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หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวชิาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลินิก 
หลักสตูรปรับปรุง ปกีารศกึษา พ.ศ.๒๕๖๓  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ภาษาอังกฤษ : Higher Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences 

 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 
 ชื่อย่อ : ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences) 
 ชื่อย่อ : Higher Grad. Dip. (Clinical Medical Sciences) 
 
๓. วิชาเอก  :  มี  ๑๙ วิชาเอก  ดังนี้ 

๓.๑  วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์  (Pediatrics) 
๓.๒ วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์  (Pediatric Surgery) 
๓.๓  วิชาเอกจักษุวิทยา  (Ophthalmology) 
๓.๔ วิชาเอกจิตเวชศาสตร์  (Psychiatry) 
๓.๕ วิชาเอกตจวิทยา  (Dermatology) 
๓.๖ วิชาเอกนิติเวชศาสตร์  (Forensic Medicine) 
๓.๗ วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์  (Neurosugery) 
๓.๘ วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค  (Anatomical Pathology) 
๓.๙ วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก  (Clinical Pathology) 
๓.๑๐ วิชาเอกรังสีวิทยา  (Radiology) 
๓.๑๑ วิชาเอกวิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 
๓.๑๒ วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency Medicine) 
๓.๑๓ วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitative Medicine) 
๓.๑๔ วิชาเอกศัลยศาสตร์  (Surgery) 
๓.๑๕ วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  (Urosurgery) 
๓.๑๖ วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (Orthopedic Surgery) 
๓.๑๗ วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (Obstetrics and Gynecology) 
๓.๑๘ วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  (Otorhinolaryngology) 
๓.๑๙ วิชาเอกอายุรศาสตร์  (Internal Medicine) 
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๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ............เมื่อวันที่ ................. 

 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังเปิดสอน ๑ ปี) 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับต้นในสาขาใดสาขาหนึ่งใน  ๑๙ สาขา 
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑. X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง 
จารุพิมพ์ สูงสว่าง 

Certificate Clinical Fellow in Pediatric 
Cardiac, Electrophysiology, Boston 
Children Hospital,  
Harvard University,  
USA : ๒๕๔๑ 
Certificate Clinical Fellow in Pediatric 
Cardiology, Cardiac Interventional 
Catheterization, Cardiac 
Electrophysiology,  
The Hospital for Sick Children, 
University of Toronto,  
Canada : ๒๕๔๐ 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
พ.บ.  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า : 
๒๕๒๘ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗ 
วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕ 

ภาควิชา 
กุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
พรพรหม  เมืองแมน 

 
อ.ว. (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 
แพทยสภา : ๒๕๕๑ 
Certificate National Institute Health 
(NIH) Postdoctoral Fellowship in 
Trauma, Harborview Medical Center, 
University of Washington, Seattle, 
USA : ๒๕๔๘ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

Certificate Fellowship in Burn, 
University of Washington  Burn 
Center,  
USA : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๓๘ 

๓. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ละอองศรี อัชชนียะสกุล 

 
Post Doctoral Fellow  
Clayton Gene Therapy Laboratory 
Casey Eye Institute,  
USA : ๒๕๔๘  
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate (Ocular Oncology), 
Childrens Hospital Los Angeles,  
USA : ๒๕๔๑ 
Certificate (Pediatric Ophthalmology 
and Ophthalmic Genetics), 
Oregon Health sciences University, 
USA : ๒๕๔๐ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
วรพงษ์  มนัสเกียรติ 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (ตจวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๒ 
Certificate Clinical Fellowship 
(Cosmetic Laser Surgery), 
Dermatology Associates of San Diego 
County, Inc.,  
USA : ๒๕๔๑ 
Certificate Clinical Fellowship (Laser 
Dermatology),  
Massachusetts General Hospital, 
Harvard Medical School,  
USA : ๒๕๔๐ 
Certificate Research Fellowship 
(Dermatology), 
University of California San Francisco, 
USA : ๒๕๓๙ 
ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง (ตจวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

 
ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๕. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สัญญา  สุขพณิชนันท์ 

Certificate Research Fellow in 
Pathology (Hematopathology), 
Vanderbilt University School of 
Medicine, USA : ๒๕๓๖ 
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
ป. ชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๖. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
กรกฏ  ศิริมัย 

ว.ว. (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate Fellowship in 
Laparoscopic Surgery in Gynecology, 
Rosenhoehe-Bielefeld Hospital, 
Germany : ๒๕๔๒ 
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๙ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

ภาควิชาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๗. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๕๔ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต) 
แพทยสภา : ๒๕๔๑ 
 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

อ.ว. (อายุรศาสตร์ระบบการหายใจ) 
แพทยสภา : ๒๕๓๘ 
Certificate Fellow (Pulmonary and 
Critical Care), 
UCSD Med. Center San Diego,  
USA : ๒๕๓๑  
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
แพทยสภา : ๒๕๓๑ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕ 

๘. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
นัยนา อรุณพฤกษากุล 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๘ 
ป. ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ๒๕๓๕ 

 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๙. X-XXXX-XXXXX-XX-X 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
พนัสยา  เธียรธาดากุล 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)  
แพทยสภา : ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง (พยาธิวิทยาคลินิก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชา 
พยาธิวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
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ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๐. X-XXXX-XXXXX-XX-X 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วลัยลักษณ์  ชัยสูตร 

 
ว.ว. (รังสีรวมรักษาของล าตัว)  
แพทยสภา : ๒๕๕๒ 
ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง) 
แพทยสภา : ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป)  
แพทยสภา : ๒๕๓๑ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๒๔ 

 
ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๑. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์  นายแพทย์
วิชญ์ บรรณหิรัญ 

 
Certificate visiting Fellowship 
(Otolaryngology), 
Harvard University,  
USA : ๒๕๔๙ 
Certified International Sleep 
Specialist, 
Stanford University,  
USA : ๒๕๔๘ 
Certificate Fellowship (Pediatric 
Sleep Medicine), 
Tulane University,  
USA : ๒๕๔๘ 
Certificate Fellowship (Rhinology), 
University of Miami,  
USA : ๒๕๔๗ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 
 

 
ภาควิชาโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๒. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์วีระศักดิ์ สุทธิพร
พลางกูร 

 
ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์),  
แพทยสภา : ๒๕๕๑ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖ 
วท.ด. (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออโธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๓. X-XXXX-XXXXX-XX-X 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิทธิพร  ศรีนวลนัด 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว  
แห่งประเทศไทย : ๒๕๔๕ 
FRCS. Diploma of Fellowship 
The Royal College of Surgeon, 
UK : ๒๕๔๑ 
M.Sc. (Surgical Science), 
University of London, UK : ๒๕๓๙ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 
ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

    
 
 
 

   

    
    



๑๐ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๔. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
มงคล เลาหเพ็ญแสง 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate fellowship (Pediatric liver 
transplant),  
Queensland Liver Transplant Service, 
Australia : ๒๕๔๐ 
Certificate (Surgical treatment for 
biliary atresia),  
School of Medicine Tohoku 
University,  
Japan : ๒๕๓๖ 
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๓๒ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๓๐ 
ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘ 
พ.บ. (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๒๖ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๕. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
ศุภโชค  สิงหกันต์ 

 
MPE (Psychiatric Epidemiology), 
Washington University, St.Louis,  
USA : ๒๕๕๖ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๕๔ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๔ 
ป. ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

 
ภาควิชา 
จิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๑๑ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๖. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์ศรัณย์  นันทอารี 

 
Ph.D. (Neurosurgery),  
Osaka City University Medical School, 
Japan : ๒๕๔๕ 
Diplomate, Japanese Board of 
Neurosurgery (Neurosurgery),  
Japan Society of Neurosurgery,  
Japan : ๒๕๔๔ 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 
ป.ชั้นสูง (ประสาทศัลยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 
พบ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๗. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สันติ  อัศวพลังชัย 

 
Certificate (Prosthetics), 
Northwestern University IL,  
USA : ๒๕๔๙ 
Certificate (Orthotics),  
Northwestern University IL,  
USA : ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๘ 
 
 
 

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๑๒ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๘. X-XXXX-XXXXX-XX-X  
อาจารย์ แพทย์หญิงทิพา 
ชาคร 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
แพทยสภา : ๒๕๕๐ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
แพทยสภา : ๒๕๔๘ 
ว.ว. (ประสาทวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๙. X-XXXX-XXXXX-XX-X 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์นิติกร  
โปริสวาณิชย ์

 
Ph.D. (Genetics),  
University of Leicester,  
UK. : ๒๕๖๑ 
น.บ. (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๑ 
ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖ 

ภาควิชา 
นิติเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาต่างๆ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 

 



๑๓ 

 

มคอ.๒ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือ THAILAND 4.0 ที่กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงของบริบท การพัฒนาและสถานะของประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซึ่งในปัจจุบั นได้มี 
การน าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้าน
การจัดการฐานข้อมูลขององค์กร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานย่อยข ององค์กร 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมผลผลิตและมาตรฐานในการบริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้ น ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมี
การเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหา
ประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รัฐบาลให้ความส าคัญแก่ปัญหาพ้ืนฐานระยะยาวของประเทศไทย ได้แก่ คุณภาพการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนต่ ากว่ามาตรฐานในวิชาส าคัญ ด้านสุขภาวะ คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ก็
มีปัญหาสุขภาพเพ่ิมขึ้น โรคเหล่านี้ รั กษาให้หายได้ยากและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง นอกจากนี้  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย รวมทั้งความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้แพทย์มีความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ 

๑) สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค วินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาล
อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติ
ใหม่ที่รวมถึงโรคที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่และโรคระบาดซ้ าในคนอย่างทันต่อสถานการณ์ 

๒) ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้างขวัญก าลังใจ 
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ือให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่
เหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพด้านการแพทย์ มีการกระจาย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ ตลอดจนการลงทุนและ
เชื่อมโยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้ทันสมัย มีมาตรฐานสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า 

๓) ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลใน
ระดับนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการใช้ทรัพยากร ทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 



๑๔ 

 

มคอ.๒ 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมหลายประการที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ กล่าวคือ ภาครัฐ

จัดให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนคนไทยเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง อีกท้ังยังช่วยลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าระบบปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
มาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑  และ ๑๑.๒  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบในหั วข้อ  ๑๑ .๑  และ ๑๑ .๒  คณ ะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  ที่มีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร ให้มีระบบการเรียน
การสอนที่สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ทั้งต่อสถานบริการและผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
ระหว่างที่มีการศึกษาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเพ่ิมเติมกระบวนการความรู้ทั่วไปให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคและดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงบทบาทส าคัญในการผลิต

และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะทาง เพ่ือรองรับ 
การบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และเป็น
สากล ตลอดจนมีทักษะในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือชี้น าด้านสุขภาพที่มีประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคมและ
ประเทศชาติ 

หลักสูตรนี้จะส่งเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ 
และความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ  ภาควิชา  หลักสูตรอื่น 
จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพื้นฐาน 
ศรปร ๕๑๖  ปรสิตวิทยาคลินิก  



๑๕ 

 

มคอ.๒ 

๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  สาขาวิชาชีวเคมี 

จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
ศรคร ๕๒๑  วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและคลินิกสัมพันธ์ 
ศรคร ๕๒๒  ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ 

- หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต   สาขาวิชาแพทยศาสตร์  (น านาชาติ )  
จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่ 
ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์ 
ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการหลักสูตรมีลักษณะความร่วมมือระหว่างภาควิชาที่รับผิดชอบในแต่ละ

วิชาเอก  โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  มีงานการศึกษาระดับหลัง
ปริญญา ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นหน่วยงานประสานงาน และมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าทุกเดือน ในการจัดตารางเรียนได้น าผลการประเมินของผู้เรียนมา
ประกอบในการจัดตารางเรียนปีการศึกษาต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย 

การบริหารจัดการหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งจะมีการ
ประสานงานกันอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น การประชุมระหว่างคณาจารย์จะไม่เน้นการประชุมอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น ยังมีการประชุมนอกรอบเพ่ือให้คณาจารย์ภายในหลักสูตรได้รับทราบสถานการณ์การบริหารจัดการของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะน าประเด็นต่างๆดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป 
เช่นเดียวกับประเด็นส าคัญอ่ืนๆ ของการบริหารจัดการ การจัดตารางเรียนก็จะมีการประสานงานกับคณาจารย์
ในหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ได้ตารางเรียนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรที่
จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมจากส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด 



๑๖ 

 

มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มุ่งเน้นให้มี

ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเชิงลึกในสาขาเฉพาะทาง  มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางแบบองค์รวม และ
สามารถท าทักษะหัตถการเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ในการท าวิจัย และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ สามารถประเมินผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาเฉพาะทาง มี
คุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ว่าความส าเร็จที่แท้จริงอยู่
ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
๑.๒.๑  แสดงออกซึ่งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกรอบคุณธรรมจริยธรรมของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะการอุทิศตนเพื่อผู้ป่วยและส่วนรวม 
๑.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี สาขาแพทย์เฉพาะทางอย่างลึกซึ้งและมีความรู้ 

ความเข้าใจในทฤษฎีของสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการประยุกต์ทางเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
๑.๒.๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ ประสบการณ์สาขาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือ

พัฒนาความรู้หรือแนวใหม่ หรือแนวทางในการท าหัตถการ 
๑.๒.๔ มีความรับผิดชอบในหน้าที่เฉพาะตัวและส่วนรวม มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่มเคารพ

สิทธิรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
๑.๒.๕ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสารแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม 
๑.๒.๖ วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และประกอบวิชาชีพเฉพาะทางแบบองค์รวม ได้มาตรฐานของ

สาขาวิชาและท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยและเลือกการส่งตรวจพิเศษเพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

๑.๓ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
๑.๓.๑ แพทย์มีความรู้เพ่ือศึกษาต่อยอดและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์และทางคลินิก 
๑.๓.๒ แพทย์แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
๑.๓.๓ แพทย์แสดงออกซ่ึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงานที่เก่ียวข้อง 
๑.๓.๔ แพทย์สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
๑.๓.๕ แพทย์สามารถท าหัตถการส าหรับการวินิจฉัยและการรักษา 



๑๗ 

 

มคอ.๒ 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี โดย
พิ จ า รณ าจ าก ตั ว บ่ ง ชี้  ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมินการ
ประกันคุณ ภาพการศึ กษ าของ
หลักสูตรรวมทุกปีในด้านความพึง
พอใจและการวิเคราะห์จุดอ่อนที่
ควรปรับปรุง/แก้ไข 

๑. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๒. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๓. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
มีการประเมินกระบวนวิชาทุกปี จัดท าแบบประเมินและรวบรวม 

ผลการประเมินทุกกระบวนวิชาใน
หลักสูตร 

ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ก ร ะ บ ว น วิ ช า
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล
นักศึกษา 

มีการพัฒนาอาจารย์ ๑. มีการอบรมฟื้นฟูทักษะการสอน
ทางคลินิกเป็นประจ าทุกปี 

๒. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ของตน 

๑ . สั ด ส่ ว น อ า จ า ร ย์ ให ม่ ไ ด้ รั บ        
การอบรมทักษะการสอนทางคลินิก 

๒. มีอาจารย์ได้ศึกษาต่อหลังบรรจุเข้า
ท างาน 

 



๑๘ 

 

มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี 
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 

 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
 

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการรับรอง

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาแล้ว 
๒.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
๒.๒.๓ เป็นแพทย์ประจ าบ้านคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๒.๒.๔ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
๒.๒.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการ

คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับ 
ที่สูงขึ้น 

- จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการ
วางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนแบบผู้ใหญ่และ
การจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนและให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา 

 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
จ านวนที่คาดว่าจะรับ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 
จ านวนสะสม - ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ - ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 



๑๙ 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา     

ค่าลงทะเบียน  รวม (บาท) 
ค่าหน่วยกิต (๔๐ หน่วยกิต) ๗๒,๐๐๐ 

รวมรายรับต่อนักศึกษา  ๗๒,๐๐๐ บาท 
ประมาณการรายจ่าย  
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา  

เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย (๒๐% ของค่าหน่วยกิต) ๑๔,๔๐๐ 
รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา ๑๔,๔๐๐ 

รายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ  
ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร ต่อหลักสูตร ๒ ปี (๕,๐๐๐ บาท : เดือน) ๑๒๐,๐๐๐ 
ค่าตอบแทนเลขานุการหลักสูตร ต่อหลักสูตร ๒ ปี (๒,๐๐๐ : เดือน) ๖๐,๐๐๐ 
ค่าตอบแทนการสอน ต่อหลักสูตร ๒ ป ี(๔๐ หน่วยกิต x ๕๖๐ บาท : ชม.) ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ต่อหลักสูตร ๒ ปี (๑๕,๐๐๐ : เดือน) ๓๖๐,๐๐๐ 
ค่าสาธารณูปโภค ต่อหลักสูตร ๒ ปี (๙,๐๐๐x ๒ ปี) ๑๘,๐๐๐ 
ค่าวัสดุ ต่อหลักสูตร ๒ ปี (๑๕,๐๐๐x๒ ปี) ๓๐,๐๐๐ 
ค่าครุภัณฑ์ ต่อหลักสูตร ๒ ปี (๑๒,๐๐๐ x ๒ ปี)  ๒๔,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายคงท่ีในการด าเนินการ ๑,๘๑๔,๐๐๐ 

จ านวนนักศึกษาคุ้มทุนในการด าเนินการ ๓๑.๔๙  คน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน ๒,๒๗๔,๘๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จ านวนนักศึกษาคุ้มทุน ๗๑,๐๘๗.๕๐ บาท 

 

รายการ 
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒  

เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 
ค่าบ ารุงการศึกษา ๕,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๕,๐๐๐ ๔,๓๐๐ 
ค่ากิจกรรมนักศึกษา ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ 

ค่าบ ารุงบัณฑิตวิทยาลัย ๗๕๐ ๗๕๐ ๗๕๐ ๗๕๐ 

Internet ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 
ค่าตรวจสุขภาพและทันตกรรม ๑,๒๐๐ - ๑,๒๐๐ - 

รวมค่าใช้จา่ยต่อเทอม ๗,๕๐๐ ๕,๖๐๐ ๗,๕๐๐ ๕,๖๐๐ 
 

(* เนื่องจากผู้เรียนเป็นแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมและปฎิบัติงานในฐานะแพทย์ประจ าบ้านของคณะในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยและช่วยดูแลนกัศึกษาแพทย์ชั้นคลนิิกด้วย จึงได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนหรือต้องช าระเพียง ๖,๑๕๐  บาท) 



๒๐ 

 

มคอ.๒ 

๒.๗ ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน 
 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยสามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.grad.mahidol.ac.th 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๔๐ หน่วยกิต  
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ดังนี้ 

(๑) หมวดวิชาแกน     ๖ หน่วยกิต 
(๒) หมวดวิชาบังคับ   ๒๓ หน่วยกิต 
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า  ๔๐ หน่วยกิต 
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

(๑) หมวดวิชาแกน (๖ หน่วยกิต) 
     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและคลินิกสัมพันธ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIID 521 Basic Medical Sciences and Clinical Correlation  

ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 522 English for Physician  

ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 524 Research Methodology for Physician  

ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 526 Medical Ethics  

 
(๒) หมวดวิชาบังคับ (๒๓ หน่วยกิต) 

เปิดสอน ๑๙ วิชาเอก  ดังนี้ 

๑.  วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์  (Pediatrics) 
๒. วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์  (Pediatric Surgery) 
๓.  วิชาเอกจักษุวิทยา  (Ophthalmology) 
๔. วิชาเอกจิตเวชศาสตร์  (Psychiatry) 



๒๑ 
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๕. วิชาเอกตจวิทยา  (Dermatology) 
๖. วิชาเอกนิติเวชศาสตร์  (Forensic Medicine) 
๗. วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์  (Neurosugery) 
๘. วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค  (Anatomical Pathology) 
๙. วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก  (Clinical Pathology) 
๑๐. วิชาเอกรังสีวิทยา  (Radiology) 
๑๑. วิชาเอกวิสัญญีวิทยา  (Anesthesiology) 
๑๒. วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  (Emergency Medicine) 
๑๓. วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู  (Rehabilitative Medicine) 
๑๔. วิชาเอกศัลยศาสตร์  (Surgery) 
๑๕. วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  (Urosurgery) 
๑๖. วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (Orthopedic Surgery) 
๑๗. วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  (Obstetrics and Gynecology) 
๑๘. วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  (Otorhinolaryngology) 
๑๙. วิชาเอกอายุรศาสตร์  (Internal Medicine) 
 

(๑) วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SIPD 511 Basic Knowledge in General Pediatrics  

**ศรกม ๕๒๔ กุมารเวชศาสตร์เวชบ าบัดวิกฤตข้ันพ้ีนฐาน ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 524 Basic in Pediatric and Neonatal Intensive and Critical Care  

*ศรกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 550 General Outpatient Pediatrics  

*ศรกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 551 General Inpatient Pediatrics  

*ศรกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในเฉพาะโรค ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 552 Subspecialty Inpatient Pediatrics  

*ศรกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน ๔ (๑-๖-๕) 
SIPD 553 Basic in Emergency Pediatrics  

 
* รายวิชาใหม่ 
** ปรับหน่วยกิต 



๒๒ 
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(๒) วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
SISU   502 Basic Science in Surgery  
ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 503 Basic General Surgery  
ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 504 Basic Vascular Surgery  
ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านมขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 505 Basic Head, Neck and Breast Surgery  
ศรศศ ๕๐๗ กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 507  Basic Pediatric Surgery  
ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 509  Basic Cardiothoracic Surgery  
ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 510 Basic Urosurgery  
ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 511 Basic Plastic Surgery  
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 512 Seminar in Surgery   

**ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU  513 Basic Trauma Surgery  

*ศรศศ ๕๓๐ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับกุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 530 Essential Knowledge and Skill for Complex Pediatric Surgery  

 
* รายวิชาใหม่ 
** เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อรายวิชา 



๒๓ 
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(๓) วิชาเอกจักษุวิทยา 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรจษ ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ และ ภาวะฉุกเฉิน
ทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

SIOP 530 Basic Knowledges, Professionalism, Clinical Skills, 
Procedures and Emergency in Ophthalmology 

 

*ศรจษ ๕๓๑ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 531 Diseases of the Cornea and Refractive Surgery I  

*ศรจษ ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 532 Glaucoma I  

*ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
SIOP 533 Cataract and Cataract Surgery I  

*ศรจษ ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 534 Pediatric Ophthalmology and Strabismus I  

*ศรจษ ๕๓๕ โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาขั้นต้น ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 535 Fundamentals of Diseases of the Orbit and Oculoplastic  

*ศรจษ ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 536 Diseases of the Uveitis and Ocular Inflammation I  

*ศรจษ ๕๓๗ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 537 Refraction Contact Lens and Low vision I  

*ศรจษ ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 538 Diseases of the Retina and Vitreous I  

