ	จุดเกิดเหตุ	 การดูดสิ่งคัดหลั่ง	 การให้ออกซิเจนและการพ่นยา	 การใส่
สายสวนปัสสาวะ	การใส่สายยางทางจมูกลงกระเพาะอาหาร	การนำาสิง่แปลก
ปลอมออกจากร่างกาย	การถอดเล็บ	การผ่าฝี	 ล้างตา	 เช็ดตัวลดไข้	 และ
การทำาการตรวจหารอย	จุดเลอืดออกด้วยการใช้สายรดั	การดามและพนัผ้า	
การเตรียมผู้ป่วยในการผ่าตัดด่วน	ในสถานการณ์จริง
  Field	work	in	basic	medical	procedural	skills,	hand	
washing,	wearing	 sterile	 gloves,	waste	 separation,	medical	
procedures:	 intravenous	 fluid	 administration	 and	 blood	
transfusion,	 medication,	 wound	management,	 suturing,	
specimen	collection	in	the	emergency	department	and	at	the	
scene,	suction	of	secretions,	oxygen	delivery	and	nebulization,	
urinary	catheterization,	gastric	bypass	nasal	insertion,	foreign	
body	removal,	nail	removal,	abscess	surgery,	eye	wash,	tepid	
sponge,	 tourniquet	 test,	 splinting	 and	 bandaging,	 urgent	
preparation	of	the	patient	for	surgery	in	real	situations

1504 343  เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 1  3(2-2-5)

  Out of Hospital Emergency Medical Care 1

  การดูแล	 รักษาฉุกเฉิน	 ณ	 จุดเกิดเหตุ	 แก่ผู ้ป่วยที่มี
ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ	ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบประสาท	
ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบทางเดนิอาหาร	ระบบทางเดนิปัสสาวะ	ระบบสบืพนัธุ์	
สูตินรีเวช	 ระบบเลือด	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคในทารกและเด็ก	ฝึกทักษะ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์จำาลอง	

  Out	of	hospital	emergency	medical	care	for	medical	
patients	with	the	problems	of	respiration	system,	cardiovascular	
system,	 nervous	 system,	 endocrinology,	 digestive	 system,	
urological	 system,	 reproductive	and	gynecology,	hematology,	
immunology,	pediatric	and	newborn	diseases. Skills	practice	in	
out	of	hospital	emergency	medical	care in	simulation	training 

1504 344  เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 1  3(2-2-5)
  Out of Hospital Emergency Trauma Care 1
  การดูแล	 รักษาฉุกเฉิน	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 แก่ผู้บาดเจ็บที่มี
ภาวการณ์บาดเจ็บท่ีศีรษะ	 หู	คอ	จมูก	 ใบหน้า	 กระดูกสันหลัง	ทรวงอก	
ช่องท้อง	 ช่องเชิงกราน	 เนื้อเยื่ออ่อน	 กระดูกและข้อ	 ฝึกทักษะการดูแล
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในสถานการณ์จำาลอง	
  Out	of	hospital	emergency	trauma	care	for	trauma	
patients	with	 the	 injuries	 of	 head,	 neck,	 face,	 spines,	 chest,	
abdomen,	pelvis,	soft	tissues,	bones	and	joints. Skills	practice	
in	out	of	hospital	emergency	trauma	care	in	simulation	training

1504 345  การตรวจและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  2(1-2-3)
  EKG Monitoring and Interpretation
  กลไกการเกดิคลืน่ไฟฟ้าหัวใจท่ีปกติและผดิปกติ	การตรวจ
และแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	การตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	ฝึกทักษะ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	และฝึก
สถานการณ์จำาลอง
  Mechanism	of	abnormal	electrocardiogram	(EKG)	
waveform, EKG	examination,	monitoring	 and	 interpretation.	
Skills	 practice	 in	 EKG	 examination	 and	 interpretation,	 and	
simulation	training

1504 346  หัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง  2(1-3-3)
  Advanced Medical Procedural Skills