*ศรจษ ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 539 Neuro-ophthalmology I  

 
* รายวิชาใหม่ 



๒๔ 
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(๔) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๔ (๐-๘-๔) 
SIPC 512 Common In-Patient Psychiatric Care  

ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
SIPC 513 Complicated In-Patient Psychiatric Care   

ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๒ (๐-๔-๒) 
SIPC 514 Common Out-Patient Psychiatric Care  

ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ๓ (๓-๐-๖) 
SIPC 516 Interesting Psychiatric Diseases  

ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPC 517 Research Methodology in Psychiatry   

ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) 
SIPC 518 Emergency Psychiatry  

*ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SIPC 524 Basic Psychotherapy   

*ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ (๐-๒-๑) 
SIPC 525 Electroconvulsive Therapy and Transcranial Magnetic 

Stimulation 

 

 
* รายวิชาใหม่ 



๒๕ 

 

มคอ.๒ 

 

(๕) วิชาเอกตจวิทยา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรตจ  ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SIDM  501 General Dermatology  

*ศรตจ  ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 

SIDM  502 Procedural Dermatology  
*ศรตจ  ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) 
SIDM  503 Investigative Dermatology  

*ศรตจ  ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIDM  504 Seminar in Dermatology  

***ศรอย  ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD  512 Emergency Medicine  

**ศรอย  ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD  513 Ambulatory Medicine  

***ศรอย  ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
SIMD  520 Fundamental Knowledge of Internal Medicine  

****ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIMD  522 Cares of General Medical In-patients  
 

* รายวิชาใหม่ 
** ปรับหน่วยกิต 
*** ปรับลดหน่วยกิต 
**** ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
 



๒๖ 

 

มคอ.๒ 

 

(๖) วิชาเอกนิติเวชศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค ๓ (๒-๒-๕) 
SIFS 521 Basic Knowledge in Anatomical Pathology  

ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธิ ๓ (๓-๐-๖) 
SIFS 522 Basic Forensic Pathology  

ศรนต ๕๒๓ ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางนิติพยาธิ ๔ (๐-๘-๔) 
SIFS 523 Basic Practical Experience in Forensic Pathology  

ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ๔ (๑-๖-๕) 
SIFS 524 Basic Crime Scene Investigation  

ศรนต ๕๓๔ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก ๔ ( ๒-๔-๖) 
SIFS 534 Basic Knowledge in Clinical Forensic  

ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช ๒ (๒-๐-๔) 
SIFS 527 Basic Knowledge in Forensic Laboratory  

*ศรนต ๕๒๙ นิติพยาธิประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
SIFS 529 Applied in Forensic Pathology  

 
* รายวิชาใหม่ 



๒๗ 

 

มคอ.๒ 

 

(๗) วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
SISU   502 Basic Science in Surgery   
ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 508 Basic Neurosurgery  
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 512 Seminar in Surgery  
ศรศศ ๕๖๑ ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือดสมอง 

และไขสันหลัง 
๔ (๒-๔-๖) 

SISU 561 Basic Knowledge and Skill in Cardio-spinal Vascular Surgery  
ศรศศ ๕๖๒ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการดูแลภาวะวิกฤติทางประสาท

ศัลยศาสตร์และภาวะบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง 
๔ (๑-๖-๕) 

SISU 562 Basic Knowledge and Skill for Critical Care in Neurosurgery 
and Cranio - spinal Trauma 

 

ศรรศ ๕๖๓ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานทางศัลยกรรมทางเนื้องอกระบบประสาท ๔ (๓-๒-๗) 
SISU 563 Basic Surgical Knowledge and Skill in Brain Tumor   
ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานทางประสาทศัลยศาสตร์ ฟังก์ชันนัล ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 564 Basic Knowledge in Functional Neurosugery  
ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานการผ่าตัดไขสันหลังและกระดูกสันหลัง ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 565 Basic Knowledge and Skills in Spinal Surgery  
ศรศศ ๕๖๖ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานด้านกุมารประสาทศัลยศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SISU 566 Basic Knowledge and Skill in Pediatric Neurosurgery  

 



๒๘ 

 

มคอ.๒ 

 

(๘) วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรพย ๕๒๙ การตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA 529 Autopsy Pathology  

*ศรพย ๕๓๐ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 530 Basic Surgical Grossing  

*ศรพย ๕๓๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 531 Basic Diagnostic Pathology  

*ศรพย ๕๓๒ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 532 Advanced Diagnostic Pathology  

*ศรพย ๕๓๓ เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 533 Pathology Laboratory Techniques and Management  

*ศรพย ๕๓๔ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 534 Advanced Surgical Grossing  

*ศรพย ๕๓๕ เซลล์วิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA 535 Cytology I  

*ศรพย ๕๓๖ เซลล์วิทยา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA 536 Cytology II  

*ศรพย ๕๓๗ สัมมนาทางพยาธิวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIPA 537 Seminar in Anatomical Pathology  

 
* รายวิชาใหม่ 



๒๙ 

 

มคอ.๒ 

 

(๙) วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรพค ๕๑๑ โลหิตวิทยาทั่วไป ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 511 General Hematology  

ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 512 Blood Coagulation System  

ศรพค ๕๑๓ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
SICP 513 Clinical Microscopy  

ศรพค ๕๑๔ วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๓ (๑-๔-๔) 
SICP 514 Clinical Serology and Immunology  

ศรพค ๕๑๕ เคมีคลินิก ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 515 Clinical Chemistry  

ศรพค ๕๑๖ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๓ (๑-๔-๔) 
SICP 516 Clinical Molecular Pathology  
ศรปร ๕๑๖ ปรสิตวิทยาคลินิก ๓ (๑-๔-๔) 
SIPR 516 Clinical Parasitology  
ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITM 517 Basic Transfusion Medicine  

 



๓๐ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๐) วิชาเอกรังสีวิทยา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย ๓ (๓-๐-๖) 
SIRD 511 Basic Knowledge in Diagnostic Radiology  
ศรรส ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 521 Basic Knowledge in Radiation and Oncology  
ศรรส ๕๒๓ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD 523 Basic Clinical Skills in Radiation Oncology  

*ศรรส ๕๒๔ ทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 524 Skills in Journal Appraisal for Radiation Oncologists  

*ศรรส ๕๒๕ ความรู้ขั้นสูงทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
SIRD 525 Advanced Knowledge in Radiation and Oncology  

*ศรรส ๕๒๖ สัมมนาทางเทคนิครังสีรักษา ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 526 Seminar in Radiotherapy Technique  
ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 531 Basic Knowledge in Nuclear Medicine  
ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓ (๑-๔-๔) 
SIRD 532 Basic Clinical Skills in Nuclear Medicine  

*ศรรส ๕๓๔ ความรู้ทางคลินิกข้ันสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIRD 534 Advanced Clinical Knowledge in Nuclear Medicine  

*ศรรส ๕๓๕ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD  535 Advanced Clinical Skills in Nuclear Medicine Imaging    

*ศรรส ๕๓๖ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD 536 Advanced Clinical Skills in Radionuclide Therapy  
ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 541 Diagnostic Imaging in Chest  
ศรรส ๕๔๒ ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 542 Diagnostic Imaging in Cardiovascular System  
ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 543 Diagnostic Imaging in Gastrointestinal and Hepatobiliary 

System 
 

ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์  ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 544 Diagnostic Imaging in Genitourinary System  



๓๑ 

 

มคอ.๒ 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 545 Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System  

**ศรรส ๕๕๐ ความรู้พ้ืนฐานทางคลินิกด้านรังสีรักษา ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 550 Clinical Knowledge in Radiation Oncology  

*ศรรส ๕๖๕ ภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในเด็ก ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 565 Diagnostic Computed Tomography in Pediatric  

*ศรรส ๕๖๘ ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD  568 Diagnostic Magnetic Resonance Imaging in Pediatric  

*ศรรส ๕๗๐ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 570 Diagnostic Imaging in Neuroradiology  

*ศรรส ๕๗๑ ภาพวินิจฉัยในเด็กพ้ืนฐาน ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 571 Basic Diagnostic Imaging in Pediatric  

 
หมายเหตุ ๑. รายวิชาที่เรียนร่วมกัน ทั้ง ๓ สาขา ให้เรียน ศรรส ๕๑๑, ๕๒๑, ๕๓๑, ๕๔๑, ๕๔๓, ๕๗๐ 
 ๒. รายวิชาที่เรียนเฉพาะแต่ละสาขา ให้เรียนดังนี้ 
  ๒.๑ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ให้เรียน ศรรส ๕๔๒, ๕๔๔, ๕๔๕, ๕๖๕, ๕๖๘, ๕๗๑ 
  ๒.๒ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ให้เรียน ศรรส ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖, ๕๕๐, 
  ๒.๓ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้เรียน ศรรส ๕๓๒, ๕๓๔, ๕๓๕, ๕๓๖ 

 
* รายวิชาใหม่ 

   ** เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อรายวิชา 



๓๒ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๑) วิชาเอกวิสัญญีวิทยา 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก ๒ (๒-๐-๔) 
SIAS 511 Basic Knowledge in Anesthesia  
ศรวส ๕๑๖ การให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อขั้นพื้นฐาน ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 516 Basic Orthopedic Anesthesia  
ศรวส ๕๑๘ สัมมนาทางวิสัญญีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
SIAS 518 Seminar in Anesthesiology  

*ศรวส ๕๒๐ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดสูตินรีเวช ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 520 Basic Anesthesia for Obstetric and Gynaecology Surgery  

*ศรวส ๕๒๑ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดทั่วไป 
และระบบปัสสาวะ 

๓ (๐-๖-๓) 

SIAS 521 Anesthesia for Basic General and Urology Surgery  
*ศรวส ๕๒๒ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 

SIAS 522 Basic Anesthesia for General Surgery  
*ศรวส ๕๒๓ การระงับความรู้สึกขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท ๓ (๐-๖-๓) 

SIAS 523 Anesthesia for Neurosurgery  
*ศรวส ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๐-๖-๓) 

SIAS 524 Basic in Perioperative Critical Care  
 

* รายวิชาใหม่ 
 



๓๓ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

**ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๔-๐-๘) 
SIEM 501 Fundamental Knowledge of Emergency Medicine  

**ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) 
SIEM 502 Principle Management in Emergency Medicine  

*ศรวฉ ๕๑๑ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ทั่วไปและระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 

๓ (๐-๖-๓) 

SIEM 511 Management in Medical and Cardiovascular Critical Care  
*ศรวฉ ๕๑๓ การฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง ๒ (๐-๔-๒) 
SIEM 513 Comprehensive Life Support  

*ศรวฉ ๕๑๔ หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) 
SIEM 514 Principle of Critical Patient Management in ER  

*ศรวฉ ๕๑๕ ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) 
SIEM 515 Essential Communication Skill For Emergency Medicine  

*ศรวฉ ๕๑๖ ทักษะการวิจัยที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) 
SIEM 516 Essential Research Skill For Emergency Medicine  

 
* รายวิชาใหม่ 
** ปรับหน่วยกิต 



๓๔ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๓) วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรวฟ ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
SIRM 511 Basic Medical Science for Rehabilitation Medicine  
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 513 Principle of Management in Rehabilitation Medicine  
ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 514 Management of Common Problems in Rehabilitation 

Medicine 
 

ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM  515 Rehabilitation for Patients with Specific Diseases  
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 
SIRM 516 Basic Clinical Skills in Rehabilitation Medicine  

*ศรวฟ ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 517 Basic Electrodiagnosis  

 
* รายวิชาใหม่ 



๓๕ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๔) วิชาเอกศัลยศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
SISU 502 Basic Science in Surgery   
ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 503 Basic General Surgery  
ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 504 Basic Vascular Surgery  
ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านมขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 505 Basic Head, Neck and Breast Surgery  
ศรศศ ๕๐๗ กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 507 Basic Pediatric Surgery  
ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 508 Basic Neurosurgery  
ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 509 Basic Cardiothoracic Surgery  
ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 510 Basic Urosurgery  
ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 511 Basic Plastic Surgery  
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 512 Seminar in Surgery   

*ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 513 Basic Trauma Surgery  

 
* เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 



๓๖ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๕) วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
SISU   502 Basic Science in Surgery   
ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 503 Basic General Surgery  
ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 504 Basic Vascular Surgery  
ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 510 Basic Urosurgery  
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 512 Seminar in Surgery  

**ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 513 Basic Trauma Surgery  

*ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 520 Acute Care and Ambulatory Surgery  

*ศรศศ ๕๓๒ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 532 Basic Knowledge and Skill in Endourology  

*ศรศศ ๕๓๓ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดมะเร็งทางยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 533 Basic Knowledge and Skill in Uro-Oncology  

*ศรศศ ๕๓๔ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 534 Basic Knowledge and Skill in Pediatric Urology  

*ศรศศ ๕๓๕ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 535 Emergency in Urology  

 
* รายวิชาใหม่ 
** เปลี่ยนรหัสรายวิชา และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 

 



๓๗ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๖) วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

**ศรอธ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ ๔ (๒-๔-๖) 
SIOR 505 Orthopaedic Trauma Surgery   
ศรอธ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 510 Orthopaedic Hand and Upper Extremity Surgery   
ศรอธ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 513 Pediatric Orthopaedic Surgery   
ศรอธ ๕๑๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 514 Orthopaedic Spine Surgery   
ศรอธ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 515 Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery   
ศรอธ ๕๑๖ พ้ืนฐานทางโรคกระดูกเมตะบอลิก ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 516 Basics in Metabolic Bone Diseases   
ศรอธ ๕๑๗ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIOR 517 Research Principle in Orthopaedic Surgery   

*ศรอธ ๕๑๘ เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 518 Basic Sports Medicine   

*ศรอธ ๕๑๙ พ้ืนฐานทางโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 519 Basics in Bone and Soft Tissue Tumors   

*ศรอธ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 520 Orthopaedic Foot and Ankle Surgery   

*ศรอธ ๕๒๑ ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 521 Advanced Orthopaedic Trauma Surgery  

 
* รายวิชาใหม่ 
** เปลี่ยนชื่อภาษาไทย 

 



๓๘ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๗) วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

**ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา ๓ (o-๖-๓) 
SIOB 517 Gynecologic Oncology  

*ศรสต ๕๕๐ พ้ืนฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIOB 550 Principal in Gynaecologic Surgery  

*ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทางนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 551 Basic Gynaecologic Surgery  

*ศรสต ๕๕๔ ปัญหาทางอายุรกรรมของสตรีตั้งครรภ์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 554 Medical Problem in Obstetrics  

*ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสูติศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 555 Obstetric Procedure  

*ศรสต ๕๕๖ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 556 Intrapartum Management  

*ศรสต ๕๕๗ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 557 Antepartum Care  

*ศรสต ๕๖๐ การดูแลผู้ป่วยนอกทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIOB 560 Ambulatory Care in Gynecology  

*ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
SIOB 566 Basic Knowledge in Obstetrics and Gynecology  

 
* รายวิชาใหม่ 
** เปลี่ยนชื่อภาษาไทยและปรับเพ่ิมหน่วยกิต 

 



๓๙ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๘) วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

**ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
SIOT 541 Basic Knowledge in Otorhinolaryngology  

ศรสน ๕๔๒ หัตถการพ้ืนฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SIOT 542 Basic Procedure of Otorhinolaryngology  

ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
SIOT 543 Emergency in Otorhinolaryngology  

***ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑–๒–๓) 
SIOT 551 Out – Patient Care in Otorhinolaryngology  

ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒–๒–๕) 
SIOT 561 Rhinology and Allergy  

ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒–๒-๕) 
SIOT 581 Laryngology and Swallowing  

*ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
SIOT 590 Otology and Neurology  

*ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) 
SIOT 591 Pediatric Otolaryngology  

*ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 
SIOT 592 Non-technical skills for Otorhinolaryngologists  

*ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) 
SIOT 593 Sleep Medicine  

 
* รายวิชาใหม่ 
** ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
*** ปรับลดหน่วยกิต 

 



๔๐ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๙) วิชาเอกอายุรศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)     
****ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 

SIMD 512 Emergency Medicine   
**ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 

SIMD 513 Ambulatory Medicine   
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 514 Basic Psychiatry for Internists   

****ศรอย ๕๒๐ ความรู้พ้ืนฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
SIMD 520 Fundamental Knowledge of Internal Medicine   
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๔-๐-๘) 
SIMD 521 Seminars in the Cares of General Medical In-patients   

***ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIMD 522 Cares of General Medical In-patients   

ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 

SIMD 524 Cardiovascular Critical Care   
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 525 Respiratory Critical Care   

*ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD 540 Cares of Critically-ill Medical In-patients   

 
* รายวิชาใหม่ 
** ปรับหน่วยกิต 
*** ปรับเพิ่มหน่วยกิต 
**** ปรับลดหน่วยกิต 

 



๔๑ 

 

มคอ.๒ 

 

(๓) หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต) 
๓.๑ วิชาเลือกส่วนกลาง (อย่างน้อย ๑ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต) 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรคร ๕๒๓ การบริหารทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 523 Administration in Medical Practice  

ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 527 Biomedical Communication and Informatics  

*ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 528 Patient Safety  

*ศรคร ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในชั้นคลินิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 529 Effective Clinical Teaching  

*ศรคร ๕๓๐ การแพทย์ผสมผสาน ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 530 Integrated Medicine  

*ศรคร ๕๓๑ พ้ืนฐานโภชนศาสตร์คลินิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 531 Basic Clinical Nutrition  

 
* รายวิชาใหม่ 

 



๔๒ 

 

มคอ.๒ 

 

๓.๒ วิชาเลือกของวิชาเอก (จ านวนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต เม่ือรวมกับวิชาเลือก
ส่วนกลาง) 

 

(๑) วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรกม ๕๒๖ กุมารเวชศาสตร์เวชบ าบัดวิกฤติ ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  526 Pediatric Critical Care Medicine  
*ศรกม ๕๒๗ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  527 Neonatology  
*ศรกม ๕๒๘ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  528 Pediatric Developmental and Behavioral Medicine  
*ศรกม ๕๒๙ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  529 Ambulatory Pediatrics  
*ศรกม ๕๓๐ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  530 Child and Adolescent Psychiatry  
*ศรกม ๕๓๑ กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและอองโคโลยี   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  531 Pediatric Hematology and Oncology  
*ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  532 Pediatric Cardiology  
*ศรกม ๕๓๓ กุมารเวชศาสตร์โรคไต   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  533 Pediatric Nephrology  
*ศรกม ๕๓๔ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  534 Pediatric Infectious Disease  
*ศรกม ๕๓๕ กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  535 Pediatric Endocrinology  
*ศรกม ๕๓๖ กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  536 Pediatric Nutrition  
*ศรกม ๕๓๗ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  537 Pediatric Pulmonology  
*ศรกม ๕๓๘ กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  538 Pediatric Dermatology  
*ศรกม ๕๓๙ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  539 Pediatric Neurology  

* รายวิชาใหม่



๔๓ 

 

มคอ.๒ 

 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*ศรกม ๕๔๐ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  540 Pediatric Gastroenterology  
*ศรกม ๕๔๑ กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  541 Pediatric Rheumatology  
*ศรกม ๕๔๒ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  542 Pediatric  Allergy and Immunology  
*ศรกม ๕๔๓ กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม   ๒ (๐-๔-๒) 
*SIPD  543 Pediatric Genetics  

 

(๒) วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ 
*ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 520 Acute Care and Ambulatory Surgery  
*ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 522 Research Principle in Surgery  
*ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 523 Essential Surgical Skill in Surgery  
*ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๐-๒-๔) 

SISU 524 Basic Non-technical Skills for Surgeons  
*ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 531 Complex Pediatric Surgery  

 

(๓) วิชาเอกจักษุวิทยา 
*ศรจษ ๕๔๐ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

SIOP 540 Refraction Contact Lens and Low vision II  

*ศรจษ ๕๔๑ ประสาทจักษุวิทยา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 541 Neuro-ophthalmology II  

*ศรจษ ๕๔๒ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 542 Diseases of the Cornea and Refractive Surgery II  

*ศรจษ ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 543 Diseases of the Retina and Vitreous II  

*ศรจษ ๕๔๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 544 Pediatric Ophthalmology and Strabismus II  

* รายวิชาใหม่



๔๔ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*ศรจษ ๕๔๕ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

SIOP 545 Diseases of the Uveitis and Ocular Inflammation II  

*ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
SIOP 546 Cataract and Cataract Surgery II  

*ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 547 Glaucoma II  

*ศรจษ ๕๔๘ โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาระดับขั้นกลาง ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 548 Intermediate Level of Diseases of the Orbit and Oculoplastic  

 

(๔) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ 
ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC 511 Basic Knowledge in General Psychiatry  

ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
SIPC 515 Complicated Out-Patient Psychiatric Care   

ศรจช ๕๒๓ ความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางจิตเวชผู้สูงวัย ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC 523 Basic Knowledge in Old Age Psychiatry  

*ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPC 526 Group Therapy in Psychiatry  

*ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPC 527 Consultation-Liaison Psychiatry   

*ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓ (๐-๖-๓) 
SIPC 528 Child and Adolescent Psychiatry   

 

(๕) วิชาเอกตจวิทยา 
ศรอย  ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD  514 Basic Psychiatry for Internists   
ศรอย  ๕๒๑ สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๔-๐-๘) 
SIMD  521 Seminars in the Cares of General Medical In-patients   

*ศรอย  ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD  540 Cares of Critically-ill Medical In-patients  
ศรอย  ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD  524 Cardiovascular Critical Care  
ศรอย  ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD  525 Respiratory Critical Care   

* รายวิชาใหม่



๔๕ 

 

มคอ.๒ 

 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
(๖) วิชาเอกนิติเวชศาสตร์ 
*ศรนต ๕๒๘ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 

SIFS 528 Basic Knowledge in Medical Law  
*ศรนต ๕๓๐ นิติเวชคลินิกประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) 

SIFS 530 Application of Clinical Forensic Medicine  
*ศรนต ๕๔๑ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๒ (๐-๔-๒) 

SIFS 541 Skill in Forensic Laboratory  
*ศรนต ๕๔๒ การวิจัยทางนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒)   

SIFS 542 Research in Forensic Medicine and Forensic Science  
*ศรนต ๕๔๓ สัมมนาทางนิติเวชศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 

SIFS 543 Seminar on Forensic Medicine  
 

(๗) วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ 
*ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 520 Acute Care and Ambulatory Surgery  
*ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 522 Research Principle in Surgery  
*ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 523 Essential Surgical Skill in Surgery  
*ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๐-๒-๔) 

SISU 524 Basic Non-technical Skills for Surgeons  
*ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน  ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 531 Complex Pediatric Surgery  

*ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบ
ประสาทควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะ
พลศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) 

SISU 536 Basic Knowledge in Female Urology, Neurourology and Skill 
in Urodynamic Study 

 

*ศรศศ   ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต  ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 537 Basic Knowledge and Skill in Kidney Transplantation  

* รายวิชาใหม่



๔๖ 

 

มคอ.๒ 

 

(๘) วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรพย ๕๓๘ พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 538 Gastrointestinal and Hepatopancreatobiliary Pathology  

*ศรพย ๕๓๙ พยาธิวิทยาโรคไต ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 539 Nephropathology  

*ศรพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 540 Genitourinary Pathology  

*ศรพย ๕๔๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเต้านม ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 541 Diagnostic Breast Pathology  

*ศรพย ๕๔๒ พยาธิวิทยาระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 542 Neuropathology  

*ศรพย ๕๔๓ พยาธิวิทยาโรคปอด ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 543 Pulmonary Pathology  

*ศรพย ๕๔๔ โลหิตพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 544 Hematopathology  

*ศรพย ๕๔๕ พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ๒(๐-๔-๒) 
SIPA 545 Bone and Soft Tissue Pathology  

*ศรพย ๕๔๖ พยาธิวิทยาสูตินรีเวช ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 546 Gynecologic and Obstetric Pathology  

*ศรพย ๕๔๗ เซลล์วิทยา ๓ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 547 Cytology III  

*ศรพย ๕๔๘ ตจพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 548 Dermatopathology  

 

(๙) วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก 
*ศรพค ๕๑๘ วิทยาเซรุ่มทางคลินิก ๑ (๐-๒-๑) 

SICP 518 Clinical Serology  
*ศรพค ๕๑๙ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

SICP 519 Blood Coagulation System II  
*ศรพค ๕๒๐ การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ ๓ (๒-๒-๕) 

SICP 520 Laboratory Management  
* รายวิชาใหม่



๔๗ 

 

มคอ.๒ 

 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*ศรพค ๕๒๑ เคมีคลินิก ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

SICP 521 Clinical Chemistry II  
*ศรพค ๕๒๒ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

SICP 522 Clinical Molecular Pathology II  
 

(๑๐) วิชาเอกรังสีวิทยา 
*ศรรส  ๕๓๗ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD  537 Advanced Clinical Skills in Positron Emission Tomography  
ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 544 Diagnostic Imaging in Genitourinary System  
ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 545 Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System  

*ศรรส ๕๖๐ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของหัวใจและหลอดเลือดส าหรับขั้นต้น ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 560 Advanced Diagnostic Imaging in Cardiovascular System for 

Elementary Level 
 

*ศรรส ๕๖๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้องส าหรับขั้นต้น ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 561 Advanced Diagnostic Imaging in Abdomen for Elementary 

Level 
 

*ศรรส ๕๖๒ ภาพวินิจฉัยของเต้านม ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 562 Breast Imaging  

*ศรรส ๕๖๓ การแปลผลภาพรังสีทรวงอกส าหรับขั้นต้น ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 563 Interpretation of Chest Imaging for Elementary Level  

*ศรรส ๕๖๔ ภาพวินิจฉัยของศีรษะและล าคอ ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 564 Head and Neck Imaging  

*ศรรส ๕๖๖ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อส าหรับขั้นต้น ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 566 Advanced Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System for 

Elementary Level 
 

*ศรรส ๕๖๗ ภาพวินิจฉัยของระบบประสาทและกระดูกสันหลัง ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD  567 Central Nervous System and Spine Imaging  

*ศรรส ๕๖๙ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD  569 Neuro Intervention  

* รายวิชาใหม่



๔๘ 

 

มคอ.๒ 

 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
*ศรรส ๕๗๒ รังสีร่วมรักษาระบบล าตัว ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 572 Body Interventional Radiology  

*ศรรส ๕๗๓ ทักษะทางคลินิค ด้านเทคนิคทางรังสีรักษา ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD 573 Clinical skills in Radiotherapy Technique  

 

(๑๑) วิชาเอกวิสัญญีวิทยา 
*ศรวส ๕๒๕ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงส าหรับการผ่าตัดสูตินรีเวช ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 525 Anesthesia for Advanced Obstetric and Gynecologic Surgery  
*ศรวส ๕๒๖ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพ้ืนฐานส าหรับ หู คอ จมูก ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 526 Basic Anesthesia for Ear Nose Throat Surgery  
*ศรวส ๕๒๗ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันสูงส าหรับการผ่าตัดช่องท้อง ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 527 Advanced Anesthesia for Abdominal Surgery  
*ศรวส ๕๒๘ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงส าหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 528 Advanced Anesthesia for Orthopedic Surgery  
*ศรวส ๕๒๙ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นสูง ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 529 Advanced in Perioperative Critical Care  
*ศรวส ๕๓๐ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันพื้นฐานส าหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 530 Basic Anesthesia for Cardiothoracic Surgery  
*ศรวส ๕๔๗ การดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังทางคลินิก ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 547 Clinical Care of Chronic Pain Patient  
*ศรวส ๕๔๘ การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดและผู้ป่วยอุบัติเหตุ ๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 548 Anesthesia for Outside-Operating Room and Trauma 
Patients 

 

*ศรวส ๕๔๙ การประเมินและเตรียมผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อนการระงับความรู้สึก ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 549 Preoperative Evaluation and Preparation in Complicated 

Patients for Anesthesia 
 

*ศรวส ๕๕๐ การระงับปวดเฉียบพลัน ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 550 Acute Pain Management  

 
* รายวิชาใหม่



๔๙ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรวฉ ๕๑๐ หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นสูง ๓ (๐-๖-๓) 
SIEM 510 Emergency Medicine Procedures  

*ศรวฉ ๕๑๒ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒ (๐-๔-๒) 
SIEM 512 Point-of-Care Ultrasound in Emergency Medicine  

*ศรวฉ ๕๑๗ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ๒ (๐-๔-๒) 
SIEM 517 Prehospital Care  

*ศรวฉ ๕๑๘ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
SIEM 518 Management in Toxicology  

 

(๑๓) วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
*ศรวฟ ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขัน้สูง ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 518 Advanced Electrodiagnosis  

*ศรวฟ ๕๑๙ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 519 Rehabilitation for Patients with Complicated Diseases  

*ศรวฟ ๕๒๐ หัตถการขัน้สูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๓-๐-๖) 
SIRM 520 Advanced Clinical Skills in Rehabilitation Medicine  

 

(๑๔) วิชาเอกศัลยศาสตร์ 
*ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 520 Acute Care and Ambulatory Surgery  
*ศรศศ ๕๒๑ เวชบ าบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 

SISU 521 Critical Care Surgery  
*ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 522 Research Principle in Surgery  
*ศรศศ ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 523 Essential Surgical Skill in Surgery  
*ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๐-๒-๔) 

SISU 524 Basic Non-technical Skills for Surgeons  
*ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) 

SISU 531 Complex Pediatric Surgery  
    

* รายวิชาใหม่



๕๐ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๕) วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 522 Research Principle in Surgery  

*ศรศศ  ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 523 Essential Surgical Skill in Surgery  

*ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพ้ืนฐานส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๐-๒-๔) 
SISU 524 Basic Non-technical Skills for Surgeons  

*ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 531 Complex Pediatric Surgery  

*ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบ
ประสาทควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจ
ปัสสาวะพลศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) 

SISU 536 Basic Knowledge in Female Urology, Neurourology and Skill 
in Urodynamic Study 

 

*ศรศศ   ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 537 Basic Knowledge and Skill in Kidney Transplantation  

 

(๑๖) วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
ศรอธ ๕๐๙ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิกทางศัลยศาสตร์ 

ออร์โธปิดิกส์ 
๔ (๔-๐-๘) 

SIOR 509 Basic Science and Clinical Application in Orthopaedic   
ศรอธ ๕๑๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
SIOR 512 Basic Orthopaedic Surgery   

 

(๑๗) วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
*ศรสต ๕๕๒ การผ่าตัดขั้นสูงทางนรีเวชวิทยา ๓ (o-๖-๓) 
SIOB 552 Advanced Gynecologic Surgery  

*ศรสต ๕๖๑ การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช ๒ (๐-๔-๒) 
SIOB 561 Minor Surgery in Gynaecology  

*ศรสต ๕๖๒ ต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและวัยทอง ๑ (๐-๒-๑) 
SIOB 562 Gynecology Endocrinology and Menopause  

    

* รายวิชาใหม่ 



๕๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*ศรสต ๕๖๓ วางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด ๑ (๐-๒-๑) 
SIOB 563 Family Planning and Contraception   

*ศรสต ๕๖๔ โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี ๑ (๐-๒-๑) 
SIOB 564 Female Reproductive Tract Infections  

*ศรสต ๕๖๕ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 565 Maternal and Fetal Medicine  

 

(๑๘) วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
*ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) 

SIOT 552 In-Patient Care in Otorhinolaryngology  

*ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
SIOT 594 Advanced in Rhinology and Allergy  

*ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
SIOT 595 Advanced in Otology and Neurology  

*ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
SIOT 596 Advanced in Head and Neck Surgery  

 

(๑๙) วิชาเอกอายุรศาสตร์ 
*ศรอย ๕๒๖ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 526 Rheumatology   

*ศรอย ๕๒๗ โรคระบบทางเดินอาหาร ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 527 Gastroenterology   

*ศรอย ๕๒๘ โรคระบบโลหิตวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 528 Hematorogy   

*ศรอย ๕๒๙ โรคความดันโลหิตสูง ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 529 Hypertension   

*ศรอย ๕๓๐ โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 530 Allergy and Immunology   

*ศรอย ๕๓๑ โรควักกะวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 531 Nephrology   

*ศรอย ๕๓๒ โรคประสาทวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 532 Neurology   

* รายวิชาใหม่



๕๒ 

 

มคอ.๒ 

 

  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*ศรอย ๕๓๓ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 533  Medical Oncology  

*ศรอย ๕๓๔ เวชพันธุศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 534 Medical Genetics   

*ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 535 Infectious Diseases Medicine  

*ศรอย ๕๓๖ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ๒ (๑-๒-๓) 
SIMD 536 Endocrinology    

*ศรอย ๕๓๗ หทัยวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 537 Cardiology   

*ศรอย ๕๓๘ โรคระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 538 Pulmonology   

*ศรอย ๕๓๙ โภชนาการคลินิก ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 539 Clinical Nutrition   

 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ต่าง

สาขาวิชาเอกในหลักสูตร หรือที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร 
 



๕๓ 

 

มคอ.๒ 

 

๓.๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา 
ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย  ดังนี้ 

ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของส่วนงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
ศร (SI) หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของภาควิชา/สาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน 

 กม (PD) หมายถึง  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 คร (ID) หมายถึง การสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาต่าง ๆ 
 จษ (OP) หมายถึง  ภาควิชาจักษุวิทยา 
 จช (PC) หมายถึง  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
 จว (MI)    หมายถึง  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 ตจ (DM)    หมายถึง ภาควิชาตจวิทยา 
 ธล (TM)  หมายถึง  ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
 นต (FS) หมายถึง  ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
 ปร (PR) หมายถึง  ภาควิชาปรสิตวิทยา 
 พย (PA) หมายถึง  ภาควิชาพยาธิวิทยา 
 พค (CP) หมายถึง  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก 
 รส (RD) หมายถึง  ภาควิชารังสีวิทยา 
 วส (AS) หมายถึง  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
 วฉ (EM)   หมายถึง  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 วฟ (RM) หมายถึง  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 ศศ (SU) หมายถึง  ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
 ศอ (OR) หมายถึง  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
 สต (OB) หมายถึง  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 สน (OT) หมายถึง  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
 อย (MD) หมายถึง  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
 



๕๔ 

 

มคอ.๒ 

 

๓.๑.๕  แผนการศึกษา 
(๑) วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมาร
เวชศาสตร์ทั่วไป 

๓ (๓-๐-๖) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรกม# ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร ์
ผู้ป่วยนอกท่ัวไป 

๔ (๐-๘-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรกม# ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร ์
ผู้ป่วยในท่ัวไป 

๔ (๐-๘-๔) ศรกม# ๕๒๔ กุมารเวชศาสตรเ์วชบ าบัด
วิกฤตขั้นพ้ีนฐาน 

๔ (๐-๘-๔) 

    ศรกม# ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ขั้นพื้นฐาน 

๔ (๑-๖-๕) 

 รวม  ๑๒  หน่วยกิต รวม  ๑๓  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรกม# ๕๕๒ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยใน

เฉพาะโรค 
๔ (๐-๘-๔)  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต    
 รวม  ๑๐  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
 (rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๕๕ 

 

มคอ.๒ 

 

(๒) วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานและ
คลินิกสมัพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรศศ ๕๐๒# วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร ์

๔ (๔-๐-๘) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับแพทย ์

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๐๓# ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรศศ ๕๐๔# ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๙# ศัลยศาสตร์หัวใจและ
ทรวงอกขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๐๕# ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ 
และ เตา้นมขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๐-๔-๒) ศรศศ ๕๑๐# ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๐๗# กุมารศลัยศาสตร ์
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๑# ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๑๓# ศัลยศาสตร์อุบัติเหต ุ
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๒# สัมมนาทาง
ศัลยศาสตร ์

๑ (๑-๐-๒) 

    ศรศศ ๕๓๐# ความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับ 
กุมารศลัยศาสตร์
ระดับซับซ้อน 

๒ (๑-๒-๓) 

 รวม  ๑๕  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
     วิชาเลือก  ๖ หน่วยกิต    วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษา และเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
 (rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 



๕๖ 

 

มคอ.๒ 

 

(๓) วิชาเอกจักษุวิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรจษ ๕๓๐ พื้นฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะ
ทางคลินิก หัตถการ และ 
ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรจษ ๕๓๑ โรคกระจกตาและการผ่าตัด
แก้ไขสายตาผดิปกติ ๑ 

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรจษ ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) ศรจษ ๕๓๕ โรคเบ้าตาและศลัยกรรม
ตกแต่งเสริมสร้างทางตา
ขั้นต้น 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตดัต้อ
กระจก ๑  

๓ (๑-๔-๔) ศรจษ ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน
และการอักเสบ ๑ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรจษ ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑ ๒ (๑-๒-๓) ศรจษ ๕๓๗ การวัดสายตา เลนส์
สัมผสั และสายตา
เลือนลาง ๑ 

๒ (๑-๒-๓) 

    ศรจษ ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
    ศรจษ ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
 
 
 



๕๗ 

 

มคอ.๒ 

 

(๔) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรจช ๕๑๒# การบริบาลผู้ป่วยในทาง
จิตเวชศาสตร์ ท่ีพบบ่อย 

๔ (๐-๘-๔) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรจช ๕๑๓# การบริบาลผู้ป่วยในทาง
จิตเวชศาสตร์ ท่ีซับซ้อน 

๔ (๐-๘-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรจช ๕๑๔# การบริบาลผู้ป่วยนอกทาง
จิตเวชศาสตร์ ท่ีพบบ่อย 

๒ (๐-๔-๒) ศรจช ๕๑๗# วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ทางจิตเวชศาสตร ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรจช ๕๑๖# โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่
น่าสนใจ 

๓ (๓-๐-๖) ศรจช ๕๑๘# จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) 

    ศรจช ๕๒๔# จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
    ศรจช ๕๒๕# การบ าบัดด้วย

กระแสไฟฟ้าและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

๑ (๐-๒-๑) 

 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 
๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศกึษาที่ ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
 Rotation) 

 
 
 



๕๘ 

 

มคอ.๒ 

 

(๕) วิชาเอกตจวิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรอย ๕๑๒# เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรอย ๕๑๓# การบริบาลผู้ป่วยนอก
ด้านอายุรกรรม 

๓ (๐-๖-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรอย ๕๒๐# ความรู้พื้นฐานทาง
อายุรศาสตร ์

๓ (๓-๐-๖)  วิชาเลือก ๙ หน่วยกิต 

 ศรอย ๕๒๒# เวชบริบาลผู้ป่วยใน
ทั่วไป 

๔ (๐-๘-๔)    

 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรตจ ๕๐๑# ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) ศรตจ ๕๐๓# การสืบค้นทาง

ห้องปฏิบัติการทางโรค
ผิวหนัง 

๓ (๑-๔-๔) 

 ศรตจ ๕๐๒# หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) ศรตจ ๕๐๔# สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
  วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต    
 รวม  ๘  หน่วยกิต รวม  ๔  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
 (rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 



๕๙ 

 

มคอ.๒ 

 

(๖) วิชาเอกนิติเวชศาสตร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานและ
คลินิกสมัพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรนต ๕๒๑# ความรู้พื้นฐานทาง 
พยาธิวิทยากายวิภาค 

๓ (๒-๒-๕) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรนต ๕๒๒# ความรู้พื้นฐานทาง 
นิติพยาธ ิ

๓ (๓-๐-๖)   ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรนต ๕๒๓# ปฏิบัติการพื้นฐานทาง
นิติพยาธ ิ

๔ (๐-๘-๔) ศรนต ๕๓๔# ความรู้พื้นฐานทาง
นิติเวชคลินิก 

๔ (๒-๔-๖) 

 ศรนต ๕๒๔# ความรู้พื้นฐานทางการ
ตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ

๔ (๑-๖-๕) ศรนต ๕๒๗# ความรู้พื้นฐาน 
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการนติิเวช 

๒ (๒-๐-๔) 

    ศรนต ๕๒๙# นิติพยาธิประยุกต ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 รวม  ๑๕  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษา และเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
 (rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๖๐ 

 

มคอ.๒ 

 

(๗) วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรศศ ๕๐๒# วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร ์

๔ (๔-๐-๘) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๖๑#  ความรู้พื้นฐานและทักษะใน
ศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือด
สมองและไขสันหลัง 

๔ (๒-๔-๖) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรศศ ๕๖๔# ความรู้พื้นฐานประสาท
ศัลยศาสตร์ ฟังก์ชันนัล 

๑ (๑-๐-๒) ศรศศ ๕๐๘# ประสาทศัลยศาสตร ์
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๖๕# ความรู้และทักษะ 
ขั้นพื้นฐานการผ่าตดัไขสัน
หลังและกระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๒# สัมมนาทางศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) 

 ศรศศ ๕๖๖# ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานด้านกุมารประสาท
ศัลยศาสตร ์

๑ (๐-๒-๑) ศรศศ ๕๖๒# ความรู้และทักษะ 
ขั้นพื้นฐานส าหรับการดูแล
ภาวะวิกฤติทางประสาท
ศัลยศาสตร์และภาวะ
บาดเจ็บศรีษะและ 
ไขสันหลัง 

๔ (๑-๖-๕) 

    ศรรศ ๕๖๓#  ความรู้และทักษะ 
ขั้นพื้นฐานทางศัลยกรรม
เนื้องอกระบบประสาท 

๔ (๓-๒-๗) 

 รวม  ๑๓  หน่วยกิต รวม  ๑๖  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษา และเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
 (rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๖๑ 

 

มคอ.๒ 

 

(๘) วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรพย ๕๒๙# การตรวจศพทาง 
พยาธิวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรพย ๕๓๐# ศัลยพยาธิวิทยามหภาค
ขั้นพื้นฐาน 

๓ (๑-๔-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรพย ๕๓๑# การวินิจฉัยทาง 
พยาธิวิทยาข้ันพ้ืนฐาน 

๓ (๑-๔-๔)    

 ศรพย ๕๓๕# เซลล์วิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓)    
 รวม  ๑๑  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรพย ๕๓๒# การวินิจฉัยทาง 

พยาธิวิทยาข้ันสูง 
๓ (๑-๔-๔)  วิชาเลือก ๑๑ หน่วยกิต 

 ศรพย ๕๓๓# เทคนิคและการจัดการทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

๓ (๑-๔-๔)    

 ศรพย ๕๓๔# ศัลยพยาธิวิทยามหภาค
ขั้นสูง 

๓ (๑-๔-๔)    

 ศรพย ๕๓๖# เซลล์วิทยา ๒ ๒ (๑-๒-๓)    
 ศรพย ๕๓๗# สัมมนาทางพยาธิวิทยา ๒ (๒-๐-๔)    
 รวม  ๑๓  หน่วยกิต รวม  ๑๑  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนให้ลักษณะหมนุเวียน 
 (Rotation) 

 
 
 
 



๖๒ 

 

มคอ.๒ 

 

(๙) วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรพค ๕๑๑# โลหิตวิทยาทั่วไป ๓ (๒-๒-๕) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรพค ๕๑๒# ระบบการแข็งตัวเป็น 
ลิ่มเลือด 

๓ (๒-๒-๕) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรพค ๕๑๓# จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) ศรพค ๕๑๖# พยาธิวิทยาคลินิกระดับ
โมเลกุล 

๓ (๑-๔-๔) 

 ศรพค ๕๑๔# วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

๓ (๑-๔-๔) ศรปร ๕๑๖# ปรสิตวิทยาคลินิก ๓ (๑-๔-๔) 

 ศรพค ๕๑๕# เคมีคลินิก ๓ (๒-๒-๕) ศรธล ๕๑๗# เวชศาสตร์การธนาคาร
เลือดขั้นพื้นฐาน 

๓ (๒-๒-๕) 

 รวม  ๑๕  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๖๓ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๐) วิชาเอกรังสีวิทยา 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรรส ๕๑๑# ความรู้พื้นฐานทางรังสี
วินิจฉัย 

๓ (๓-๐-๖) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรรส ๕๔๒# ภาพวินิ จฉั ยของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

๒ (๐-๔-๒) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรรส ๕๔๔# ภาพวินิจฉัยของระบบ
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ ์

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๒๑# ความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรรส ๕๔๕# ภาพวินิ จฉั ยของระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๓๑# ความรู้พื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรรส ๕๖๘ ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก 

๑ (๐-๒-๑) ศรรส ๕๔๑# ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 

 ศรรส ๕๗๑# ภาพวินิจฉัยในเด็กพื้นฐาน ๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๔๓# ภาพวนิิจฉัยของระบบ
ทางเดินอาหารและ
ทางเดินน้ าด ี

๒ (๐-๔-๒) 

    ศรรส ๕๗๐# ภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท 

๒ (๐-๔-๒) 

 รวม  ๑๓  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรรส ๕๖๕#๑ ภ า พ วิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ย

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
ในเด็ก 

๑ (๐-๒-๑)  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต    
 รวม  ๗  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๖๔ 

 

มคอ.๒ 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
และคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรรส ๕๑๑# ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย ๓ (๓-๐-๖) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
 ศรรส ๕๒๑# ความรู้พื้นฐานทางรังสรีักษา

และมะเร็งวิทยา 
๒ (๒-๐-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับ

แพทย ์
๑ (๑-๐-๒) 

 ศรรส ๕๓๑# ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

๒ (๒-๐-๔) ศรรส ๕๒๓# ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

๓ (๐-๖-๓) 

 ศรรส ๕๔๑# ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๒๔# ทักษะการอ่านและวเิคราะห์
บทความทางรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรรส ๕๔๓# ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดิน
อาหารและทางเดินน้ าดี 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๒๕# ความรู้ขั้นสูงทางรังสรีักษาและ
มะเร็งวิทยา 

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรรส ๕๗๐# ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๒๖# สัมมนาด้านเทคนิคทาง 
รังสีวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) 

    ศรรส ๕๕๐# ความรู้พื้นฐานทางคลินิก 
ด้านรังสรีักษา 

๒ (๐-๔-๒) 

 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 



๖๕ 

 