เงื่อนไขของรายวิชา : 1504 236 หัตถการทางการแพทย์
พื้นฐาน

Prerequisite  : 1504 236 Basic Medical 
Procedural Skills

	 	 การจดัการทางเดนิหายใจขัน้สูง	การจดัการผู้ป่วยท่ีมปัีญหา
การเปิดทางเดินหายใจลำาบาก	การเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีผ่าตัด	การใช้
เครือ่งกลช่วยหายใจแบบรกุรานและไม่รกุรานร่างกาย	การใช้เครือ่งกลช่วย
หายใจแบบอัตโนมติัระหว่างการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย	การเจาะปอดเพือ่ระบาย
ลมออกด้วยเข็ม	 การดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายระบายลมในช่องเยื่อหุ้มปอด	
การติดตามระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก	การแปรผลคลื่น
ระดบัคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก	การใช้เครือ่งกระตุน้หวัใจด้วย
ไฟฟ้าแบบใช้มือ	 การใช้เครื่องคุมจังหวะของหัวใจ	 การดูแลติดตามโลหิต
พลวตัด้วยหตัถการในร่างกาย	การให้สารนำา้และยาเข้าสูร่่างกายทางกระดกู	
การใช้คลื่นเสียงความถ่ีสูง	 การแปรผลเอกซเรย์หน้าอกและเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมองในภาวะฉุกเฉิน	 การให้ยาระงับปวดและระงับประสาท	
การทำาคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน	การช่วยคลอดผิดปกติในกรณีฉุกเฉิน	
การใช้และบำารุงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทาง	
ฝึกทักษะหัตถการทางการแพทย์ขั้นสูง	และฝึกสถานการณ์จำาลอง
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  Advanced	airway	management,	management	of	
patient	with	 difficult	 airway	management,	 operative	 airway	
management	procedure,	invasive	and	non-invasive	ventilator,	
automated	transport	mechanical	ventilation,	needle	thoracotomy,	
care	of	patient	with	Intercostal	drainage,	end-tidal	carbon	dioxide	
monitoring,	end-tidal	carbon	dioxide	waveform	interpretation,	
manual	 external	 defibrillator,	 cardiac	 pace	maker,	 body	
hemodynamic	monitoring,	 intraosseous	 injection	of	drug	and	
medical	 solution,	 ultrasound,	 CXR	 and	CT	 interpretation,	
medical	pain	control	and	sedation	administration,	normal	delivery	
of	newborn,	assisting	complicated	delivery	of	newborn,	use	and	
maintenance	of	special	emergency	medical	 instrument.	Skills	
practice	 in	 advanced	medical	 procedures,	 and	 simulation	
training

1504 347  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ขั้นสูง  1(0-3-0) 

  Advanced Medical Procedural Skills Field Work

เงื่อนไขของรายวิชา : 1504 242 การฝึกภาคสนามฉกุเฉนิ

การแพทย์ขั้นพื้นฐาน 

Prerequisite : 1504 242 Basic Medical 

Procedural Skills Fieldwork

  ฝึกภาคสนามการจัดการทางเดินหายใจขั้นสูง	 การจัดการ
ผูป่้วยทีม่ปัีญหาการเปิดทางเดนิหายใจลำาบาก	การเปิดทางเดินหายใจด้วย
วิธีผ่าตัด	 การใช้เครื่องกลช่วยหายใจแบบรุกรานและไม่รุกรานร่างกาย	
การใช้เครื่องกลช่วยหายใจแบบอัตโนมัติระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	
การเจาะปอดเพ่ือระบายลมออกด้วยเข็ม	การดแูลผูป่้วยทีใ่ส่สายระบายลม
ในช่องเย่ือหุม้ปอด	การตดิตามระดบัคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก	
การแปรผลคลื่นระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก	 การใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ	การใช้เครื่องคุมจังหวะของหัวใจ	
การดูแลติดตามโลหิตพลวัตด้วยหัตถการในร่างกาย	การให้สารนำ้าและ
ยาเข้าสู่ร่างกายทางกระดูก	การใช้คลืน่เสยีงความถีส่งู	การแปรผลเอกซเรย์
หน้าอกและเอกซเรย์คอมพวิเตอร์สมองในภาวะฉกุเฉนิ	การให้ยาระงบัปวด
และระงับประสาท	การทำาคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน	การช่วยคลอดผิด
ปกติในกรณีฉุกเฉิน	 การใช้และบำารุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ฉุกเฉินเฉพาะทางในสถานการณ์จริง	
  Field	work	 in	 advanced	 airway	management,	
management	 of	 patient	with	 difficult	 airway	management,	
operative	 airway	management	 procedure,	 invasive	 and	
non-invasive	 ventilator,	 automated	 transport	mechanical	
ventilation,	needle	thoracotomy,	care	of	patient	with	Intercostal	
drainage,	end-tidal	carbon	dioxide	monitoring,	end-tidal	carbon	
dioxide	waveform	interpretation,	manual	external	defibrillator,	
cardiac	pace	maker,	body	hemodynamic	monitoring,	intraosseous	
injection	of	drug	and	medical	solution,	ultrasound,	CXR	and	CT	
interpretation,	medical	pain	control	and	sedation	administration,	