มคอ.๒ 

 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน
และคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรรส ๕๑๑# ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย ๓ (๓-๐-๖) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
 ศรรส ๕๒๑# ความรู้พื้นฐานทางรังสรีักษา

และมะเร็งวิทยา 
๒ (๒-๐-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับ

แพทย ์
๑ (๑-๐-๒) 

 ศรรส ๕๓๑# ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

๒ (๒-๐-๔) ศรรส ๕๔๑# ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 

 ศรรส ๕๓๒# ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทาง
เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์

๓ (๑-๔-๔) ศรรส ๕๔๓# ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดิน
อาหารและทางเดินน้ าดี 

๒ (๐-๔-๒) 

  วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต ศรรส ๕๗๐# ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
     วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต 
 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรรส ๕๓๔# ความรู้ทางคลินิกข้ันสูงทาง 

เวชศาสตร์นิวเคลยีร ์
๑ (๑-๐-๒) ศรรส ๕๓๖# ทักษะคลินิกข้ันสูงด้านการรักษา

ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์
๓ (๐-๖-๓) 

 ศรรส ๕๓๕# ทักษะคลินิกข้ันสูงด้านการ
ตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

๓ (๐-๖-๓)  วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต 

  วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต    
 รวม  ๖ หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 



๖๖ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๑) วิชาเอกวิสัญญีวิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑  ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรวส ๕๑๑# ความรู้พื้นฐานในการให้ยา
ระงับความรูส้ึก 

๒ (๒-๐-๔) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรวส ๕๑๖# การให้ยาระงับความรูส้ึก
ส าหรับการผา่ตัดกระดูก
และข้อขั้นพื้นฐาน 

๓ (๐-๖-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรวส ๕๑๘# สัมมนาทางวิสญัญีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) ศรวส ๕๒๒# การให้ยาระงับ
ความรูส้ึกข้ันพ้ืนฐาน
ส าหรับการผา่ตัดทั่วไป 

๓ (๐-๖-๓) 

 ศรวส ๕๒๐# การให้ยาระงับความรูส้ึก
ขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดสูตินรีเวช 

๓ (๐-๖-๓) ศรวส ๕๒๓# การระงับความรูส้ึกข้ัน
พื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดทางระบบ
ประสาท 

๓ (๐-๖-๓) 

 ศรวส ๕๒๑# การให้ยาระงับความรูส้ึก
ขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดทั่วไปและระบบ
ปัสสาวะ 

๓ (๐-๖-๓) ศรวส ๕๒๔# เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน 
ระหว่าง และหลังผา่ตัด 

๓ (๐-๖-๓) 

 รวม  ๑๕  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก  ๗ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต 
 รวม  ๗  หน่วยกิต รวม  ๔  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 



๖๗ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ชั้นปี   ภาคการศึกษาท่ี ๑    ภาคการศึกษาท่ี ๒  

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์  ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์  

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรวฉ ๕๐๑# ความรู้พื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๔ (๔-๐-๘) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์  

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรวฉ ๕๐๒# หลักการดูแลรักษาทาง 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๔ (๐-๘-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย์  

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรวฉ ๕๑๑# การดูแลผู้ป่วยท่ีมภีาวะ
วิกฤตทางอายุรศาสตร์
ทั่วไปและระบบหัวใจ 
และหลอดเลือด 

๓ (๐-๖-๓) ศรวฉ ๕๑๓# การฟื้นคืนชีพข้ันสูง ๒ (๐-๔-๒) 

   วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต ศรวฉ ๕๑๔# หลักการดูแลรักษาผู้ป่วย
วิกฤตในห้องฉุกเฉิน 

๔ (๐-๘-๔) 

    
 

ศรวฉ ๕๑๕# ทักษะการสื่อสารที ่
จ าเป็นส าหรับ 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม  ๑๕  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรวฉ ๕๑๖# ทักษะการวิจัยที่จ าเป็น

ส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๓ (๓-๐-๖)   วิชาเลือก ๕ หนว่ยกิต 

   วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต     
 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 



๖๘ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๓) วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรวฟ ๕๑๑# วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานส าหรับ 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๓-๒-๗) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรวฟ ๕๑๓# หลักการรักษาทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๒-๔-๖) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรวฟ ๕๑๔# การดูแลปัญหาที่พบ
บ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

๔ (๒-๔-๖) ศรวฟ ๕๑๖# หัตถการพื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๓ (๐-๖-๓) 

    ศรวฟ ๕๑๗# ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) 
 รวม  ๑๓  หน่วยกิต  รวม  ๑๒  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรวฟ ๕๑๕# การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ส าหรับผู้ป่วยโรคตา่งๆ 
๔ (๒-๔-๖)  วิชาเลือก  ๕ หน่วยกิต 

  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต    
 รวม  ๑๐  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องท้ังปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษา และเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๖๙ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๔) วิชาเอกศัลยศาสตร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรศศ ๕๐๒# วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร ์

๔ (๔-๐-๘) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๐๓# ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับ
แพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรศศ ๕๐๔# ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๗# กุมารศลัยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๐๕# ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ 
เต้านมขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๐-๔-๒) ศรศศ ๕๐๘# ประสาทศัลยศาสตร ์
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๑๒# สัมมนาศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรศศ ๕๐๙# ศัลยศาสตร์หัวใจและ 
ทรวงอกขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๑๓# ศัลยศาสตร์อุบัติเหต ุ
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๐# ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

    ศรศศ ๕๑๑# ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) 

 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษา และเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๗๐ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๕) วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรศศ ๕๐๒# วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร ์

๔ (๔-๐-๘) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๐๓# ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับ
แพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรศศ ๕๐๔# ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๒๐# ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและ 
การบริบาลผู้ป่วยนอก 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๑๐# ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้น
พื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๓๒# ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน
ส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๑๒# สัมมนาทางศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรศศ ๕๓๓# ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน
ส าหรับการผ่าตัดมะเร็งทาง 
ยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรศศ ๕๑๓# ศัลยศาสตร์อุบัติเหต ุ
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๓๔# ความรู้และทักษะขัน้พื้นฐาน
ส าหรับศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา
ในเด็ก 

๒ (๑-๒-๓) 

    ศรศศ ๕๓๕# ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) 

 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๕  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 
(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๗๑ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๖) วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรอธ ๕๑๓# ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
ในเด็ก 

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย ์

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรอธ ๕๑๕# ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
บูรณสภาพในผู้ใหญ ่

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรอธ ๕๑๗# หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส ์

๑ (๑-๐-๒) ศรอธ ๕๐๕# การบาดเจ็บทาง 
ออร์โธปิดิกส ์

๔ (๒-๔-๖) 

 ศรอธ ๕๑๘# เวชศาสตร์การกีฬาพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๐# ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดมือและรยางค์บน 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรอธ ๕๑๙# พืน้ฐานทางโรคเนื้องอก
กระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๔# ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) 

  วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต    
 รวม  ๑๔  หน่วยกิต รวม  ๑๓  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรอธ ๕๑๖# พื้นฐานทางโรคกระดูก 

เมตะบอลิก 
๒ (๑-๒-๓)  วิชาเลือก ๗ หน่วยกิต 

 ศรอธ ๕๒๐# ออร์โธปิดิกสเ์ท้าและข้อเท้า ๒ (๑-๒-๓)    
 ศรอธ ๕๒๑# การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

ขั้นสูง 
๒ (๑-๒-๓)    

 รวม  ๖  หน่วยกิต รวม  ๗  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษาและ เปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 



๗๒ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๗) วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย ์

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรสต ๕๕๐ พื้นฐานการผ่าตัดทาง 
นรีเวชวิทยา 

๒ (๐-๔-๒) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทาง 
นรีเวชวิทยา 

๓ (๐-๖-๓) ศรสต ๕๕๖ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน
ห้องคลอด 

๓ (๐-๖-๓) 

 ศรสต ๕๕๔ ปัญหาทางอายุรกรรมของ
สตรตีั้งครรภ ์

๓ (๐-๖-๓) ศรสต ๕๕๗ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน
ระยะก่อนคลอด 

๓ (๐-๖-๓) 

 ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทาง 
สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา 

๑ (๑-๐-๒)    

 รวม  ๑๓  หน่วยกิต รวม  ๑๑  หน่วยกิต 
๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสตูิศาสตร ์ ๓ (๐-๖-๓)  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 
 ศรสต ๕๖๐ การดูแลผู้ป่วยนอกทาง 

นรีเวชวิทยา 
๒ (๐-๔-๒)    

  วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต    
 รวม  ๑๑  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
 
 



๗๓ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๘) วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ ์

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา 

๓ (๒-๒-๕) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) 

 ศรสน ๕๔๒ หัตถการพื้นฐานทางโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา 

๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับ
แพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๑ (๑-๐-๒) ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒–๒–๕) 

 ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๒ (๑-๒-๓) ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒-๒-๕) 

 ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย ์

๒ (๐-๔-๒) ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาท
วิทยา 

๓ (๒–๒–๕) 

  วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต    
 รวม  ๑๓  หน่วยกิต รวม  ๑๔  หน่วยกิต 

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วย

เด็ก 
๒ (๑-๒-๓)  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต 

 ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑-๒-๓)    
  วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต    
 รวม  ๘  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
 



๗๔ 

 

มคอ.๒ 

 

(๑๙) วิชาเอกอายุรศาสตร์ 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๑ ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานและคลินิก
สัมพันธ์ 

๒ (๒-๐-๔) 

 ศรอย ๕๑๒# เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) 

 ศรอย ๕๑๓# การบริบาลผู้ป่วยนอกด้าน
อายุรกรรม 

๓ (๑-๔-๔) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัย
ส าหรับแพทย ์

๑ (๑-๐-๒) 

 ศรอย ๕๑๔# จิตเวชศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับอายุรศาสตร ์

๑ (๐-๒-๑) ศรอย ๕๒๑# สัมมนาเวชบริบาล
ส าหรับผู้ป่วยในท่ัวไป 

๔ (๔-๐-๘) 

 ศรอย ๕๒๐# ความรู้พื้นฐานทาง
อายุรศาสตร ์

๓ (๓-๐-๖) ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

๑ (๐-๒-๑) 

 ศรอย ๕๒๒# เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป ๓ (๐-๖-๓) ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบการหายใจ 

๑ (๐-๒-๑) 

    ศรอย ๕๔๐# เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
     วิชาเลือก ๑ หน่วยกิต 
 รวม  ๑๔  หน่วยกิต  รวม ๑๕  หน่วยกิต  

๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
  วิชาเลือก ๕ หน่วยกิต  วิชาเลือก  ๕ หน่วยกิต 
 รวม  ๕  หน่วยกิต รวม  ๕  หน่วยกิต 

 
# เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ เรียนต่อเนื่องทั้งปี รายงานคะแนนได้ปลายปีการศึกษา และเปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน 

(rotation) ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 



๗๕ 

 

มคอ.๒ 

 

๓.๑.๖ ค าอธิบายรายวิชา 
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 

๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑.  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
จารุพิมพ์  สูงสว่าง 

Certificate Clinical Fellow in Pediatric 
Cardiac, Electrophysiology, Boston 
Children Hospital,  
Harvard University, USA : ๒๕๔๑ 
Certificate of Clinical Fellow in Pediatric 
Cardiology, Cardiac Interventional 
Catheterization, Cardiac Electrophysiology,  
The Hospital for Sick Children, University 
of Toronto, Canada  : ๒๕๔๐ 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)  
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
พ.บ.  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า : ๒๕๒๘ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗ 
วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕ 

ภาควิชา 
กุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
พรพรหม  เมืองแมน 

 
อ.ว. (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ) 
แพทยสภา : ๒๕๕๑ 
Certificate National Institute Health 
(NIH) Postdoctoral Fellowship in 
Trauma, Harborview Medical Center,  
University of Washington, Seattle, USA 
: ๒๕๔๘ 
 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๗๖ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

Certificate Fellowship in Burn, 
University of Washington Burn Center,  
USA : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๓๘ 

๓.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
มานพ  พิทักษ์ภากร 

 

อ.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
แพทยสภา : ๒๕๕๑ 
Diplomate, American Board Medical 
Genetics (Clinical Molecular Genetics), 
National Human Genome Research 
Institute, National Institutes of Health,  
USA : ๒๕๕๐ 
Diplomate, American Board Medical 
Genetics (Clinical Genetics) 
National Human Genome Research 
Institute, National Institutes of Health,  
USA : ๒๕๔๘ 
Diplomate, American Board (Internal 
Medicine) 
University of Illinois at Chicago,  
USA : ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
 

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๗๗ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ละอองศรี  อัชชนียะสกุล 

 
Post Doctoral Fellow  
Clayton Gene Therapy Laboratory 
Casey Eye Institute,  
USA : ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate (Ocular Oncology) 
Childrens Hospital Los Angeles, 
USA : ๒๕๔๑ 
Certificate (Pediatric Ophthalmology 
and Ophthalmic Genetics) 
Oregon Health sciences University, 
USA : ๒๕๔๐ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๕.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
วรพงษ์  มนัสเกียรติ 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (ตจวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๒ 
Certificate Clinical Fellowship 
(Cosmetic Laser Surgery), 
Dermatology Associates of San Diego 
County, Inc., 
USA : ๒๕๔๑ 
Certificate Clinical Fellowship  
(Laser Dermatology), 
Massachusetts General Hospital, 
Harvard Medical School,USA : ๒๕๔๐ 

 
ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๗๘ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

Certificate Research Fellowship 
(Dermatology), 
University of California San Francisco, 
USA : ๒๕๓๙ 
ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
(ตจวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

๖.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
วณิชา  ชื่นกองแก้ว 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate Fellowship  
(Neuro-ophthalmology), 
Kitasato University, Kanakawa, 
JAPAN : ๒๕๔๒ 
Certificate Fellowship  
(Neuro-ophthalmology), 
W.K. Kellogg Eye Center,  
University of michigan Medical Center, 
Ann Arbor,  
USA : ๒๕๓๗ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
พ.บ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๙ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๗๙ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๗.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา  
สุขพณิชนันท์ 

Certificate Research Fellow in 
Pathology (Hematopathology), 
Vanderbilt University School of 
Medicine,  
USA : ๒๕๓๖ 
ว.ว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
ป. ชั้นสูง (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๘.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
กนกวรรณ  บุญญพิสิฎฐ์ 

 
อ.ว. (ประสาทวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
Diplomate, American Board (Psychiatry 
and Neurology (Sub Board of Clinical 
Neurophysiology), 
Cleveland Clinic Foundation, 
Cleveland, Ohio, USA : ๒๕๔๔ 
Diplomate, American Board 
(Electrodiagnostic Medicine), 
University Hospitals of Cleveland, 
Ohio,USA : ๒๕๔๓ 
Diplomate, American Board (Psychiatry 
and Neurology), 
University Hospitals of Cleveland, 
Ohio, USA : ๒๕๔๒ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 
 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๐ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๙.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
กรกฏ  ศิริมัย 

ว.ว. (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)  
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate Fellowship in Laparoscopic 
Surgery in Gynecology 
Rosenhoehe-Bielefeld Hospital, 
Germany : ๒๕๔๒ 
ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๙ 
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

ภาควิชาสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา 

๑๐.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
กิ่งแก้ว  ปาจรีย์ 

 
วท.บ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗  

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๑.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
กิติรัตน์  อังกานนท์ 

 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๓ 
Postdoctoral fellowship (Head and 
Neck Surgery), 
University of Texas MD Anderson 
Cancer Center, Houston, Texas,  
USA : ๒๕๓๗ 
Visiting fellowship (Pediatric 
Otorhinolaryngology), 
Children’s Hospital of 
Pittsburgh, University of Pittsburgh, 
Pennsylvania, USA : ๒๕๓๖ 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘ 
 

 
ภาควิชาโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล   



๘๑ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๒.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
งามแข  เรืองวรเวทย์ 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate Fellow (Electrophysiology 
of Vision), 
New York University Medical Center, 
New York,USA : ๒๕๓๕ 
Certificate Fellow (Glaucoma), 
Case Western Reserve University, 
Ohio, U.S.A. : ๒๕๓๔ 
ว.ว. (จักษุวิทยา)  
แพทยสภา : ๒๕๓๒ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๓.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ชนิษฎา  วงษ์ประภารัตน์ 

 
Certificate Fellowship in Clinical and 
Investigative (Photodermatology), 
Henry Ford Hospital, Michigan, 
USA : ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (ตจวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๓๙ 
 

 
ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๒ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๔.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ไชยรัตน์  เพ่ิมพิกุล 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๕๔ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
อ.ว. (เวชบ าบัดวิกฤต) 
แพทยสภา : ๒๕๔๑ 
อ.ว. (อายุรศาสตร์ระบบการหายใจ) 
แพทยสภา : ๒๕๓๘ 
Certificate Fellow (Pulmonary and 
Critical Care), 
UCSD Med. Center San Diego,  
USA : ๒๕๓๑  
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
แพทยสภา : ๒๕๓๑ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕ 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๕.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ณัฐวุฒิ  รอดอนันต์ 

 
Clinical Research Fellowship (Diseases 
and Surgery of Vitreous, Retina, Uveitis 
and Intraocular Inflammation), 
University of California, San Diego, USA 
: ๒๕๔๕ 
Certificate Fellowship (Retina and 
vitreous), 
University of Arizona, USA : ๒๕๔๓ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๙ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๓ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑๖.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
นัยนา  อรุณพฤกษากุล 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๘ 
ป. ชั้นสูง (วิสัญญีวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ๒๕๓๕ 

 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๗.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นิพนธ์  จิรภาไพศาล 

 
Certificate Research Fellow (Neuro-
ophthalmology, Ocular Inflammation 
and Uveitis), 
Doheny Eye Institue, University of 
Southern California,  
USA : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๑๘.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
นริศ  กิจณรงค์ 

 
Certificate Fellowship (Glaucoma), 
University of Heidelberg, Mannheim, 
Germany : ๒๕๔๗ 
Certificate Clinical Research 
Fellowship (Glaucoma), 
Bascom Primer Eye institute, University 
of Miami, Miami, Florida, USA : ๒๕๔๖ 
Certificate Fellowship (Glaucoma), 
The University of Tennessee Health 
Science center, Memphis, Tennessee,  
USA : ๒๕๔๕ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๔ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

MBA (Business Administration), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๒ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

๑๙.  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
พนัสยา  เธียรธาดากุล 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (พยาธิวิทยาคลินิก)  
แพทยสภา : ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง (พยาธิวิทยาคลินิก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชา 
พยาธิวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒๐.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ปิติพล  ชูพงศ์ 

 
Certificate Fellowship (Ophthalmic 
Pathology), 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, 
USA : ๒๕๔๙ 
Certificate Fellowship (Ocular 
Inflammation and uveitis), 
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, 
USA : ๒๕๔๘ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 
 
 
 
 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๕ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๒๑.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ปิยะภัทร  เดชพระธรรม 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate (Acupuncture), 
International course, Shanxi 
province,China : ๒๕๔๔ 
Clinical Fellow (Neurorehabilitation & 
Geriatric Rehabilitation), 
Royal Melbourne Hospital, 
Northwestern Health Care Network, 
University of Melbourne,  
Australia : ๒๕๔๒ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
แพทยสภา : ๒๕๔๐ 
ป. ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒๒.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
พรพรรณ  กู้มานะชัย 

 
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙  
 
 
 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๖ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๒๓.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์ 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate fellowship (cornea and 
external eye diseases), 
Bascom Palmer Eye Institute, 
University of Miami, USA : ๒๕๔๐ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒๔.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์เมธี  ชยะกุลคีรี 

 
Ph.D. (Infectious Diseases and 
Immunology), 
The University of Sydney, Australia : 
๒๕๕๒ 
Certificate Research Fellow (Molecular 
Mycology), 
Duke University Medical Center, 
USA : ๒๕๔๙ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๗ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๒๕.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
รังสิมา  วณิชภักดีเดชา 

 
Certificate Fellowship (Dermatology), 
The University of Texas – MD 
Anderson Cancer Center,  
USA : ๒๕๕๖ 
Diplomate (Dermatology), 
American Academy of Anti-aging 
Medicine, USA : ๒๕๕๑ 
Certificate Fellowship (Anti-aging and 
Regenerative Medicine), 
American Academy of Anti-aging 
Medicine, USA : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (ตจวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๕ 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓ 
Diploma (Dermatology), 
สถาบันโรคผิวหนัง : ๒๕๔๐ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 
 
 
 
 

 
ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๘ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๒๖.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ลีนา  จุฬาโรจน์มนตรี 

 
Certificate Fellowship (Dermatology), 
The University of Manchester,  
UK. : ๒๕๕๖ 
ว.ว. (ตจวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๕๐ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓ 

 
ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒๗.  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วลัยลักษณ์  ชัยสูตร 

 
ว.ว. (รังสีรวมรักษาของล าตัว)  
แพทยสภา : ๒๕๕๒ 
ว.ว. (ภาพวินิจฉัยชั้นสูง)  
แพทยสภา : ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (รังสีวิทยาทั่วไป)  
แพทยสภา : ๒๕๓๑ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๒๔ 

 
ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๒๘.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
วันรัชดา  คัชมาตย์ 

 
Clinical Fellow (อายุรศาสตร์โรคข้อ) 
Toronto University, 
Canada : ๒๕๕๒ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อ) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๘๙ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) 
แพทยสภา : ๒๕๔๔ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

๒๙.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์  นายแพทย์
วิชญ์ บรรณหิรัญ 

 
Certificate visiting Fellowship 
(Otolaryngology), 
Harvard University,  
USA : ๒๕๔๙ 
Certified International Sleep Specialist, 
Stanford University,  
USA : ๒๕๔๘ 
Certificate Fellowship (Pediatric 
Sleep Medicine), 
Tulane University,  
USA : ๒๕๔๘ 
Certificate Fellowship (Rhinology), 
University of Miami,  
USA : ๒๕๔๗ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิก) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 
 
 
 

 
ภาควิชาโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๐ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๓๐.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
วิลาวัณย์  ถิรภัทรพงษ์ 

 
Certificate fellowship training 
(cardiopulmonary rehabilitation), 
Mayo Clinic Hospital, Rochester, 
Minnesota, U.S.A. : ๒๕๕๖ 
Certificate fellowship training 
(cardiopulmonary rehabilitation), 
New York Presbyterian Hospital, 
Columbia University, New York City, 
New York,  
USA : ๒๕๕๔ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
แพทยสภา : ๒๕๕๐ 
ป. ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓  

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๓๑.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
วิวรรณ  ทังสุบุตร 

 
Diplomate, American Board 
(Intervention Cardiology), 
University of Maryland Medical Center, 
U.S.A. : ๒๕๔๔ 
Diplomate, American Board 
(Cardiovascular Disease), 
University of Chicago Hospital, 
USA : ๒๕๔๑ 
Diplomate, American Board (Internal 
Medicine), 
University Hospital of Cleveland Case 
Western Reserve University,  
USA : ๒๕๓๘ 
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๑ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๓๒.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาตราจารย์ แพทย์หญิง 
วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล 

 
วท.บ. (ระบาดวิทยาคลินิก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗ 
Certificate in Geriatric Rehabilitation, 
Case Western Reserve University, 
Ohio, USA : ๒๕๓๖ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘ 

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๓๓.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์วีระศักดิ์ สุทธิพร
พลางกูร 

 
ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์) 
แพทยสภา :๒๕๕๑ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖ 
วท.ด. (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
ว.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออโธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๓๔.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ศรีนวล  ชวศิร ิ

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
Certificate (Electrodiagnosis), 
Kyoto University, Japan : ๒๕๓๙ 
Certificate (Pediatric Rehabilitation), 
Yokohama Rehabilitation Center, 
Yokohama City University Medical 
Center,Japan : ๒๕๓๘ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
Cebu Institute of Medicine, Philippines 
: ๒๕๒๙ 

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๒ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๓๕.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ศุทธินี  อิทธิเมฆินทร์ 

 
Certificate Research fellowship (Breast 
cancer stem cells), 
University of Michigan Comprehensive 
Cancer Center, USA : ๒๕๕๔ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๕๑ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยมนดับ ๑)มหาวิทยาลัยมหิดล 
: ๒๕๔๓ 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๓๖.  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิทธิพร  ศรีนวลนัด 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว  
แห่งประเทศไทย : ๒๕๔๕ 
FRCS. Diploma of Fellowship,  
The Royal College of Surgeon,  
UK : ๒๕๔๑ 
M.Sc. (Surgical Science), 
University of London,UK : ๒๕๓๙ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 
ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 
 
 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๓ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๓๗.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์ 

 
Ph.D. (Surgery) 
University of Nottingham , UK : ๒๕๕๑ 
M.Sc. (Surgical Science) 
University of College London,  
UK : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๒ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ๒๕๓๗ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๓๘.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
สุดสบาย  จุลทัพพะ 

 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 
พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙  

 
ภาควิชา 
จิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๓๙.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
สุพจน์  พงศ์ประสบชัย 

 
Certificate Visiting scientist 
(Pancreatology), 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, 
USA : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 
แพทยสภา : ๒๕๔๒ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
แพทยสภา : ๒๕๔๐ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 
 

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๔ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔๐.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
อดิศักดิ์  ตรีนวรัตน์ 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๓๓ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 
พ.บ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๗ 
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๕ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๔๑.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
อติพร  ตวงทอง 

 
Certificate Research fellowship 
(Pediatric Ophthalmology), 
The Children’s Hospital of 
Philadelphia University of 
Pennsylvania, USA : ๒๕๕๒ 
Certificate (Pediatric Ophthalmology 
and Strabismus), 
Jules Stein Eye Institute , University of 
California- Los Angeles, USA : ๒๕๕๑ 
Certificate Fellow (Pediatric 
Ophthalmology and Strabismus), 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (จักษุวิทยา)  
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง(จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๕ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔๒.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
อภิรดี  ศรีวิจิตรกมล 

 
Certificate in postdocteral research 
fellow training, 
The University of Texas Health 
Science Center at San Antonio,  
USA : ๒๕๕๐  
อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและ 
เมตะบอลิสม) 
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและ 
เมตะบอลิสม) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗  

 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๔๓.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
มงคล เลาหเพ็ญแสง 

 
อ.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
Certificate fellowship (Pediatric liver 
transplant),  
Queensland Liver Transplant Service, 
Australia : ๒๕๔๐ 
Certificate (Surgical treatment for 
biliary atresia),  
School of Medicine Tohoku University, 
Japan : ๒๕๓๖ 
ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๓๒ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๓๐ 
ป. ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘ 
พ.บ. (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๒๖ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๖ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔๔.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์วรภัทร รัตอาภา 

 
Ph.D. (Medical Sciences), 
Kobe University Graduate School of 
Medical Science, Kobe,  
Japan : ๒๕๕๗ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๘ 
ป. ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔  

 
ภาควิชา 
จิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๔๕.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
วรุตม์  พงศาพิชญ์ 

 
Doktor der Medizin, 
Johannes Gutenberg University Mainz, 
Germany : ๒๕๕๑ 
ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
แพทยสภา: ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา: ๒๕๔๓ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒ 

 
ภาควิชาโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๔๖.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
ศุภโชค  สิงหกันต์ 

 
MPE (Psychiatric Epidemiology), 
Washington University, St.Louis, 
USA : ๒๕๕๖ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๕๔ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๔ 
ป. ชั้นสูง (จิตเวชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐  

 
ภาควิชา 
จิตเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๗ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔๗.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นายแพทย์ศรัณย์ นันทอารี 

 
Ph.D. (Neurosurgery),  
Osaka City University Medical School, 
Japan : ๒๕๔๕ 
Diplomate, Japanese Board of 
Neurosurgery (Neurosurgery),  
Japan Society of Neurosurgery,  
Japan : ๒๕๔๔ 
ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 
ป.ชั้นสูง (ประสาทศัลยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔๘.  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สันติ  อัศวพลังชัย 

 
Certificate (Prosthetics), Northwestern 
University IL,  
USA : ๒๕๔๙ 
Certificate (Orthotics),  
Northwestern University IL,  
USA : ๒๕๔๘ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)  
แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๘ 
 
 
 

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๘ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๔๙.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
อาชวินทร์  ตันไพจิตร 

 
Certificate Observership, 
Cicinnati Children’s Hospital Medical 
center, University of Cicinnati,  
USA: ๒๕๕๖ 
Clinical observer and research 
fellowship (sleep medicine), 
Cicinnati Children’s Hospital Medical 
center, University of Cicinnati, USA: 
๒๕๕๖ 
Visiting Scholar,Northwestern 
University Feinberg School of 
Medicine, The Children’s Memorial 
Hospital, USA: ๒๕๕๕ 
อ.ว. (โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
แพทยสภา: ๒๕๔๙ 
พ.บ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๓ 

 
ภาควิชาโสต นาสิก 
ลาริงซ์วิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๕๐.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
อาจารย์ ดร. นายแพทย์  
นพศักดิ์  ผาสุขกิจวัฒนา 

 
Certificate Fellowship (Medical Retina), 
Jules Stein Eye Institute,  
University of California Los Angles,  
U.S.A. : ๒๕๕๙ 
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๗ 
ว.ว. (จักษุวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๕๖ 
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔ 
Ph.D. (Biochemistry) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘ 
วท.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 

 
ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 



๙๙ 

 

มคอ.๒ 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๕๑.  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์นิติกร  
โปริสวาณิชย ์

 
Ph.D. (Genetics),  
University of Leicester, UK. : ๒๕๖๑ 
น.บ. (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๑ 
ว.ว. (นิติเวชศาสตร์) 
แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖ 

 
ภาควิชา 
นิติเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

๕๒.  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
อาจารย์ แพทย์หญิงทิพา  ชาคร 

 
อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 
แพทยสภา : ๒๕๕๐ 
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป) 
แพทยสภา : ๒๕๔๘ 
ว.ว. (ประสาทวิทยา) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐ 

 
ภาควิชา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล 

 

 
๓.๒.๒ อาจารย์ประจ า 

คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

 ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม 

 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม : ไม่มี 
 
 



๑๐๐ 

 

มคอ.๒ 

หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
การมุ่งผลเพ่ือผู้ อ่ืนอุทิศตนเพ่ือผู้ป่วย
และส่วนรวม 

๑.  นักศึกษาต้องผ่านการอบรมหรือเรียนในรายวิชาที่สอน ใน
เรื่องจรรยาบรรณการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือ
สัตว์ทดลอง 

๒.  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทัศนคติ ค่านิยมอันดีงามของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.  จัดกิจกรรมเสริมด้านทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๑  รักษาระเบียบวินัย เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  
   ๑.๒  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของสาขาวิชา
แพทย์เฉพาะทาง 

๑ ) บรรยายประกอบการ
อภิปรายกลุ่ม 

๒) กรณีศึกษา 

-  ประเมินจากการเข้าเรียน 
-  ประเมินจากรายงานผลการ

วิเคราะห์ปัญหา 
๓) มอบหมายงานรายบุคคล -  ประเมินความตรงต่อเวลาและ

ความรับผิดชอบ 
๔) มอบหมายงานกลุ่ม -  ประเมินจากการส่งงานตาม

เวลาที่ก าหนด 
-  ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร สั ง เก ต

พฤติกรรมในการท างานกลุ่ม 
๕) การสอนแนวคิดระหว่าง

การปฏิบัติงาน 
-  ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร สั ง เก ต

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 



๑๐๑ 

 

มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒. ด้านความรู้ 
    ๒.๑  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน และวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒.๒  อธิบายหลักการและทฤษฎี
ส าคัญในสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง
ประยุกต์ในทางเวชปฏิบัติ ได้อย่าง
เหมาะสม 
    ๒ .๓  วิ เคราะห์  วิจารณ์ความรู้ 
ใหม่ๆ ของสาขาวิชา ผลงานวิจัยที่มีผล 
ต่อการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพทั้งใน
ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
    ๒.๔  มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ในสาขาวิชาเฉพาะ 

 
๑) บรรยาย 

 
-  ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
-  ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

๒) มอบหมายงานรายบุคคล
ประเมินจากงานท่ี ได้รับ
มอบหมาย 

-  ประเมินผลรายบุคคล 

๓) มอบหมายงานกลุ่ม -  ประเมินผลจากงานกลุ่ม 
๔) ให้น าเสนอข้อมูล ผลงาน -  ประเมินจากการน าเสนอ 
๕) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการกับ

หุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
-  ประเมินจากการสั งเกตการ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง 
๖) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการกับ

ผู้ป่วยจริง 
-  ประเมินจากการสั งเกตการ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
-  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
-  ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

๗) ให้ฝึกปฏิบัติการแสดง ออก
ซึ่งพฤติกรรม 

-  ประเมินจากการสั งเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

๘) สาธิต ดูงาน -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน 

 
 



๑๐๒ 

 

มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
    ๓.๑  วิเคราะห์ปัญหา เหตุการณ์ 
และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัย และแนวทางแก้ปัญหา 
    ๓ .๒   ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหา
และสังเคราะห์แนวทางหรือวิธีการ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
วิชาชีพ และวางแผนการรักษาได้อย่าง
เหมาะสม 

 
๑) บรรยาย 

 
-  ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน 

การเรียนการสอน 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
-  ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

๒) มอบหมายงานรายบุคคล
ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  ประเมินผลรายบุคคล 

๓) มอบหมายงานกลุ่ม -  ประเมินผลจากงานกลุ่ม 
๔) ให้น าเสนอข้อมูล ผลงาน -  ประเมินจากการน าเสนอ 
๕) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
-  ประเมินจากการสังเกตการ

ป ฏิ บั ติ งาน ใน สถาน การณ์
จ าลอง 

๖) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ
กับผู้ป่วยจริง 

- ประเมินจากการสั ง เกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

- ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
- ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

๗) ให้ ฝึกปฏิบัติการแสดง 
ออกซ่ึงพฤติกรรม 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

๘) สาธิต ดูงาน -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน 

 
 
 



๑๐๓ 

 

มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย 
ญาติ ผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่า
และความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 
    ๔ .๒  ท างาน เป็นกลุ่ ม ได้  ทั้ งใน
ฐานะผู้น า หรือสมาชิกของกลุ่ม มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหา 
แล ะมี ส่ ว น ช่ ว ย แ ล ะ เอ้ื อ ต่ อ ก า ร
แก้ปัญหาในกลุ่ม 
    ๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
๑) บรรยาย 
 
 
๒) สาธิต ดูงาน 

 
 
-  ประเมินจากการเข้าเรียนและ

การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๓) มอบหมายงานรายบุคคล

(ตอบค าถาม แบบทดสอบ  
ค้นคว้า) 

-  ประเมินจากการส่งงานตาม
เวลาที่ก าหนด 

-  ประเมินผลจากงานรายบุคคล
(เอกสาร รายงาน) 

๔) มอบหมายงานกลุ่ม -  ป ระ เมิ น ผ ล จ าก งาน ก ลุ่ ม
(เอกสาร รายงาน) 

๕) ให้น าเสนอข้อมูล ผลงาน -  ประเมินจากการน าเสนอ (วาจา
และสื่อ โปสเตอร์) 

๖) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ
กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิ บั ติ งาน ใน สถาน การณ์
จ าลอง 

๗) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ
กับผู้ป่วยจริง 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

-  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
-  ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

๘) ให้ฝึกปฏิบัติการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรม 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
(โดยเพื่อนนักศึกษา  
ผู้ร่วมงาน) 

 
 



๑๐๔ 

 

มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     ๕.๑ เลือกและประยุกต์เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาส าหรับ
วิชาแพทย์เฉพาะทาง 
   ๕.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได ้
   ๕.๓ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในการพูด การเขียนและ เลือกใช้
รูปแบบในการน าเสนอที่ เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคล 

 
 
 
๑) บรรยาย 
๒) สาธิต ดูงาน 

 
 
 
-  ประเมินจากการเข้าเรียนและ

การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๓) มอบหมายงานรายบุคคล -  ประเมินจากการส่งงานตาม

เวลาที่ก าหนด 
-  ประเมินผลจากงานรายบุคคล

(เอกสาร รายงาน) 
๔) มอบหมายงานกลุ่ม -  ป ร ะ เมิ น ผ ล จ าก งาน ก ลุ่ ม 

(เอกสาร รายงาน) 
๕) ให้น าเสนอข้อมูล ผลงาน -  ประเมินจากการน าเสนอ (วาจา

และสื่อ โปสเตอร์) 
๖) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
-  ประเมินจากการสังเกตการ

ป ฏิ บั ติ ง าน ใน สถาน การณ์
จ าลอง 

๗) ให้ฝึกปฏิบัติ  ฝึกหัตถการ
กับผู้ป่วยจริง 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

-  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
-  ประเมินจากการสอบปากเปล่า 

๘) ให้ฝึกปฏิบัติการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรม 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
(โดยเพื่อนนักศึกษา ผู้ร่วมงาน) 

 



๑๐๕ 

 

มคอ.๒ 

 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๖ ด้านทักษะพิสัย 
   ๖.๑ สามารถท าหัตถการส าหรับ
การวินิจฉัยและการรักษา 

 
๑) สาธิต ดูงาน 
๒) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 

 
-  ประเมินจากการสังเกตการ

ปฏิ บั ติ งาน ใน สถาน การณ์
จ าลอง 

๓) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ
กับผู้ป่วยจริง 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

-  Log book 
-  Entrusted performance 

activity (EPA) 
-  ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 

๔) ให้ฝึกปฏิบัติการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรม 

-  ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
(โดยเพื่อนนักศึกษา ผู้ร่วมงาน) 

 
๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ค 

 
 



๑๐๖ 

 

มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่ าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
๒.๑.๑ ก าหนดการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา ด าเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน 

ได้แก่ การประเมินแผนการสอน การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของ
นักศึกษา ทั้งนี้โดยตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการจัดประชุมหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และศิษย์ปัจจุบัน 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษาโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบัณฑิต เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และหลักสูตร โดยการ
ประเมินผล ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๒.๒ รางวัล หรือ ค าชมเชยที่บัณฑิตได้รับในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 

มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลและการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๓.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษา 
๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๓.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๔ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการท างานและการใช้ชีวิตในสังคมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
 



๑๐๗ 

 

มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ แนะน าอาจารย์ใหม่ให้บุคลากรของภาควิชา และคณะได้รู้จัก 
๑.๒ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ แนะน า ดูแล เป็นเวลาประมาณ ๓ ปี  
๑.๓ หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์พ่ีเลี้ยง อธิบายงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนะน าหลักสูตรในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 
๑.๔ ส่งเข้าอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพ่ือฝึกอบรม

การเป็นครู ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย ปรัชญา ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา 
๑.๕ มีการตกลงกับภาควิชา เกี่ยวกับภาระงานการเรียนการสอน การวิจัย และอ่ืนๆ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบ

รายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และ
มอบหมายงานบางส่วนในการดูแลนักศึกษา 
 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
๒.๑.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๒ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยคณะ และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุม
วิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืนๆ   
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เช่น การรับเชิญเป็นวิทยากร

บรรยายในการประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และต าแหน่งทาง
วิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย 
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ เพ่ือศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ รวมทั้ง 

การฝึกอบรมดูงาน 

 



๑๐๘ 

 

มคอ.๒ 

 

หมวดที ่๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
ดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ท าหน้าที่ก ากับมาตรฐาน ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร บริหารจัดการ  วางแผน

ด าเนินงาน และติดตามผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๒ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน  

การสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน ๕ คน ต้องมีคณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาฯ และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ  
๕ ปีย้อนหลัง 

๑.๓ การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อย 
ทุกรอบ ๕ ปี 

๑.๔ การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

(๑)  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(๓)  มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

(๔)  มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ. ๕ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(๕)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 



๑๐๙ 

 

มคอ.๒ 

๒. บัณฑิต 
มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและโลก เพ่ือศึกษา

ทิศทางของตลาดแรงงาน เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร นักศึกษามีคุณสมบัติและความสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ในด้านสรีรวิทยาการแพทย์
นอกจากนี้ยังสามารถท างานเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยและ
สถาบันอื่นๆ หลักสูตรฯ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส ารวจและติดตามผลเพ่ือประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลลัพธ์การเรียนรู้ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งบัณฑิต 
โดยครอบคลุมถึงความสามารถในการศึกษาต่อ การมีงานท าหรือประกอบวิชาชีพอิสระ การได้งานตรง
สาขาวิชา ผลงานของบัณฑิต บทบาททางวิชาการและวิชาชีพของบัณฑิต รวมทั้งส ารวจความต้องการของ
ตลาดเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 
๓. นักศึกษา 

กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ระบุในหมวด ที่ ๓ ข้อ ๒.๒) คณะฯ และหลักสูตรฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าสถาบัน สิ่งแวดล้อม 
เทคนิคการเรียน การแบ่งเวลา  

๓.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
๓.๑.๑ หลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าทางวิชาการ แผนการเรียนการสอน

ในหลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งแนะน าอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพ่ี 
๓.๑.๒  หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้าน 

การเรียนการสอนและ/หรือการให้ค าแนะน าในด้านอ่ืนๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา 
๓.๑.๓  นักศึกษาสามารถติดต่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกเวลาตลอดหลักสูตร 
๓.๑.๔  นักศึกษาสามารถติดต่อเข้าพบประธานหลักสูตร ในระหว่างการศึกษา เมื่อต้องการปรึกษา

ด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ ได้โดยตรง 
๓.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออ่ืนๆ มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้
โดยตรง ทั้งในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ด าเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว 

กรณีที่นักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาได้ 



๑๑๐ 

 

มคอ.๒ 

๔. คณาจารย ์
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการสอน  
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรมีการด าเนินการเพ่ือ รับ
สมัครอาจารย์ใหม่ โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้น
คณะกรรมการการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา 
รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก 

๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกเดือนเพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์ที่รับผิดชอบเพ่ือทบทวน ติดตามคุณภาพหลักสูตร และน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัด 
การเรียนการสอน การประเมินผล และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และผลผลิตบัณฑิตตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

๔.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้พิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษโดยความเห็นชอบของประธาน

หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจ านวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความช านาญของคณาจารย์
ประจ า เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

๕.๑ กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชา
ให้ทันสมัย  



๑๑๑ 

 

มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชา
ที่จะเปิดสอน เวลาเรียน - เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือก ซึ่งรายวิชาเลือกท่ีจะเปิดสอน
นี้ หลักสูตรได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย

มีระบบและขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ   หลักสูตรได้น าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.๓ ของรายวิชาที่เปิด
สอนอย่างชัดเจน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน หรือ มคอ.๕ 
ของรายวิชา ภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๖.๑ การบริหารงบประมาณ 
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้ ง

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๖.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
๖.๒.๑ มหาวิทยาลัยมีหอสมุด ที่มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาตาม

หลักสูตร รวมทั้งบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และการตรวจค้นเอกสารวิชาการ ด้ วยระบบโครงข่าย
คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารวิชาการจากสถาบันต่างๆ ในประเทศ 

๖.๒.๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหอสมุดศิริราช เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  

๖.๒.๓ ทุกภาควิชา มีห้องสมุดของภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า และศึกษาเพ่ิมเติมในเนื้อหา
รายวิชาต่างๆ 



๑๑๒ 
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๖.๒.๔ มีห้องเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์ศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่เพียงพอส าหรับการจัด  
การเรียนการสอนของหลักสูตร 

๖.๒.๕ มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
หลักสูตรมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของนักศึกษา โดยมีการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิ เคราะห์หาความต้องการในการใช้ต ารา หนังสืออ้างอิง 
เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 

๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินความเพียงพอของหนังสือ รวมถึงประสานงานการจัดซื้อจัดหา

หนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดของภาควิชา และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี  
การจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ด้วย 
นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาจะให้นักศึกษาประเมินผล 
การเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน ความเพียงพอของต าราหนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือคณะฯ จะได้น า
ผลการประเมินไปปรับปรุงต่อไป 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มีตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๕ ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้บังคับต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงานหลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา  

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓  
    อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
    การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงาน 
   ตามแบบ  มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสดุ 
   ภาคการศึกษา 

     

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

-     

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

๑๐. จ านวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
      ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่
      ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก 
      คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่
      เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

-     
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หมวดที ่๘   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน   
๑.๑.๑ จัดให้มีการวิเคราะห์ผลประเมินการสอน โดยนักศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนในรายวิชา

ด้วยระบบออนไลน์และเป็นความลับ 
๑.๑.๒ จัดให้มีการประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาผล

การประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงการสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถ ชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผล  
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๒.๑ นักศึกษาและบัณฑิต 
๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ ผู้ประเมินภายนอก 
๒.๓ ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
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๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  ๗ ข้อ ๗ โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง  มีผลการด าเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก 
 ระดับ “ดี” หมายถึง  มีผลการด าเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก 
 ระดับ “ดีมาก” หมายถึง  มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูลผลส ารวจความต้องการของนักศึกษาต่อวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมใน  
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ได้ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย โดยในการปรับปรุงย่อยนั้นสามารถกระท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



๑๑๖ 

 

มคอ.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

มคอ.๒ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา 

 
(๑) หมวดวิชาแกน 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIID 521 Basic Medical Sciences and Clinical Correlation  

ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานคลินิก
ทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ทั้งการวางแผนพิเคราะห์โรค การวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ความรู้ที่ทันยุคสมัยและมีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน สรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา เภสัช
ศาสตร์ เซลล์วิทยา อณูชีววิทยา และอณูพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

Basic knowledge in medical sciences with emphasis on correlation with the 
clinical practice, laboratory investigation, diagnosis and treatment of the patients; in 
different medical specialties; Current and breakthrough knowledge in biochemistry, 
immunology, physiology and pathophysiology, pharmacology, cell science, molecular 
biology and genetics 