normal	delivery	of	newborn,	assisting	complicated	delivery	of	
newborn,	use	and	maintenance	of	special	emergency	medical	
instrument	in	real	situations

1504 348  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(1-2-3)  

  Research Methodology for Paramedicine

   กระบวนการวิจัย	 การต้ังคำาถามการวิจัย	 การทบทวน
วรรณกรรม	 วิธีการสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎี	 การออกแบบการวิจัย	
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	การแปลผลรายงานการวิจัยเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการฉุกเฉินโดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์	 การเขียนโครงร่าง
การวิจัยที่มีผลกระทบต่อฉุกเฉินการแพทย์
   Research	process,	formation	of	research	questions,	
literature	 review,	 formation	 of	 conceptual	 framework,	 theory,	
research	designs,	 statistical	 analysis,	 interpret	 literature	 and	
advocate	evidence-based	practice,	research	proposal	impact	on	
Paramedicine

1504 349  การดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาล  2(0-4-2)

  Out of Hospital Trauma Life Support

  ฝึกบูรณาการการประเมินและการดูแลผู้บาดเจ็บนอก
โรงพยาบาลในการป้องกันอุบัติเหตุ	การประเมินผู้บาดเจ็บ	ภาวะช็อค	และ
กลไกการบาดเจ็บ	การจดัการจดุเกดิเหต	ุการจดัการผู้บาดเจบ็	การเปิดทาง
เดินหายใจ	การช่วยหายใจ	การห้ามเลือดโดยใช้สายรัดห้ามเลือดบริเวณ
ข้อต่อรยางค์
  Practice	in	the	integration	of	out	of	hospital	injury	
assessment	and	care	in	accident	prevention,	injury	assessment	
and	management,	 shock,	mechanisms	 of	 injury,	 incident	
management,	opening	of	the	airways,	breathing	management,	
junctional	tourniquet

1504 351  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ 1  4(0-12-0)

  Paramedicine Field Work 1

	 	 ฝ ึกภาคสนามการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอก
โรงพยาบาล	 ในการเตรียมความพร้อมของรถพยาบาลและอุปกรณ์ก่อน
ออกปฏิบัติการ	 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 การซักประวัติตรวจ
ร่างกายและการคดัแยกผู้ป่วยฉกุเฉนิ	ณ	จดุเกิดเหตแุละในแผนกอบุตัเิหตุ
ฉุกเฉิน	การบริหารยาฉุกเฉิน	การใช้วิทยุสื่อสาร	การสื่อสารทางการแพทย์	
ในสถานการณ์จริง
	 	 Field	work	in	out	of	hospital	patient	care	operation:	
ambulance	 and	 equipment	 preparation,	medical	 emergency	
operations,	 history	 taking,	 physical	 examination,	 emergency	
patient	 triage	 at	 the	 scene	 and	 in	 emergency	 department,	
emergency	drug	administration,	using	 radio	 communication,	
medical	communication	in	real	situations
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1504 352  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ 2  4(0-12-0)

  Paramedicine Field Work 2
	 	 ฝึกภาคสนามการปฏิบัติการอำานวยการฉุกเฉินการแพทย์	
ในการรับแจ้งการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ	การให้คำาแนะนำาก่อนชดุปฏบิตักิารไปถงึ	
การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์	 การจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน	
การประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอก
โรงพยาบาล	 ในการเตรียมความพร้อมของรถพยาบาลและอุปกรณ์ก่อน
ออกปฏิบัติการ	 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 การบริหารยาฉุกเฉิน	
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	การตรวจการและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	
การกระตุน้หวัใจด้วยเครือ่งกระตุน้หวัใจไฟฟ้าแบบอัตโนมติั	การทำาคลอด
ปกติในภาวะฉุกเฉิน	 ในสถานการณ์จริง	 การสอนประชาชนด้านฉุกเฉิน	
การออกแบบนวตักรรมการปฏิบตักิารฉุกเฉินการแพทย์	ในสถานการณ์จรงิ
	 	 Field	work	 in	medical	 direction	 operation:	 call	
taking,	 pre-arrival	 instruction,	 telephone	 triage,	 emergency	
dispatch,	coordination,	out	of	hospital	patient	care	operation:	
ambulance	and	equipment	preparedness,	out-of-hospital	patient	
care	operation,	basic	life	support,	examination	and	interpretation	
of	ECG,	 automated	 external	 defibrillation,	 normal	 delivery	 in	
emergencies,	 teaching	people	 in	 emergency,	 and	 innovative	
design	of	emergency	medical	operation	in	real	situations