 
ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ ๒ (๑-๒-๓) 
SIID 522 English for Physician  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียนบทความเชิงวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อ และวารสาร
ทางการแพทย์ การสื่อสารอย่างถูกต้องทั้งการฟังและการพูด วลีต่างๆ ที่ใช้กันบ่อยในการสนทนาส าหรับ
แพทย์และในชีวิตประจ าวัน การบรรยายและการน าเสนองานวิจัย 

Integrated English skills in academic reading and writing with emphasis on 
scientific reports, including abstracts and medical journal articles; listening and speaking 
activities focus on communicating correctly and fluently, and idiomatic conversational 
English in the medical setting and daily life; oral presentations and research presentation skills 

 



๑๑๘ 

 

มคอ.๒ 

 

  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 524 Research Methodology For Physician  

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การบ าบัดโรค การป้องกันโรค และ
สาเหตุของโรค การวางแผนการวิจัยทางคลินิก ทั้งการวิจัยประเภทปฐมภูมิ และการวิจัยประเภททุติยภูมิ  
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน วิธีการเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยทาง
คลินิก และแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน 

Research methodology on diagnosis, treatment, prevention, causation, and 
preparation of research proposal on primary research and secondary research : systematic 
review and meta-analysis as well as ethical issues in conducting clinical research 

 
ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 526 Medical Ethics  

ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ ความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หลักการทั่วไป ปัจเจกบุคคล การขอความยินยอม ความลับผู้ป่วย การบอกความ
จริง สิทธิผู้ป่วยและการตัดสินใจในวาระสุดท้ายของชีวิต ปัญหาทางจริยธรรมในการติดต่อกับบริษัทยาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จริยธรรมในการให้บริการภาคเอกชน ความท้าทายทางจริยธรรมที่แพทย์ประจ า
บ้านเผชิญ การให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ 

Medical professionalism; Medical negligence; Doctor-Patient relationship: 
General principles, Autonomy, Informed consent, Confidentiality, Truth telling & 
Disclosure,  Patients' rights and end-of-life decisions; Ethical dilemmas; Dealing with 
pharmaceutical industry and other providers of health care; Ethical issues in health care 
provision by the private sector, Ethical challenges facing residents, Medical Counseling 

 
 



๑๑๙ 

 

มคอ.๒ 

 

(๒) หมวดวิชาบังคับ 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SIPD 511 Basic Knowledge in General Pediatrics  

ความรู้พื้นฐานทางด้านกุมารเวชศาสตร์ การเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมตั้งแต่วัย
ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นทั้งปกติและผิดปกติ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย 
การรวบรวมข้อมูลและการตั้งสมมติฐานของโรค การวินิจฉัย การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการระดับพ้ืนฐานอย่าง
เหมาะสมและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคที่พบบ่อยทางกุมารเวช
กรรม การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเหมาะสม หลักการให้ยาที่ใช้บ่อยในเด็กตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge i n  pediatrics :  normal and abnormal of growth, 
development and behavior from neonatal period through adolescence, basic knowledge in   
history taking and physical examination, data gathering and impression of diseases, 
diagnosis, appropriate basic laboratory investigation and correct laboratory interpretation, 
clin ical p ractice  guideline for management of common pediatric diseases, appropriated 
specialist consultation, principle of c o m m o n  medication used in children under 
professional standard and ethical concerns 

 
ศรกม ๕๒๔ กุมารเวชศาสตร์เวชบ าบัดวิกฤตขั้นพี้นฐาน ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 524 Basic in Pediatric and Neonatal Intensive and Critical Care  

ข้อบ่งชี้ในการรับผู้ป่วยไว้รักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติและการจ าหน่าย การเตรียมผู้ป่วย
ให้มีความพร้อมก่อนเคลื่อนย้ายเข้าสู่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ การดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะวิกฤติให้มีสภาพ
คงที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันท่วงที การประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอาการหนักโดย
วิธีปกติและเทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษ การบ าบัดภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยวิกฤต ภาวะหัวใจล้มเหลว  
ภาวะหายใจล้มเหลว ช็อก ภาวะสารน้ า เกลือแร่และเมตาบอลิกผิดปกติ การรักษาประคับประคองอวัยวะ
ต่างๆ ของผู้ป่วยวิกฤติ การบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ หลักการให้ยาที่ใช้บ่อยในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ การบริบาล
ทารกแรกเกิดที่ป่วยหนัก ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Indication for ICU admission and discharge, proper preparation and initial 
management of the critically-ill patients before and during transportation to ICU, rapid and 
proper resuscitation and stabilization of critically-ill patients, assessment and monitoring of 
the patients with normal and special techniques or devices, management of common 
problems in critically-ill patients including heart failure, respiratory failure, shock, 
electrolyte & metabolic disturbances, supportive treatment of the vital organs, relevant 
data record, principles of common medication used in critically-ill patients, care of the 
critically-ill neonates with professional standard and related ethical concerns 



๑๒๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 550 General Outpatient Pediatrics  

ความรู้ ทักษะทางคลินิก ในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยเบื้องต้น  
การวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการและการรักษาการเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรังในเด็ก
และวัยรุ่น การให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ดูแล การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตาม
ความจ าเป็นในหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอก การดูแลอย่างมีมาตรฐาน การประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ การให้ค าแนะน าทางสุขภาพ การให้ค าแนะน าทางโภชนาการอย่างเหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในคลินิกดูแลต่อเนื่องและคลินิกสุขภาพเด็กดีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge, clinical skills for history taking, physical examination, provisional 
diagnosis, differential diagnosis,  laboratory investigation, and  management acute health 
problems and chronic diseases in children and adolescents, counselling and supporting  
parents and caregivers , consultation to expertise of other specialists as necessary in 
pediatric outpatient clinic, standard of care: growth and developmental assessment, health 
guidance, appropriate nutrition advice, health promotion and prevention in contiuity of 
care and well-child visit clinic from infant to adolescence with professional standard and 
related ethical concerns 

 
ศรกม  ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 551 General Inpatient Pediatrics  

ความสามารถทางคลินิกของการซักประวัติ การตรวจร่างกายอย่างครอบคลุม การดูแล
รักษาเฉพาะโรคในเด็กทั่วไปในหอผู้ป่วยทั่วไปรวมทั้งทารกที่มีความเสี่ยงสูงและทารกแรกเกิดที่ป่วย 
จดัเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกทางการแพทย์ฉบับสมบูรณ์ถูกต้องตรงประเด็นและชัดเจนส าหรับผู้ป่วย
แต่ละรายภายใต้การรักษาความลับการตัดสินใจที่เหมาะสมในการวางแผนการจ าหน่ายและการติดตามผล
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical competency i n  history taking, comprehensive physical examination, 
specific management of common pediatric diseases in general wards including high risk and sick 
neonates, preparing documentation of a complete, accurate, pertinent, and legible permanent 
medical record for each patients under confidentiality, appropriate decision making of discharge 
planning and follow-up plan with professional standard and related ethical concerns 

 



๑๒๑ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในเฉพาะโรค ๔ (๐-๘-๔) 
SIPD 552 Subspecialty Inpatient Pediatrics  

ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกุมารเวช
ศาสตร์เฉพาะโรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยเด็กเฉพาะโรค: โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคโลหิตวิทยา 
และทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วย การขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge and skills related to the diagnosis and management of 
common pediatric diseases or com m on  problems in the ped ia tr ic  subspecialty wards: 
infectious diseases, cardiovascular diseases, hematologic diseases and sick neonates. 
Appropriate patients consultation and referral to subspecialty p e d i a t r i c i a n s  with 
professional standard and related ethical concerns 

 
ศรกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ๔ (๑-๖-๕) 
SIPD 553 Basic in Emergency Pediatrics  

การประเมินความรีบด่วนการให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่มี
ภาวะเร่งด่วนและฉุกเฉินที่พบบ่อย ในห้องตรวจโรคแพทย์เวรฉุกเฉินและหน่วยตรวจโรคผู้ ป่วยนอก  
ภาวะช็อก ภาวะการหายใจล้มเหลว ภาวะหัวใจล้มเหลว  ความรู้หลักและทักษะทางคลินิคในการดูแลรักษา
ภาวะฉุกเฉิน หัตถการในภาวะฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยสู่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ
การช่วยชีวิตเด็กข้ันสูง และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Triage and initial management of of acutely-ill children with common urgent 
and emergency conditions in the emergency room and outpatient setting :  shock, 
respiratory failure, conge stive  hea rt fa ilu re  e tc , c ore clinical knowledge and skills in 
emergency care, emergency procedures, transfer to Intensive care unit, competent in 
pediatric advanced life support, and effective communication skills under professional 
standard and ethical concerns 

 
 



๑๒๒ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจษ ๕๓๐ พืน้ฐานความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ และ ภาวะฉุกเฉิน 

ทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

SIOP 530 Basic Knowledges, Professionalism, Clinical Skills, 
Procedures and Emergency in Ophthalmology  

 

กายวิภาค จุลกายวิภาค คัพภวิทยา ชีวเคมี  สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา โรคที่พบ
บ่อย ที่เกี่ยวข้องกับ ลูกตาและเนื้อเยี่อโดยรอบ ความรู้และทักษะทางคลินิกขั้นพ้ืนฐาน ในการตรวจ 
วินิจฉัย แนะน า ผู้ป่วย ก่อนและหลัง หัตถการ เลเซอร์ ผ่าตัด ที่พบบ่อยทางจักษุวิทยา หัตถการ เลเซอร์ 
ผ่าตัด ในระดับพ้ืนฐาน และ ติดตามผู้ป่วย โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ความรู้และทักษะทาง
คลินิกขั้นพ้ืนฐานในการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินทางจักษุวิทยา การวินิจฉัย การประเมิน และการเตรียมผู้ป่วย 
ก่อนให้การรักษา การท าหัตถการขั้นพ้ืนฐาน และ การติดตามผู้ป่วย หลังการรักษา โดยมีมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, histology, embryology, biochemistry, physiology, pathology, 
pharmacology, common problems related to the eye & eye adnexa. Basic knowledge and 
clinical skills in examination, diagnosis, counseling patient before and after common 
ophthalmic procedures laser operation; basic procedural skills in ophthalmic procedures 
laser operation and patient follow up with professional standard and related ethical 
concerns.  Basic knowledge and clinical skill in management of patient with ophthalmic 
emergency: examination, diagnosis, evaluation and preparation before management, basic 
procedures and post-treatment follow up with professional standard and related ethical 
concern 

 

ศรจษ ๕๓๑ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 531 Diseases of the Cornea and Refractive Surgery I  

กายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสภาพและพยาธิก าเนิดของโรคเยื่อตา กระจกตา และสายตา 
ความรู้ทางคลินิกส าหรับการซักประวัติ การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบ เพื่อตรวจกระจกตา 
ส่วนตาขาว เยื่อบุตา และสายตา การวินิจฉัยโรคและแยกโรค การตรวจพิเศษและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ การวางแนวทางการรักษาและการพยากรณ์โรค โดยมีมาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ 

Anatomy, physiology, pathology and pathogenesis of diseases of conjunctiva 
cornea and refraction; clinical knowledge for history taking, slit lamp biomicroscopic 
examination of cornea, sclera, conjunctiva and refraction; diagnosis, differential diagnosis, 
special investigations, visual rehabilitation, complications; proper management and 
prognosis with professional standard and related ethical concern 



๑๒๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจษ ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 532 Glaucoma I  

ค าจ ากัดความ ปัจจัยเสี่ยงและระบาดวิทยาของโรคต้อหิน พยาธิสรีรวิทยาของโรคการตรวจ
ตาทั่วไปเพ่ือคัดกรองโรคต้อหิน การวินิจฉัยโรค การจ าแนกชนิดของโรคต้อหิน และการด าเนิ นโรค 
หลักการบ าบัดโรคต้อหินด้วยยา โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Definition, risk factors and epidemiology  of glaucoma, pathophysiology, 
general eye examination for glaucoma screening, diagnosis, classification of glaucoma and 
clinical course, principle of medical treatment with professional standard and related 
ethical concern 

 
ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
SIOP 533 Cataract and Cataract Surgery I  

กายวิภาค คัพภวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิสภาพและพยาธิก าเนิดของเลนส์ตา 
สรีรวิทยาของการมองเห็น ความรู้ทางคลินิคเกี่ยวกับวิธีการซักประวัติ การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิด
ล าแสงแคบ การตรวจเลนส์ตา การวินิจฉัยโรคและแยกโรค การตรวจพิเศษ การรักษาด้วยการผ่าตัดข้อบ่งชี้ 
เทคนิคและขั้นตอนการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบหลังผ่าตัด โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, embryology, biochemistry, physiology, pathology and 
pathogenesis of diseases of lens ; physiology of vision; clinical knowledge including history 
taking, slit lamps, biomicroscopic examination of lens.  Diagnosis, differential diagnosis, 
special Investigations,  surgical management including indications, technique and surgical 
procedures, postoperative complications with professional standard and related ethical 
concern 

 
ศรจษ ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 534 Pediatric Ophthalmology and Strabismus I  

กายวิภาค สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อตา การพัฒนาการการเห็น การท างานของกล้ามเนื้อตา 
วิธีการซักประวัติ อาการและอาการแสดง การตรวจตาผู้ป่วยเด็ก ฝึกทักษะการตรวจตาเหล่ การวางแผน
การรักษา การท าหัตถการ/การผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ การติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยเด็กที่มี
ปัญหาตาเหล่ แอมไบลโอเปีย และปัญหาทางตาที่พบบ่อยในเด็ก โรคตาที่เป็นโรคทางพันธุกรรม จอตา
ผิดปกติในเด็กทารกคลอดก่อนก าหนดโดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, physiology of extraocular muscles, visual development, ocular 
muscles function, history taking, symptom and sign, pediatric ocular examination, 
strabismus examination, plan of treatment, procedure/surgery, complications and follow 
up in pediatric patients with strabismus, amblyopia and common problems, genetic 
problems in pediatric ophthalmology, retinopathy of prematurity with professional 
standards and related ethical concern 



๑๒๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจษ ๕๓๕ โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาขั้นต้น ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 535 Fundamentals of Diseases of the Orbit and Oculoplastic  

กายวิภาคขั้นพ้ืนฐานของเปลือกตา ระบบทางเดินน้ าตา และเบ้าตา พยาธิสรีรวิทยาขั้น
พ้ืนฐาน สาเหตุของโรคที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อนของเบ้าตา เปลือกตา ต่อมน้ าตา ระบบทางเดินน้ าตา 
การประเมินทางคลินิกขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน ของเบ้าตา 
เปลือกตา ต่อมน้ าตา ระบบทางเดินน้ าตา การวินิจฉัยแยกโรคที่พบบ่อย การดูแลรักษา รวมถึงการท า
หัตถการขั้นพ้ืนฐานเพื่อรักษาโรคเหล่านั้น โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Fundamental eyelid, lacrimal, and orbital anatomy; basic pathophysiology; 
etiology of common and uncomplicated diseases of orbit, eyelid and lacrimal system; 
basic clinical evaluation of the common and uncomplicated abnormalities of the orbit, 
eyelid and lacrimal system. Differential diagnosis for common diseases, basic 
management of the diseases, including basic surgical treatments and related ethical 
concern 

 
ศรจษ ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 536 Diseases of the Uveitis and Ocular Inflammation I  

โรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของผนังชั้นกลางของลูกตาที่พบได้บ่อย การซักประวัติ 
การตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจตา ความรู้เกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกันและยูเวียอักเสบขั้นพ้ืนฐาน กลไก
การเกิดโรค อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัยโรค วินิจฉัยแยกโรคยูเวียอักเสบและ
หลักการรักษาข้ันพื้นฐาน  โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Common diseases related to inflammation of uveal tissue, history taking, 
general physical examination, eye examination; basic immunology/ uveitis knowledge, 
pathophysiology of the diseases, clinical manifestations, special investigations, diagnosis/ 
differential diagnosis and general concepts of treatment with professional standards and 
related ethical concer 
 



๑๒๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจษ ๕๓๗ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 537 Refraction Contact Lens and Low Vision I  

คุณสมบัติของแสง และการมองเห็น ชนิดของสายตาผิดปกติ การตรวจวัดสายตาผิดปกติ
ด้วย retinoscope การสั่งค่าแว่นตาเพ่ือแก้ไขสายตาผิดปกติ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ และการเลือกผู้ป่วยที่
เหมาะสมกับการใช้ เลนส์สัมผัส การเลือกเลนส์สัมผัสที่ เหมาะสมกับผู้ป่ วย วินิจฉัยและรักษา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้เลนส์สัมผัส การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นในผู้ป่วยที่มีตาเลือนราง  
การให้เครื่องมือช่วยการเห็น การฝึกทักษะในการท าความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหว โดยมี
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Physical property of light and clinical optics, refractive error,  examination of 
refractive error by using the retinoscopy, prescription of refractive correction, indication, 
contraindication and patient screening for contact lens wear, fitting contact lens, diagnosis 
and treatment of contact lens related complications, low vision rehabilitation, optical and 
non optical aids, orientation and mobility with professional standards and related ethical 
concern 

 
ศรจษ ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 538 Diseases of the Retina and Vitreous I  

กายวิภาค สรีรวิทยาและพยาธิก าเนิดของโรควุ้นตาและจอตา  วิธีการซักประวัติอาการและ
อาการแสดง การตรวจวุ้นตาและจอตา การตรวจวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรค การตรวจพิเศษ หัตถการ 
ภาวะแทรกซ้อน การรักษาที่เหมาะสม การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว
ต่างๆ แก่ผู้ป่วยโรคจอตาและวุ้นตา โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, physiology and pathogenesis of vitreal and retinal diseases, history 
taking for symptoms and signs, examination of vitreous and retina; diagnosis, differential 
diagnosis, special investigations, procedures, complications, proper management, natural 
history and prognosis, advice for prevention of vitreoretinal diseases and related ethical 
concern 

 
ศรจษ ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOP 539 Neuro-ophthalmology I  

กายวิภาค สรีรวิทยาและพยาธิก าเนิดของระบบประสาทจักษุ วิธีการซักประวัติอาการและ
อาการแสดงของระบบประสาทจักษุ การตรวจเส้นทางของการมองเห็น การตรวจวินิจฉัยโรคและวินิจฉัย
แยกโรค แก่ผู้ป่วยระบบประสาทจักษุผิดปกติท่ีพบทั่วไป โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, physiology and pathogenesis of neuro-ophthalmology system, 
history taking for symptoms and signs, examination of visual pathway.  Diagnosis, 
differential diagnosis of general neuro-ophthalmological disorder with professional 
standard and related ethical concern 



๑๒๖ 

 

มคอ.๒ 

 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๔ (๐-๘-๔) 
SIPC 512   Common In-Patient Psychiatric Care  

ผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์โรคท่ีพบบ่อย พยาธิก าเนิดของโรค การรักษาทางกาย-จิต-สังคม
ในระยะสั้นและระยะยาว  การบริหารยาทางจิตเวช การดูแลผู้ป่วยในทางจิตเวช จิตบ าบัดรายบุคคลและ
กลุ่ม การให้ค าปรึกษาทางจิตเวชแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Psychiatric in-patient case, common psychiatric disorders, pathophysiology, 
bio-psycho-social management in short term and long term planning, pharmacological 
administration in psychiatry, individual psychotherapy and group psychotherapy, 
counseling technique in patiantand family ,and related ethical concern 

 
ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
SIPC 513 Complicated In-Patient Psychiatric Care  

ผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ โรคที่ซับซ้อน พยาธิก าเนิดของโรค การรักษาทางกาย-จิต-สังคม 
การรักษาด้วยไฟฟ้าจิตบ าบัดแบบกลุ่ม การประเมินปัญหาครอบครัว การวางแผนการรักษาและการเตรียม
ผู้ป่วยและญาติก่อนจ าหน่าย โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Psychiatric in-patient, complicated psychiatric disorders , pathophysiology 
and psychodynamic , bio-psycho-social management for complicated patient in short 
term and long term planning, electroconvulsive therapy, group psychotherapy, family 
evaluation long term planning and family counseling before discharge and related ethical 
concern 

 
ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๒ (๐-๔-๒) 
SIPC 514 Common Out-Patient Psychiatric Care  

ผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ โรคที่พบบ่อย พยาธิก าเนิดของโรค การรักษาทางกาย -จิต-
สังคม การประเมินความเสี่ยง การส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Psychiatric out-patient, common psychiatric diseases, pathophysiology, bio-
psycho-social management, risk assessment, further investigation, and related ethical 
concern 

 
 
 
 



๑๒๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ๓ (๓-๐-๖) 
SIPC 516 Interesting Psychiatric Diseases  

โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ลักษณะอาการวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค การสัมภาษณ์
และการตรวจสภาพจิต การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Interesting psychiatric disease, symptomatology, pathophysiology, 
interview and psychological examination, plan of bio-psycho-social management under 
professional standard and ethical concern 

 
ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPC 517 Research Methodology in Psychiatry   

ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ทางจิตเวชศาสตร์ การประยุกต์ผลงานวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Psychiatric research methodology, statistics for psychiatric research, data 
collection, statistical analysis in psychiatry, generalize ability of research results in 
psychiatry, and related ethical concerns. 

 
ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) 
SIPC 511 Emergency Psychiatry  

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์และการตรวจสภาพจิตผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน 
การประเมินความเสี่ยงทางจิตเวช การวางแผนการรักษาทางจิตเวชฉุกเฉินโดยมีจริยธรรมวิชาชีพ  

Emergency problems in psychiatry, psychological interview and 
examination in emergency psychiatric patient, risk assessment in psychiatry, plan of 
management for psychiatric emergency with related ethical concern 

 
ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
SIPC 524 Basic Psychotherapy   

การประเมินโรคหรือภาวะทางจิตเวช การประเมินจิตพลวัตของผู้ป่วยทางจิตเวช  
การวางแผนการรักษาด้วยจิตบ าบัด จิตบ าบัด ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Evaluation of psychiatric disorders or conditions, psychodynamic 
formulation, plan of psychotherapy, psychotherapy under professional standard and 
ethical concern 

 



๑๒๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ (๐-๒-๑) 
SIPC 525 Electroconvulsive Therapy and  Transcranial Magnetic 

Stimulation 
 

การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้า หลักการ ข้อบ่งชี้ เทคนิค การประเมินผล การประยุกต์ใช้  
การบ าบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการ ข้อบ่งชี้ เทคนิค การประเมินผล การประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ 

Electroconvulsive therapy, principle, indications, techniques, interpretation, 
application.  Transcranial magnetic stimulation, principle, indications, techniques, 
interpretation, application under professional standard and ethical concern 

 
ศรตจ ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓–๐–๖) 
SIDM 501 General Dermatology  

อาการ อาการแสดง พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของโรคทางผิวหนัง โรคติดเชื้อ  
โรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับแสงแดด โรคผิวหนังที่เกิดจากการประกอบอาชีพและผื่นแพ้สัมผัส โรคผิวหนังที่
เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย โรคเส้นผม การตรวจการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรค
ทางผิวหนังตามมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรม  

Symptom, sign, pathology, pathophysiology of dermatologic diseases 
infectious diseases, occupational and contact dermatitis, autoimmune diseases, hair and 
scalp diseases, physical examination, diagnosis, differential diagnosis and dermatologic 
therapy under professional standard and ethical concern 

 
ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
SIDM 502 Procedural dermatology   

ความรู้และทักษะในการท าหัตถการเบื้องต้นทางตจศัลยศาสตร์ประกอบด้วย การตัดชิ้นเนื้อ
บริเวณผิวหนัง การผ่าตัดทางผิวหนัง การฉีดยาและสารเติมเต็ม ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge and practical skills in basic dermatologic surgery, which include 
skin biopsy, surgical techniques, botulinum toxin and filler injections under professional 
standard and ethical concern 
 



๑๒๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) 
SIDM 503  Investigative Dermatology  

ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการท าหัตถการเบื้องต้นทางผิวหนังส่งตรวจ หัตถการ
เพ่ือการรักษาทางผิวหนัง และการตัดชิ้นเนื้อบริเวณผิวหนัง การเลือกรอยโรคทางผิวหนังเพ่ือส่งตรวจทาง
พยาธิวิทยา สามารถแปลผลที่ได้มาวางแผนการรักษาเบื้องต้นได้ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Theoretical knowledge and practical sessions for common investigations in 
dermatology, basic procedures in dermatology for therapy, biopsy, selection of skin lesion 
for pathological investigation and interpretation of histologic slides under professional 
standard and ethical concern 

 
ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIDM 504 Seminar in Dermatology  

ระเบียบวิจัย วิธีการทางสถิติการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และความรู้ทางจริยธรรมการวิจัย ค าถาม
วิจัย การออกแบบ การเขียนโครงร่างวิจัย การท างานวิจัยและ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตจวิทยา ทักษะ
การวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยและน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

Basic research methodology, statistical methods and research ethics, 
research question, research design, proposal development, research conduct and data 
analysis in clinical dermatology, skills for critical appraisal and generalization 

 
ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค ๓ (๒-๒-๕) 
SIFS 521 Basic Knowledge in Anatomical Pathology  

ความรู้พ้ืนฐานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ พยาธิสภาพ
ของอวัยวะต่างๆ ที่ดูด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์หาสาเหตุและ
กลไกการตายต่างๆได้ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in general anatomical pathology, systemic anatomical 
pathology, pathology of various organs inspected via gross and microscopic to  a ch ie ve 
principle knowledge in cause and mechanism of death according to professional standard 

 



๑๓๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธิ ๓ (๓-๐-๖ ) 
SIFS 522 Basic Forensic Pathology  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับศพ
ภายนอก การผ่าศพ การแยกธาตุภายในอย่างเป็นระบบ การตรวจอวัยวะภายในแต่ละระบบ กฎหมาย
เกี่ยวกับการตายและการชันสูตรพลิกศพ พยาธิสรีรวิทยาของการตาย การเปลี่ยนแปลงภายหลังตายและการ
ประมาณเวลาตายตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in forensic autopsy including external examination and 
documentation, internal examination:  en bloc dissection, method of organ system 
examination.  Law of medico-legal investigation of death, pathophysiology of death, 
postmortem changes and estimation of postmortem interval with professional standard 
and ethical concern 

 
ศรนต ๕๒๓ ปฏิบัติการพื้นฐานทางนิติพยาธิ ๔ (๐-๘-๔) 
SIFS 523 Basic Practical Experience in Forensic Pathology  

ทักษะการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับศพภายนอก 
การผ่าศพ การแยกธาตุภายในอย่างเป็นระบบ การตรวจอวัยวะภายในแต่ละระบบ ตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Practical skill in forensic autopsy including external examination and 
documentation, internal examination:  en-bloc dissection, method of organ system 
examination with professional standard and ethical concern 

 
ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ๔ (๑-๖-๕) 
SIFS 524 Basic Crime Scene Investigation  

ทักษะการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับศพภายนอก 
การผ่าศพ การแยกธาตุภายในอย่างเป็นระบบ การตรวจอวัยวะภายในแต่ละระบบ ตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in Forensic Medicine and Forensic Science for postmortem 
examination especially suspected unnatural death, data collection from postmortem 
examination for diagnosis and forensic documentation, scope and principle of co-
ordination among physicians, scene police, detectives and forensic scientists including 
practice experience in real situation at the crime with professional standard and ethical 
concern 



๑๓๑ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ๔ (๑-๖-๕) 
SIFS 524 Basic Crime Scene Investigation  

ทักษะการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับศพภายนอก 
การผ่าศพ การแยกธาตุภายในอย่างเป็นระบบ การตรวจอวัยวะภายในแต่ละระบบ ตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in Forensic Medicine and Forensic Science for postmortem 
examination especially suspected unnatural death, data collection from postmortem 
examination for diagnosis and forensic documentation, scope and principle of co-
ordination among physicians, scene police, detectives and forensic scientists including 
practice experience in real situation at the crime with professional standard and ethical 
concern 

 
ศรนต ๕๓๔ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก ๔ (๒-๔-๖) 
SIFS 534 Basic Knowledge in Clinical Forensic  

ความรู้พ้ืนฐานทางนิติเวชคลินิก การตรวจบาดแผล การบาดเจ็บรูปแบบต่างๆ กรณีกระท า
ช าเราหรือ กรณีถูกท าร้ายและถูกกระท าโดยไม่เจตนา การประเมินผลทางห้องปฏิบัติการ การประเมิน
สติสัมปชัญญะ การออกเอกสารทางคดี ตามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic Knowledge in Clinical Forensic Medicine, clinical examination of wounds, 
other types of assault, sexual assault and non-intentional injury, evaluation of evidence or 
laboratory evidence, evaluation of consciousness/ mental status, issuing the 
documentation with profession standard and ethical concern 

 
ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช ๒ (๒-๐-๔) 
SIFS 527 Basic Knowledge in Forensic Laboratory  

ความรู้พ้ืนฐานด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวชส าหรับการปฏิบัติงานพ้ืนฐานทาง
นิติเวชวิทยา ซึ่งรวมตั้งแต่ การเก็บวัตถุพยาน การส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ซีโรโลยี วัตุพยาน และ
พิษวิทยา ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in forensic laboratory for further basic practice in forensic 
medicine including evidence collection, pathological testing, serological testing, trace 
evidence testing and toxicological testing with professional standard and ethical concern 

 
 



๑๓๒ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรนต ๕๒๙ นิติพยาธิประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 
SIFS 529 Applied in Forensic Pathology  

ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพภายนอกและการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับศพ
ภายนอก การผ่าศพ การแยกธาตุภายในอย่างเป็นระบบ การตรวจอวัยวะภายในแต่ละระบบ กฎหมาย
เกี่ยวกับการตายและการชันสูตรพลิกศพ พยาธิสรีรวิทยาของการตาย การเปลี่ยนแปลงภายหลังตายและการ
ประมาณเวลาตาย ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced knowledge in forensic autopsy including external examination and 
documentation, internal examination:  en bloc dissection, method of organ system 
examination.  Law of medico-legal investigation of death, pathophysiology of death, 
postmortem changes and estimation of postmortem interval with professional standard 
and ethical concern 

 
ศรพย ๕๒๙ การตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA 529 Autopsy Pathology  

บทน าการตรวจศพผู้ใหญ่ ขั้นตอนการตรวจหัวใจและปอดในการตรวจศพผู้ใหญ่ บทน า 
การตรวจศพทารกและเด็ก บทน าพยาธิวิทยาของรก การตัดสมองผู้ใหญ่และเด็ก แนวทางการตรวจศพ
ผู้ใหญ่ตามปัญหาที่พบ แนวทางการตรวจหัวใจที่มีความพิการแต่ก าเนิด แนวทางการตรวจศพทารกและเด็ก
ตามปัญหาที่พบ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Introduction to adult autopsy, heart-lung protocol in adult autopsy, 
introduction to perinatal autopsy, introduction to placental pathology, adult and pediatric 
brain cutting, problem-based approach to adult autopsy, approach to congenital heart 
anomalies, problem-based approach to perinatal autopsy under professional standard 
and ethical concern 

 
ศรพย ๕๓๐ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพื้นฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 530 Basic Surgical Grossing  

การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคเต้านม การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคจักษุ  
การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคผิวหนัง การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคปอด การตรวจสิ่งส่งตรวจ
ศัลยพยาธิโรคลิ้นหัวใจ การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิวิทยาโรคของเมดิแอสโตนัม การตรวจสิ่งส่งตรวจ
ศัลยพยาธิโรคมะเร็งทางเดินอาหาร การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคทางเดินอาหารที่ไม่ใช่เนื้องอก  
การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคระบบสืบพันธุ์สตรี การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคระบบสืบพันธุ์เพศ
ชายและทางเดินปัสสาวะแบบตัดชิ้นเนื้อและการผ่าตัดโดยการใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะ จากโรคเนื้อ
งอกและคล้ายเนื้องอก การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคระบบสืบพันธุ์เพศชายและทางเดินปัสสาวะชนิดที่
ไม่ใช่เนื้องอก การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรค โรคล าไส้ใหญ่โป่งพองแต่ก าเนิด การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลย
พยาธิโรคท่อน้ าดีตีบตัน การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคศีรษะและล าคอ การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิ
ชนิดแบบผ่าทางคอ การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคไทรอยด์และต่อมน้ าลาย การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลย
พยาธิโรคกล้ามเนื้อและกระดูก การตรวจสิ่งส่งตรวจศัลยพยาธิโรคไขกระดูก การปฏิบัติงานตรวจสิ่งส่ง
ตรวจศัลยพยาธิขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 



๑๓๓ 

 

มคอ.๒ 

Breast pathology specimen handling, ophthalmopathology specimen 
grossing, dermatopathology specimen grossing, lung pathology specimen handling, heart 
valve specimen handling, mediastinal pathology specimen handling, gastrointestinal tract 
malignancy specimen handling, non-neoplastic bowel resection specimen handling, 
gynecologic pathology specimen handling, genitourinary pathology grossing of biopsy and 
transurethral resection specimens for neoplastic and tumor-like conditions, genitourinary 
pathology grossing of specimens for nonneoplastic conditions, grossing of specimens from 
patients with Hirschprung disease, grossing of specimens from patients with biliary atresia, 
head and neck pathology specimen grossing, grossing of neck dissection specimen, thyroid 
and salivary gland grossing, musculoskeletal pathology specimen grossing, bone marrow 
specimen handling, practicing basic surgical pathology specimens grossing with 
professional standard and related ethical concern 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรพย ๕๓๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพื้นฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 531 Basic Diagnostic Pathology  

 การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐานจากสิ่งส่งตรวจศัลยกรรมที่พบบ่อยของกระดูกและ
เนื้อเยื่ออ่อน เต้านม ตาและหู จมูก คอ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบ
สืบพันธุ์เพศหญิง ไขกระดูกและเนื้อเยื่อน้ าเหลือง ระบบตับ ตับอ่อนและท่อน้ าดี ระบบประสาท ผิวหนัง 
และอวัยวะในช่องอก การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐานโรคในเด็ก ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic diagnostic pathology in common surgical specimens including bone 
and soft tissue, breast, eye and ear nose throat, gastrointestinal tract, urinary tract, male 
reproductive system, female reproductive system, bone marrow and lymphoid tissue, 
hepatopancreatobiliary system, nervous system, skin, and intrathoracic organs; basic 
diagnostic pathology in pediatric diseases under professional standard and ethical concern 

 



๑๓๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพย ๕๓๒ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 532 Advanced Diagnostic Pathology  

การวินิจฉัยพยาธิวิทยาเต้านมขั้นสูง การแปลผลชิ้นเนื้อไต การวินิจฉัยตจพยาธิวิทยาขั้นสูง 
การวินิจฉัยพยาธิวิทยาปอดขั้นสูง การวินิจฉัยพยาธิวิทยาตับทางเดินอาหารขั้นสูง การวินิจฉัยพยาธิวิทยา
ต่อมลูกหมาก การวินิจฉัยพยาธิวิทยาทางเดินปัสสาวะขั้นสูง การวินิจฉัยพยาธิวิทยาไตขั้นสูง การวินิจฉัย
พยาธิวิทยาอวัยวะสืบพันธุ์ชายขั้นสูง การวินิจฉัยพยาธิวิทยาก้อนเนื้อในเด็ก พยาธิวิทยาอวัยวะสืบพันธุ์
ผิดปกติแต่ก าเนิด พยาธิวิทยาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ การวินิจฉัยพยาธิวิทยาโรคเลือดขั้นสูง ตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced diagnostic breast pathology, kidney biopsy interpretation, 
advanced diagnostic dermatopathology, advanced diagnostic pulmonary pathology, 
advanced diagnostic hepatobiliary and gastointestinalpathology, advanced diagnostic 
prostate pathology, advanced diagnostic urinary tract pathology, advanced diagnostic 
renal pathology, advanced diagnostic male genital tract pathology, advanced diagnostic 
pediatric tumor pathology, gonadal pathology, musculoskeletal pathology, advanced 
hematopathology under professional standard and ethical concern 

 
ศรพย ๕๓๓ เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 533 Pathology Laboratory Techniques and Management  

การเตรียมชิ้นเนื้อเพ่ือการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา หลักการอิมมูโนพยาธิวิทยา  
การตรวจจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การถ่ายภาพสิ่งส่งตรวจ การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อระหว่างการผ่าตัด  
การตรวจด้วยการติดฉลากนิวคลิอิกในโรคเต้านม โรคพันธุศาสตร์ การตรวจทางพยาธิโมเลกุล การจัดการ
สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Tissue processing for diagnostic pathology, principle in immunopathology, 
electron microscopic examination, specimen photographing, intraoperative consultation, 
in situ hybridization in breast pathology, genetic diseases, molecular pathology, specimen 
management in pathology laboratory and quality assurance under professional standard 
and ethical concern 

 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพย ๕๓๔ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
SIPA 534 Advanced Surgical Grossing  

การตรวจชิ้นเนื้อศัลยกรรมทางพยาธิวิทยาขั้นสูงด้วยตาเปล่าของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน 
เต้านม ตาและหู จมูก คอ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
ไขกระดูกและเนื้อเยื่อน้ าเหลือง ระบบตับ ตับอ่อนและท่อน้ าดี ระบบประสาท ผิวหนัง และอวัยวะใน  
ช่องอก การตรวจพยาธิสภาพของโรคในเด็กด้วยตาเปล่า ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced surgical pathology grossing of bone and soft tissue, breast, eye 
and ear, nose, throat, gastrointestinal tract, urinary tract, male reproductive system, 
female reproductive system, bone marrow and lymphoid tissue, hepatopancreatobiliary 
system, nervous system, skin, and intrathoracic organs, surgical pathology grossing in 
pediatric diseases under professional standard and ethical concern 

 
ศรพย ๕๓๕ เซลล์วิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA 535 Cytology I  

เซลล์วิทยาพ้ืนฐานและเซลล์วิทยาเซลล์หลุดลอก เทคนิคและวิธีการทางห้องปฏิบัติการ  
การรายงานผลทางเซลล์วิทยา เซลล์วิทยาเซลล์หลุดลอกของทางเดินหายใจ การอภิปรายกรณีเซลล์วิทยา
เซลล์หลุดลอกของทางเดินหายใจ การอภิปรายกรณีเซลล์วิทยาของโรคมะเร็งและโรคไม่ใช่มะเร็งของช่อง
เยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องท้อง เซลล์วิทยาของทางเดินน้ าดี เซลล์วิทยาของโรคไม่ใช่มะเร็งและ
โรคมะเร็งของปากมดลูก เซลล์วิทยาของน้ าปัสสาวะ เซลล์วิทยาของน้ าไขสันหลังและลูกตา การตรวจพิเศษ
ทางเซลล์วิทยา การประกันคุณภาพทางเซลล์วิทยา การรายงานผลทางเซลล์วิทยา ตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Basic cytology and exfoliative cytology, laboratory technique and process, 
reporting system in cytology, exfoliative respiratory cytology; case discussion: respiratory 
cytology; case discussion:  benign and malignant effusion cytology of pleural, pericardial, 
peritoneal cavity, biliary cytology, benign and malignant cervical cytology, urine cytology, 
CSF and eye cytology, ancillary technique in cytology, quality assurance in cytology, 
cytology sign out under professional standard and ethical concern 

 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพย ๕๓๖ เซลล์วิทยา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA 536 Cytology II  

เซลล์วิทยาพ้ืนฐานและเซลล์วิทยาของการเจาะดูดด้วยการคล า การใช้อัลตร้าซาวด์น า  
การส่องกล้องและใช้อัลตร้าซาวด์น า การประเมินสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาหน้างานในการเจาะดูดเข็มเล็ก
ภายใต้การน าโดยอัลตร้าซาวด์ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ รวมทั้งวิธีเลือกชนิดของ fixative และเตรียมสไลด์  
เทคนิคและวิธีการทางห้องปฏิบัติการ การรายงานผลทางเซลล์วิทยาของการเจาะดูดในระบบต่างๆได้แก่ 
ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ าลาย ก้อนบริเวณล าคอ เต้านม ทรวงอกและระบบหายใจ ตับอ่อน และระบบทางเดิน
อาหาร การอภิปรายกรณีศึกษา เซลล์วิทยาของการเจาะดูดของต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ าลาย ปอด เต้านมและ
ตับอ่อนตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic cytology of fine needle aspiration ( FNA)  cytology retrieving from 
palpation-guided FNA, ultrasound-guided FNA and endoscopic ultrasound-guided FNA. 
Performing on-site evaluation, basic specimen on-site preparation including fixative 
selection, slide smearing techniques and laboratory preparation, cytology sign out and 
reporting systems in fine needle aspiration cytology of thyroid, salivary glands, neck and 
related lesions, breast, mediastinum, respiratory system, pancreas and gastrointestinal 
tract, case study discussion in FNA cytology of thyroid, salivary gland, lung, breast and 
pancreas under professional standard and ethical concern 

 
ศรพย ๕๓๗ สัมมนาทางพยาธิวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIPA 537 Seminar in Anatomical Pathology  

ความรู้และเทคนิคใหม่ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางศัลยพยาธิวิทยา ผ่านการสัมมนา 
วารสารสโมสร การเข้าร่วมและอภิปรายในการประชุมระหว่างภาควิชา 

New knowledge and techniques, interesting cases in Anatomical Pathology 
through seminar, journal club, participation and interdepartmental conference 

 
ศรพค ๕๑๑ โลหิตวิทยาทั่วไป ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 511 General Hematology  

ทฤษฎีและการปฏิบัติเชิงประยุกต์  ในการแปลผลการตรวจเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ของคน
ปกติ และผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเลือด โดยเชื่อมโยงพยาธิก าเนิดและพยาธิสรีรวิทยากับข้อมูลทาง
คลินิก การจัดการ แก้ไขปัญหาในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา โดยใช้หลักการและเทคนิคของการทดสอบ        
ต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพจากองค์กรภายนอก การเลือกใช้ ประยุกต์ให้
ค าปรึกษา หรือแนะน าการทดสอบที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเศรษฐานะทางปฏิบัติการได้อย่างมีมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ 



๑๓๗ 

 

มคอ.๒ 

Application of theory and practice for interpretation of blood cell analysis in 
normal people, physiological changes, and pathological changes in patients by correlation 
the pathogenesis and pathophysiology of diseases with the clinical data. Problem solving in 
hematology laboratory based on deeply comprehension of principles and techniques of 
tests especially internal quality control and external quality assessment Expertise in 
selection and counseling of essential and appropriate tests for economically and efficiently 
diagnosis and following up the patient with professional standard and related ethical 
concerns 

 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 512 Blood Coagulation System  

หน้าที่ของส่วนประกอบของเลือด หลอดเลือด เกล็ดเลือด ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
กลไกที่ท าให้เกิดลิ่มเลือดและละลายลิ่มเลือด อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติใน
ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีเลือดออก
ผิดปกติ ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดอุดตัน การควบคุมการใช้ยากันเลือดแข็ง การเลือกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและ
การใช้ระบบควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Function of the blood components; vessel, platelet, coagulation factors, 
mechanism of clot formation, clot lysis, symptoms and signs of the patients having 
hemostatic disorders, essential laboratory investigation in the patients with bleeding 
disorders, thrombotic disorders and anticoagulant monitoring, appropriate selection of 
investigation equipments and quality control with professional standard and related 
ethical concerns 

 
 

ศรพค ๕๑๓ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
SICP 513 Clinical Microscopy  

ทฤษฎีและการปฏิบัติเชิงประยุกต์ เกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะ น้ า และสารละลายใน
ร่างกาย ทั้งในสภาวะที่ร่างกายปกติ และสภาวะที่เกิดมีพยาธิสภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกกับข้อบ่งชี้
ในการส่งตรวจคุณภาพของสิ่งส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือวางแผนในการใช้การ
ทดสอบที่เหมาะสมส าหรับห้องปฏิบัติการทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก และสามารถน าไปช่วยในการ
วินิจฉัยโรคและติดตามการรักษาผู้ป่วย อย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Application of theory and practice concerning the examination of urine and 
body fluids including normal and pathological conditions in correlation between clinical 
data with investigative indication, specimen quality and laboratory results in order to 
support the technical performance evaluation skills for selection the appropriate tests 
used in clinical microscopy for efficiently serving in diagnosis treatment and following up 
the patients with professional standard and related ethical concerns 



๑๓๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพค ๕๑๔ วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๓ (๑-๔-๔) 
SICP 514 Clinical Serology and Immunology  

ทฤษฎีและการปฏิบัติเชิงประยุกต์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกกับข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ, 
คุณภาพของสิ่งส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการเลือกใช้การทดสอบที่เหมาะสมส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาเซรุ่มและวิทยาภูมิคุ้มกัน ที่สามารถน าไปช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตาม  
การรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ และ โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน อย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Application of theory and practice for the correlation between clinical data 
with investigative indication, specimen quality and laboratory results in order to support 
the technical performance evaluation skills for selection the appropriate tests used in 
serology and immunology for efficiently serving in diagnosis treatment and following up 
the patients with infectious diseases, immunological disorders with proper professional 
standard and related ethical concerns 

 
ศรพค ๕๑๕ เคมีคลินิก ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 515 Clinical Chemistry  

ทฤษฎีและการปฏิบัติเชิงประยุกต์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกกับข้อบ่งชี้ในการส่ง
ตรวจ,  คุณภาพของสิ่งส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สามารถเลือกใช้การทดสอบที่
เหมาะสมส าหรับห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิก ที่สามารถน าไปช่วยในการวินิจฉัยโรคและติดตามการรักษา
ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตับ ไต หัวใจ ต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระดับน้ าตาล ไขมัน วิตามิน เกลือแร่และ
เอนไซม์ชนิดต่างๆอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Application of theory and practice for the correlation between clinical 
data with investigative indication, specimen quality and laboratory results in order to 
support the technical performance, evaluation skills for selection the appropriate tests 
used in clinical chemistry for efficiently serving in diagnosis treatment and following up 
the patients with liver, renal, heart, lipid, vitamin, minerals, metabolic and endocrine 
disorders with professional standard and related ethical concerns. 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพค ๕๑๖ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๓ (๑-๔-๔) 
SICP 516 Clinical Molecular Pathology  

ทฤษฎี การปฏิบัติเชิงประยุกต์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลินิก 
ก าร เชื่ อ ม โย งข้ อมู ล ท างค ลิ นิ ก กั บ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร  ข้ อบ่ งชี้ ใน ก ารส่ งต รวจ  คุณ ภ าพ ขอ งสิ่ งส่ งต รวจ  
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินและการเลือกการทดสอบที่ เหมาะสม การควบคุมคุณภาพ  
ในการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุล 

Theory, practical application and professional code in clinical laboratory, 
correlation between clinical data and laboratory; investigative indication, specimen quality, 
laboratory result, evaluation and selection the appropriate test, quality control in clinical molecular 
pathology 

 
ศรปร ๕๑๖ ปรสิตวิทยาคลินิก ๓ (๑-๔-๔) 
SIPR 516 Clinical Parasitology  

ทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับปรสิตจ าพวกโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ การศึกษา
รายละเอียดเชิงลึกด้านวงจรชีวิต พยาธิก าเนิด ลักษณะทางคลินิก และการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ทักษะในการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ แปลผล เพ่ือวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตและวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนและ
ด าเนินการควบคุมคุณภาพ การตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาอย่างมี
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Theory and practice related to human pathogenic parasites, protozoa, helminthes 
and arthropods.  Detailed and in-depth studies on life cycle, pathogenesis, clinical manifestation, 
epidemiology with particular emphasis on laboratory diagnosis. Management and quality control in 
parasitology laboratory. Selection of diagnostic techniques, methods of examination, and diagnostic 
interpretation for parasitic infections with professional standard and related ethical concerns 

 
ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพื้นฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
SITM 517 Basic Transfusion Medicine  

ทฤษฎี และปฏิบัติพ้ืนฐานทางด้านเวชศาสตร์การธนาคารเลือด การรับบริจาคเลือด การตรวจเลือด
บริจาค การเตรียมส่วนประกอบของเลือด การตรวจสอบคุณภาพส่วนประกอบของเลือด  การตรวจเลือดเพ่ือเตรียม
เลือดให้ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Theory and basic practice in transfusion medicine including blood donation, blood 
processing, blood component preparation and clinical application, quality control of blood component, 
compatibility testing with professional standard and related ethical concerns. 