1504 453  วิจัยส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(0-4-2)

  Research in Paramedicine

  การศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติการวิจัยทางฉุกเฉินการ
แพทย์	เน้นการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองภายใต้ความควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา	การรายงานผล	การอภิปรายผล	และสรุปผลการวิจัย	การนำาเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ
	 	 Research	in	Paramedicine	with	an	emphasis	on	
self-study	 under	 the	 supervision	 of	 an	 advisor	 and	 report,	
discussion	and	conclusion	of	results,	research	presentations

1504 454  เวชบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 2  3(2-2-5)

  Out of Hospital Emergency Medical Care 2

	 	 การดูแล	 รักษาฉุกเฉิน	 ณ	 จุดเกิดเหตุ	 แก่ผู ้ป่วยที่มี
ภาวะฉุกเฉินทางการแพ้	 การได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด	ภาวะฉุกเฉิน
จากสิ่งแวดล้อม	รังสี	อาวุธเคมี	สารชีวภาพ	วัตถุระเบิด	ภาวะฉุกเฉินทาง	
ห	ูตา	คอ	จมูก	ปัญหาทางพฤตกิรรมและจิตเวช	การเจรจาต่อรอง	การทารณุ
กรรม	ผู้หมดสติ	 กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะในผู้สูงอายุ	 โรคเรื้อรัง	 ผู้ป่วยระยะ
สดุท้าย	โรคตดิต่อ	โรคตดิเชือ้	โรคอบุตัใิหม่	ฝึกทกัษะการดแูลผูป่้วยฉกุเฉนิ
ในสถานการณ์จำาลอง
	 	 Out	of	hospital	emergency	medical	care	for	patients	
with	 allergy,	 drugs	 and	 narcotics	 overdose,	 environmental	
emergencies,	 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. Skills	practice	in	out	of	hospital	emergency	
medical	care in	simulation	training 

1504 455  เวชบริบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 2  3(2-2-5)

  Out of Hospital Emergency Trauma Care 2

  ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จากการบาดเจ็บ	 กลไก
การบาดเจ็บ	 การดูแล	 รักษาฉุกเฉิน	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 แก่ผู้บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ	การกระแทก	การฉีกขาด	ไฟไหม้นำ้าร้อนลวก	ถูกยิง	ตกจากที่สูง	
เลือดออก	 และช็อค	 วัตถุหนักหักทับร่างกาย	 การบาดเจ็บหลายระบบ	
การช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในซากปรักหักพัง	หลุมลึกตึกถล่ม	ช่องแคบ	และที่
อับอากาศ	การป้องกันการบาดเจ็บ	 ระบบการบันทึกทางการบาดเจ็บ	ฝึก
ทักษะการดูแล	ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน	ในสถานการณ์จำาลอง 
  Out	of	hospital	emergency	from	trauma	situation,	
mechanism	of	 injury,	 out	 of	 hospital	 trauma	 care	 for	 patent	
suffering	knocking,	tearing,	burning,	shooting,	fall	from	height,	
hemorrhage	and	shock,	pressure	from	heavy	load,	multiple	injury,	
stuck	in	the	wrecks,	deep	hole,	collapsed	building	and	concealed	
space,	injury	prevention,	trauma	patient	registration	and	record. 
Skills	 practice	 in	 out	 of	 hospital	 emergency	 trauma	 care	 in	
simulation	training

1504 456  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงส�าหรับฉุกเฉิน 4(3-3-6)  

  การแพทย์ 

  Advanced Life Support for Paramedicine

เงื่อนไขของรายวิชา : 1504 239 การช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 1504 239 Basic Life Support

	 	 หลักการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูงในทารก	 เด็ก	 และผู้ใหญ	่
การใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจข้ันสูง	 การใช้ยาและสารนำ้าในการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ	การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มอื	และแบบคาร์ดโิอเวอร์ช่ัน	
การกดหน้าอกโดยใช้เครื่องกล	การใช้เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ	
การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ	 แบบแผนการช่วย
ฟื้นคืนชีพ	ณ	จุดเกิดเหตุ	 การดูแลและบำารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูง	 ฝึกทักษะปฏิบัติการช่วยฟื ้นคืนชีพขั้นสูงในภาวะต่างๆ	 และ
ฝึกสถานการณ์จำาลอง	
	 	 Principles	 of	 advanced	 resuscitation	 in	 infants,	
pediatric	 and	 adults,	 advanced	 respiratory	devices,	 using	 of	
drugs	and	fluids	 for	 resuscitation,	manual	defibrillation	and	a	
cardio	 version,	mechanical	 chest	 compression	device,	 using	
a	 pacemaker,	 automatic	 and	manual	 ventilator	 use	 on-site	
resuscitation	 schemes;	 care	 and	maintenance	 of	 advanced	
resuscitation	equipment.	Skills	practice	in	Advanced	Life	Sup-
port	for	Paramedicine,	and	simulation	training



63

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1504 457  การบริหารจัดการทางการแพทย์  2(1-2-3)

  ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

  Medical Management in Disaster Situation

  ประเภทและระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ	 การเตรียม
การเพื่อรองรับสถานการณ์	ภัยพิบัติ	ระบบบัญชาการเหตุการณ์	กฎหมาย	
นโยบาย	และแผน	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์
ภัยพิบัติ	 การจ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีภัยพิบัติ	 หลักการและ
ขั้นตอนการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ	กรณีทั่วไปและ
กรณีวัตถุอันตราย	สารเคมี	อาวุธชีวภาพกัมมันตภาพรังสี	อาวุธนิวเคลียร์	
วัตถุระเบิด	 การใช้คู่มือการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากวัตถุอันตรายและ
การจัดการหลังสิ้นสุดสถานการณ์	การเฝ้าระวังสารพิษอันตราย 
  ฝึกทักษะการแจ้งเหตุภัยพิบัติ	 การจัดการทางการแพทย์	
การคัดแยก	การใช้คู่มือ	ERG	การรักษาพยาบาล	การนำาส่งผู้บาดเจ็บใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ	และฝึกสถานการณ์จำาลอง
	 	 Types	and	level	of	disasters,	disaster	preparedness,	
Incident	Command	System,	laws,	policies	and	plans	related	to	
medical	management	in	disaster	situations,	emergency	medical	
dispatch	 in	 case	 of	 disaster,	 principles	 and	 procedures	 for	
medical	management	in	disaster	situations	both	general	cases	
and	hazardous	substances	cases,	chemicals,	biological	weapons,	
radioactivity,	 nuclear	 weapons,	 explosives,	 using	 of	 the	
Emergency	 Response	Guidebook,	 post	 disaster	 situations	
management,	and	monitoring	dangerous	toxins 
  Skills	practice	in	disaster	reporting	skill,	medical	
management,	medical	 triage,	 using	 Emergency	 Response	
Guidebook,	medical	treatment,	transport,	and	simulation	training 
in	disaster	situations

1504 458  นิติเวชศาสตร์ส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(2-0-4)

  Forensic Medicine for Paramedicine

  ความหมายของนิติเวชศาสตร์ทางปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์	กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	หลกัการชนัสตูรพลกิศพ	การพสิจูน์บคุคล	
การตายโดยผดิธรรมชาต	ิการผ่าศพคด	ีการขดุศพตรวจ	การเขยีนรายงาน	
ผลการชนัสตูร	การตรวจบาดแผล	การกระทำาชำาเราทางเพศ	การทำาร้ายเดก็	
การดูแลพยานหลักฐาน	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 การวิเคราะห์สาเหตุการตาย	
การเปล่ียนแปลงภายหลังการตาย	 การส่งศพและอุปกรณ์	 ที่ใช้ในงาน
นิติเวชศาสตร์
  Definition	 of	 forensic	medicine,	 relevant	 laws,	
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,	clinical	forensic	medicine,	
care	of	abuse	and	sexual	abuse	patient,	dead	body	transferring	
and	tools	used	in	forensic	medicine

1504 459  ปฏิบัติการกู้ภัยขั้นสูงส�าหรับฉุกเฉินการแพทย์  2(0-8-0)

  Technical Rescue Operation for Paramedicine

  ฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์	 มาตรฐานการกู้ภัยขั้นสูง	
การกูภั้ยและการใช้เครือ่งมอืในการค้นหาผู้ประสบภยั	การตัดถ่าง	การกูภ้ยั
ในทีส่งู	หลมุลกึ	ทีแ่คบ	ทีอ่บัอากาศ	โครงสร้างถล่ม	พืน้ทีทุ่รกันดาร	การกูภ้ยั
ทางนำา้	การกู้ภยัทางอากาศ	การเลอืกและการสวมชุดป้องกันประเภทต่างๆ	
ฝึกทักษะการกู้ภัยขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  Practice	in	Incident	Command	System,	advanced	
rescue	standard,	rescue	and	tool	use	for	finding	victims,	cutting	
scaffolds,	 high-altitude	 rescues,	 confined	 holes,	 collapsed	
structures.	backcountry	area,	water	rescue,	air	rescue,	choosing	
and	wearing	different	types	of	protective	clothing.	Skills	practice	
in	 advanced	 rescue	 skills	 to	 support	 emergency	medical	
operations

1504 461  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ 3  4(0-16-0)

  Paramedicine Field Work 3 
  ฝึกภาคสนามการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นอก
โรงพยาบาล	 ในการเตรียมความพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ก่อนออก
ปฏบัิติการ	การดแูลผูป่้วยฉกุเฉนินอกโรงพยาบาลท่ีรบัไว้บำาบัดเจาะจง	ใน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง	 การปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน	 การนำาส่งสถานพยาบาล	 การช่วย
ฟ้ืนคนืชพีขัน้สงู	การกดหน้าอกโดยใช้เครือ่งกล	การใช้เครือ่งกลช่วยหายใจ	
ณ	 จุดเกิดเหตุและระหว่างการเคลื่อนย้าย	 การกระตุ้นหัวใจแบบใช้มือ	
การติดตามระดับคาร์บอนไดออกไซด์	ในลมหายใจออก	การแปรผลคลื่น
ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก	การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง	
การแปรผลเอกซเรย ์หน ้าอกและเอกซเรย ์คอมพิวเตอร ์สมองใน
ภาวะฉุกเฉิน	การบริหารยาฉุกเฉิน	การยกและเคลื่อนย้าย	คลอดผิดปกติ
ในกรณฉีกุเฉนิ	การสือ่สารทางการแพทย์	การใช้ทกัษะด้านอารมณ์และสงัคม	
การบันทึกการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 การสอนผู้ปฏิบัติการแพทย์
ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และตำ่ากว่า	 การบริหารการแพทย์
ฉกุเฉนิหน่วยปฏบัิติการแพทย์	และตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏบัิติการ
ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ในสถานการณ์จริง
  Field	work	in	out	of	hospital	patients	care	operation:	
preparing	the	ambulance	and	equipment,	out	of	hospital	care	in	
advanced	emergency	medical	operations	unit,	coordinate	with	
basic	 emergency	medical	 operations	unit,	 transferring	of	 the	
patients,	Advance	Life	Support,	mechanical	chest	compression	
device,	using	of	mechanical	ventilator	and	manual	defibrillator,	
emergency	drug	administration,	 lifting	and	moving,	assisting	
complicated	delivery	of	newborn,	non-technical	skills,	medical	
documentation	and	report,	emergency	medical	unit	personnel	
instruction	in	Paramedicine	level	and	lower,	emergency	medical	
unit	administration	and,	assess	 the	basic	medical	operations	
unit	standards	in	real	situations
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1504 462  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ 4  4(0-16-0)

Paramedicine Field Work 4
	 	 ฝึกภาคสนามปฏิบัติการอำานวยการฉุกเฉินการแพทย์	
ในศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การระดบัจงัหวดัหรอืระดบัเขต	ในการรบัแจ้งการ
เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ	การให้คำาแนะนำาก่อนชุดปฏิบตักิารไปถึง	การคัดแยกผูป่้วย
ฉกุเฉนิทางโทรศพัท์	การจ่ายงานปฏบิตักิารฉกุเฉนิ	การประสานปฏบิตักิาร
ฉกุเฉนิ	การกำากบัการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน	การใช้ทกัษะด้านอารมณ์และสงัคม	
การบันทึกการปฏิบัติการอำานวยการฉุกเฉินการแพทย์	ในสถานการณ์จริง	
การสอน	ผู้ปฏิบัติการอำานวยการ	การบริหารการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วย
ปฏิบัติการอำานวยการ	 และการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการอำานวยการระดับพื้นฐานในสถานการณ์จริง
	 	 Field	work	in	emergency	medical	dispatch	center:	
call	 taking,	 pre-arrival	 instruction,	 phone	 triage,	 emergency	
dispatch,	 emergency	 coordination,	 directing	 emergency	
operation,	 non-technical	 skills,	medical	 documentation	 and	
report,	 emergency	 dispatch	 personnel	 instruction,	 and	
emergency	dispatch	center	administration	and,	assess	the	basic	
medical	dispatch	center	in	real	situations	

1504 463  การฝึกภาคสนามฉุกเฉินการแพทย์ 5  4(0-16-0)

  Paramedicine Field Work 5
	 	 ฝ ึกภาคสนามการเป ็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ระดับสูงภายใต้ระบบอำานวยการทางการแพทย์	การเป็นหัวหน้า
เวรปฏบิตักิารอำานวยการฉกุเฉนิการแพทย์	การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล	
การส่งต่อผูป่้วยวิกฤตฉิกุเฉนิระหว่างสถานพยาบาล	การบรหิารการแพทย์
ฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในสถานการณ์จริง
	 	 Field	 work	 in	 advanced	 emergency	medical	
operation	 unit	 team	 leader	 under	medical	 direction	 using	
telegraphic	medicine,	 interfacility	 transfer	 for	critical	patient,	
administration	of	local	and	regional	emergency	medical	service	
system	in	real	situations

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

	 นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกของหลักสูตร	คือ	รายวิชา	1504	011	
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	 และ/หรือรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเป ิดสอน
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	
ตามความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

1504 011  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  2(1-2-3)

  Emergency Medical Responder

  ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	การดูแลระบบทาง
เดินหายใจ	 การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	
ภาวะฉกุเฉนิทางการแพทย์	การดแูลเบ้ืองต้นในผู้ได้รบับาดเจบ็	การยกและ
เคลื่อนย้าย	 การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ	 การเขียน
รายงาน
	 	 ฝึกทักษะการดแูลระบบทางเดนิหายใจ	การประเมนิผู้ป่วย
ฉกุเฉนิ	การช่วยฟ้ืนคนืชพี	ขัน้พืน้ฐาน	การดแูลเบือ้งต้นในผูเ้จบ็ป่วยฉกุเฉนิ	
การยกและเคลื่อนย้าย	การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติ	
การเขียนรายงาน	และฝึกสถานการณ์จำาลอง
	 	 Basic	 knowledge	 of	 emergency	 medicine,	
respiratory	tract	care,	patients	assessment,	basic	life	support,	
emergency	medical	condition,	initial	treatment	in	the	trauma	
patients,	lifting	and	moving,	medical	management	in	disaster,	
medical	reporting
	 	 Skills	 practice	 in	 respiratory	 care,	 emergency	
patient	 assessment,	 basic	 life	 support,	 on	 scene	 care	 for	
emergency	patient,	lifting	and	moving,	medical	management	in	
disaster	situations,	basic	emergency	medical	operation	reporting,	
and	simulation	training



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  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  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  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  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  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 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

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

   Global Health and Disease Prevention



ก-5

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

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

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  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

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น 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

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน



ก-10

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

  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  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

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

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  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  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

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  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 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  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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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 อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  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

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  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

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  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

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

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

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  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  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 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  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
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  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 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  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

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.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
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  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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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  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  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  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  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  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

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  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

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  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  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 ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  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  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

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  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร 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  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

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  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  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

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย 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  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  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.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

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 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

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  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  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  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  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  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  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  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

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  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

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  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

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  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  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

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

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.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

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  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

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 
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  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  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

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

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  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  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  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  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  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

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  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

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ 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  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

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.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

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

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 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  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  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  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ 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  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

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 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

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  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  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  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

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 us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

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  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
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

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; 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; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