 
 



๑๔๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย ๓ (๓-๐-๖) 
SIRD 511 Basic Knowledge in Diagnostic Radiology  

การสร้างภาพถ่ายรังสี ภาพคลื่นเสียงความถี่สูง ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภาพคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า กายวิภาคปกติและรอยโรคของภาพวินิจฉัยเกี่ยวกับ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยเด็ก หลักการรักษาโรคด้วยรังสีร่วมรักษา การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ
ทางภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา การใช้สารทึบรังสีอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Production of radiography, ultrasonography, computed tomography, 
magnetic resonance imaging, normal anatomy and lesion in diagnostic image in nervous 
system, respiratory system, cardiovascular system, gastrointestinal system, hepatobiliary 
system, urinary system, musculoskeletal system and pediatric patient. Principle of treatment 
by interventional radiology, treatment of complication from diagnostic imaging and 
interventional radiology, and safety in using contrast medium according to professional 
standard 

 
ศรรส ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 521 Basic Knowledge in Radiation and Oncology  

ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ฟิสิกส์รังสี รังสีชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษา 
ความรู้ทางคลินิกในการบ าบัดโรคมะเร็งที่พบบ่อยด้วยวิธีรังสีรักษาตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of oncology, radiation physics, radiobiology related to 
radiotherapy; clinical knowledge in management of common oncologic diseases by 
radiotherapy according to professional standard 

 
ศรรส ๕๒๓ ทักษะทางคลินิกพื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๓ (๐ -๖- ๓) 
SIRD 523 Basic Clinical Skills in Radiation Oncology  

ความรู้ต่อเนื่องทางฟิสิกส์รังสีรักษาและรังสีชีววิทยารวมทั้งทักษะทางคลินิกเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับการบ าบัดโรคมะเร็งที่พบบ่อยโดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Specific further knowledge in radiation physics, radiobiology and clinical 
skills related to common oncogenic diseases treated with radiotherapy, and related 
ethical concerns 

 



๑๔๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๒๔ ทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 524 Skills in Journal Appraisal for Radiation Oncologists    

ทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Skills in Journal Appraisal for Radiation Oncologists according to 
professional standard 

 
ศรรส ๕๒๕ ความรู้ขั้นสูงทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
SIRD 525 Advanced Knowledge in Radiation and Oncology  

การเลือกหนังสืออ้างอิง การทบทวนวรรณกรรม การน าเสนอและการอภิปราย 
Selection of references, topic review, presentation and discussion 

 
ศรรส ๕๒๖ สัมมนาทางเทคนิครังสีรักษา ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 526 Seminar in Radiotherapy technique  

การประชุมเชิงวิชาการ กรณีศึกษา ข้อบ่งชี้ การเลือกใช้เทคนิคการฉายรังสีที่เหมาะสม 
ข้อควรระวัง ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาด้วยการฉายรังสีตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Conference, case study, indication, appropriate selection of radiotherapy 
technique, consideration, knowledge of external beam radiotherapy technique under 
professional standard and ethical concern 

 
ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIRD 531 Basic Knowledge in Nuclear Medicine  

ความรู้พ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา การ
ป้องกันอันตรายจากรังสี และคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการประมวลภาพถ่าย
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ความรู้เกี่ยวกับสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจและรักษาโรค การตรวจและแปล
ผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิดไม่มีผลเป็นภาพ การรักษา
โรคไทรอยด์เป็นพิษ และโรคมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี อย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in nuclear medicine, physics, chemistry, biochemistry, 
biology, radiation protection, computer, nuclear medicine instrumentation and image 
processing, radiopharmaceuticals used for diagnosis and treatment, imaging and 
interpretation, radionuclide non-imaging studies, radioactive iodine therapy for 
hyperthyroidism and thyroid cancer, with professional standard and ethical concerns 

 



๑๔๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิกพื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓ (๑-๔-๔) 
SIRD 532 Basic Clinical Skills in Nuclear Medicine  

ทักษะพ้ืนฐานในการตรวจและแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการท างาน
ของต่อมไทรอยด์ การดูแลรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษและโรคมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี การป้องกัน
อันตรายจากรังสีอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic clinical skill in investigation and interpretation of images in nuclear  
medicine and thyroid function tests, patient care in patients with hyperthyroid and 
thyroid cancer treated with radioactive iodine, radiation protection with professional 
standard and ethical concerns 
 
ศรรส ๕๓๔ ความรู้ทางคลินิกขั้นสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIRD 534 Advanced Clinical Knowledge in Nuclear Medicine  

ความรู้ทางคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจและแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิด
ไฮบริด อาทิ สเป็คซีที เพ็ทซีที การรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อาทิ การรักษา
ไทรอยด์เป็นพิษหรือมะเร็งไทรอยด์โดยไอโอดีนรังสีในกลุ่มผู้ป่วยที่ซับซ้อน การรักษาผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนิวโร
เอนโดคลีน  การรักษาอาการปวดจากมะเร็งกระจายไปที่กระดูกและมะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปที่
กระดูก การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากท่ีดื้อต่อการรักษาด้วยการควบคุมฮอร์โมนที่มีการกระจายของมะเร็ง
ไปที่กระดูกหรืออวัยวะอ่ืน การรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่ดื้อยารวมทั้งการป้องกันอันตรายจากรังสีของ
ผู้ป่วยและญาติ แพทย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced clinical knowledge in hybrid imaging techniques and 
interpretation such as SPECT/ CT and PET/ CT, radionuclide therapy in various diseases 
such as I-131 treatment in complicated cases of hyperthyroidism and thyroid carcinoma, 
neuroendocrine tumors, bone pain in multiple bony metastases in many cancers, 
castration resistant prostate cancer with bony metastasis or multiple metastases, 
refractory lymphoma, and radiation protection for patients and relatives, physicians, 
related personnel, and environment with professional standard and ethical concerns 

 



๑๔๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๓๕ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD 535 Advanced Clinical Skills in Nuclear Medicine Imaging  

ทักษะขั้นสูงในการตรวจและแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิด ๒ มิติ ๓ 
มิติและไฮบริด สเป็คซีทีในโรคต่าง ๆ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคทางสมอง เลือกวิธีการตรวจทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ในโรคและสภาวะของผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากรังสีของผู้ป่วยและญาติ 
แพทย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced clinical skills in 2D planar, 3D, and SPECT/CT techniques and 
interpretation in various diseases: oncologic, cardiovascular and neurological diseases, 
select appropriate nuclear medicine imaging in each disease or condition and radiation 
protection for patients and relatives, physicians, related personnel, and environment 
with professional standard and ethical concerns 

 
ศรรส ๕๓๖ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD 536 Advanced Clinical Skills in Radionuclide Therapy  

ทักษะขั้นสูงในการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การรักษาไทรอยด์
เป็นพิษหรือมะเร็งไทรอยด์โดยไอโอดีนรังสีในกลุ่มผู้ป่วยที่ซับซ้อน ซับซ้อน การรักษาผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนิวโร
เอนโดคลีน การรักษาอาการปวดจากมะเร็งกระจายไปที่กระดูก และมะเร็งต่อมลูกหมากกระจายไปที่
กระดูก การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากท่ีดื้อต่อการรักษาด้วยการควบคุมฮอร์โมนที่มีการกระจายของมะเร็ง
ไปที่กระดูกหรืออวัยวะอ่ืน การรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่ดื้อยา ให้ค าปรึกษา และเลือกการรักษาทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ในผู้ป่วยบางโรคและบางสภาวะ รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากรังสีของผู้ป่วยและญาติ 
แพทย์ บุคลากรที่เก่ียวข้องและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced clinical skills in radionuclide therapy in various diseases: I-131 
treatment in complicated cases of hyperthyroidism and thyroid carcinoma, 
neuroendocrine tumors, bone pain in multiple bony metastases in many cancers, 
castration resistant prostate cancer with bony metastasis or multiple metastases, 
refractory lymphoma, consultant and select the appropriate radionuclide treatment in 
some diseases or condition and  radiation protection for patients and relatives, 
physicians, related personnel, and environment with professional standard and ethical 
concerns 

 
 



๑๔๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 541 Diagnostic Imaging in Chest  

วางแผนการตรวจและแปลผลภาพวินิจฉัยความผิดปกติที่ส าคัญของระบบทางเดิน
หายใจ เช่น ภาวะติดเชื้อ เนื้องอก และภาวะฉุกเฉินหรือความบาดเจ็บ ความผิดปกติแต่ก าเนิดที่พบบ่อย  
ด้วยวิธีการตรวจด้วยภาพเอกซเรย์ คลื่นเสียงความถี่สูง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of abnormality 
or diseases included emergency or injury conditions in respiration system with plain 
radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging according to 
professional standard 

 
ศรรส ๕๔๒ ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 542 Diagnostic Imaging in Cardiovascular System  

หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลื อด ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม 
ข้อจ ากัด ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผล การตรวจภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอด
เลือดตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principle of diagnostic imaging in cardiovascular system,  indication, 
contraindication,  limitation,  complication,  basic interpretation in diagnostic imaging 
cardiovascular system according to professional standard 

 
ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 543 Diagnostic Imaging in Gastrointestinal and Hepatobiliary 

System 
 

หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี ข้อบ่งชี้  ข้อ
ห้าม ข้อจ ากัด ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผล การตรวจภาพวินิจฉัยของของระบบ
ทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดีตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principle of diagnostic imaging in gastrointestinal and hepatobiliary 
system,  indication,  contraindication,  limitation,  complication,  basic interpretation in 
diagnostic imaging in gastrointestinal and hepatobiliary system according to professional 
standard 

 



๑๔๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 544 Diagnostic Imaging in Genitourinary System  

หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะ ข้อบ่ งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด 
ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พื้นฐานในการแปลผลการตรวจภาพวินิจฉัยตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 

Principle of diagnostic imaging in genitourinary system included 
indication,  contraindication,  limitation,  complication and basic interpretation in 
diagnostic imaging according to professional standard 

 
ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 545 Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System  

หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยเบื้องต้นของระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ ข้อบ่งชี้  
ข้อห้าม ข้อจ ากัด ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผลการตรวจภาพวินิจฉัยตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Principle of plain radiography and arthrography in diagnostic imaging of 
musculoskeletal system included indication,  contraindication,  limitation,  complication 
and basic interpretation in diagnostic imaging according to professional standard 

 
ศรรส ๕๕๐ ความรู้พื้นฐานทางคลินิกด้านรังสีรักษา ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 550 Clinical Knowledge in Radiation Oncology  

ความรู้ทางคลินิกในการบ าบัดโรคมะเร็งที่พบบ่อยด้วยวิธีรังสีรักษาตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical knowledge in management of common oncologic disease by                        
radiotherapy according to professional standard 
  

ศรรส ๕๖๕ ภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในเด็ก ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 565 Diagnostic Computed Tomography in Pediatrics  

พ้ืนฐานการตรวจภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อันตรายจากรังสีและผลกระทบ
ในผู้ป่วยเด็ก ความรู้พ้ืนฐานทางรังสีวินิจฉัย เกี่ยวกับหลักการตรวจทางรังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยเด็ก ข้อบ่งชี้ 
ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ภาพลักษณะเฉพาะที่ควรรู้ในการแปลผลภาพรังสีด้วย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยเด็ก ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผลการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร  ตับและท่อน้ าดี  
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ และระบบประสาทตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic principle of Computed tomography and radiation optimization in 
pediatric radiology basic interpretation in pediatric Computed tomography in pediatrics 
neuroradiology, pediatric cardiovascular radiology, pediatric respiratory radiology, 
pediatric gastrointestinal tract radiology, pediatric genitourinary radiology pediatric 
musculoskeletal radiology according to professional standard 

 



๑๔๖ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๖๘ ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 568 Diagnostic Magnetic Resonance Imaging in Pediatrics  

พ้ืนฐานการตรวจภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด อันตรายจากการตรวจและ
ผลกระทบในผู้ป่วยเด็ก ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ภาพลักษณะเฉพาะที่ควรรู้
ในการแปลผลภาพรังสีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในผู้ป่วยเด็ก ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผลการตรวจด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร  
ตับและท่อน้ าดี ระบบทางเดินปัสสาวะและการสืบพันธ์ ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ  และระบบประสาท
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic principle of magnetic resonance imaging and imaging hazard in 
pediatrics radiology basic interpretation in pediatric magnetic resonance imaging in 
respiratory system cardiovascular system gastrointestinal system hepatobiliary system 
genitourinary system musculoskeletal system neural system according to professional 
standard 

 
ศรรส ๕๗๐ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 570 Diagnostic Imaging in Neuroradiology  

หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยของระบบประสาท ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม ข้อจ ากัด 
ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผลการตรวจภาพวินิจฉัยของระบบประสาทตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Principle of diagnostic imaging in neurological system, indication, 
contraindication, limitation, complication and basic interpretation in diagnostic imaging 
in neurological system according to professional standard 

 
ศรรส ๕๗๑ ภาพวินิจฉัยในเด็กพื้นฐาน ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 571 Basic Diagnostic Imaging in Pediatrics  

หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยของระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ 
การไหลเวียนของหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยเด็ก ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พื้นฐานในการแปล
ผลการตรวจภาพวินิจฉัยในเด็กตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principle of diagnostic imaging in neurological system, respiratory system, 
cardiovascular system,  gastrointestinal and hepatobiliary system,  genitourinary system, 
musculoskeletal system in children, indication contraindication, limitation, complication, 
basic interpretation in diagnostic imaging in children according to professional standard 



๑๔๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก ๒ (๒-๐-๔) 
SIAS 511 Basic Knowledge in Anesthesia  

ความรู้พ้ืนฐาน กายวิภาค สรีรวิทยาของอวัยวะระบบต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ยาระงับความรู้สึก ความรู้ด้านฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือส าหรับการให้ยาสลบ และเครื่องมือเฝ้าระวัง
ต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก เภสัชวิทยาของยาระงับความรู้สึก กฎระเบียบ จรรยาบรรณ
วิชาชีพทางวิสัญญี 

Basic knowledge as anatomy, physiology of organ systems related to 
anesthesia, physics related to anesthetic instruments and monitoring, pharmacology of 
anesthetic drugs, laws, regulations and ethical concerns related to anesthesia 

 
ศรวส ๕๑๖ การให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อขั้นพื้นฐาน ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 516 Basic Orthopedic  Anesthesia  

การประเมินและการเตรียมผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ชนิดไม่ซับซ้อนก่อนให้
ยาระงับความรู้สึก เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึก โดยเฉพาะการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน  
เภสัชวิทยาของยาชาเฉพาะที่ และ opioid ที่บริหารทางไขสันหลัง ภาวะแทรกซ้อนของการให้ยาระงับ
ความรู้สึก การระงับปวดหลังผ่าตัด  โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Preanesthetic evaluation and preparation and anesthetic techniques for 
simple orthopedic surgery especially regional anesthesia ; pharmacology of local 
anesthetics and neuraxial opioid; complications of anesthesia and postoperative pain 
management with professional standard and related ethical concern 

 
ศรวส ๕๑๘ สัมมนาทางวิสัญญีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
SIAS 518 Seminar in Anesthesiology  

ความรู้ ในการดูแลผู้ป่ วยและเทคนิ คทางวิสัญญี ที่ทันสมัย กรณี ผู้ป่ วยที่น่ าสนใจ 
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการระงับความรู้สึก แนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมวิชาชีพ 
ผ่านการเรียนรู้ทางวารสารสโมสร การประเมินความน่าเชื่อถือของวารสารทางวิชาการ การประชุมเชิง
วิชาการเกี่ยวกับการเกิดโรคและการตาย การวิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้และสังเคราะห์แนว
ทางการปรับปรุง 

Up to date anesthetic knowledge and techniques, interesting cases, 
complications related to anesthesia, appropriate and ethical preventive strategy, through 
learning from journal club, critical appraisal of academic journals, morbidity and mortality 
conference, problem analysis, knowledge application and  synthesis strategy for 
improvement 

 



๑๔๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๒๐ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดสูตินรีเวช ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 520 Basic Anesthesia for Obstetric and Gynaecology Surgery  

การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เภสัชวิทยาของยาระงับ
ความรู้สึก เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชนิดไม่ซับซ้อนและ
การเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก การเฝ้าระวังขณะผ่าตัด และ  
การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย การดูแลหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม โดยมีจริยธรรมวิชาชีพและ  
การสื่อสารที่ดีกับสูต-ินรีแพทย์ 

Preanesthetic evaluation and preparation, pharmacology of anesthetic 
drugs, anesthetic techniques for non complicated obstetric and gynecology surgery, 
intraoperative monitoring and management of complications, postoperative care and 
postoperative pain management with professional standard and related ethical concerns 

 
ศรวส ๕๒๑ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดทั่วไปและระบบ

ปัสสาวะ 
๓ (๐-๖-๓) 

SIAS 521 Anesthesia for Basic General and Urology Surgery  
การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เภสัชวิทยาของยาระงับ

ความรู้สึก เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดทั่วไป และ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ
สืบพันธุ์ การเฝ้าระวังระหว่างผ่าตัด การแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลหลังผ่าตัด เทคนิคการ
ให้ยาระงับปวด โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Preanesthetic evaluation and preparation, pharmacology of anesthetic 
drugs, anesthetic techniques for non complicated general and urogenital surgery , 
intraoperative monitoring and management of complications, postoperative care and 
postoperative pain management with professional standard and related ethical concerns 

 
ศรวส ๕๒๒ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 522 Basic Anesthesia for General Surgery  

การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เภสัชวิทยาของยาระงับ
ความรู้สึก เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดบริเวณศีรษะ ใบหน้า ล าคอ เต้านม การผ่าตัด
ทั่วไป การเฝ้าระวังระหว่างผ่าตัด การแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลหลังผ่าตัด เทคนิคการให้
ยาระงับปวด  โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Preanesthetic evaluation and preparation, pharmacology of anesthetic 
drugs, anesthetic techniques for head-neck- breast surgery and non complicated general 
surgery, intraoperative monitoring and management of complications, postoperative care 
and postoperative pain management with professional standard and related ethical 
concerns 

 



๑๔๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๒๓ การระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดทางระบบประสาท ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 523 Anesthesia for Neurosurgery  

กายวิภาค สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการระงับ
ความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดระบบประสาท การประเมินและการเตรียมผู้ป่วยที่มาผ่าตัดทางระบบประสาท 
การเฝ้าระวังระหว่างผ่าตัด การจัดท่าที่เหมาะสม ยาที่มีผลลดความดันในกระโหลกศีรษะ การปกป้องสมอง
ระหว่างการผ่าตัด การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย การดูแลหลังการผ่าตัด และสื่อสารกับ
ศัลยแพทย์ อย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, physiology, pharmacology and pathophysiology of organ systems 
related to neuroanesthesia; preanesthetic evaluation and preparation; intraoperative 
monitoring; positioning; medication to decrease intracranial pressure; intraoperative brain 
protection and management of complications; postoperative care, communication with 
surgeons and ethical concerns related to anesthesia 
 
ศรวส ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นพื้นฐาน ๓ (๐-๖-๓) 
SIAS 524 Basic in Perioperative Critical Care  

การประเมินและดูแลผู้ป่วยหนักในหออภิบาล เภสัชวิทยาของยาตีบหลอดเลือดและกระตุ้น
หัวใจ ออกซิเจนบ าบัด หลักการรักษาด้วยแรงดันบวก การบ าบัดและยุติการใช้เครื่องช่วยหายใจ ผลแทรก
ซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติของสารน้ าและอิเล็คโทรไลท์ การให้
สารน้ าและเลือดอย่างปลอดภัย โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Evaluation and management of critically ill patients in intensive care unit, 
pharmacology of vasoactive and inotropic drugs, oxygen therapy, principle of positive 
pressure ventilation, ventilatory therapy and weaning, complication from mechanical 
ventilation, diagnosis  and management of fluid and electrolyte imbalance, safes fluid and 
blood transfusion with related ethical concerns 

 
ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๔-๐-๘) 
SIEM 501 Fundamental Knowledge of Emergency Medicine  

พยาธิสรีรวิทยา ความรู้ทางคลินิก หลักในการวินิจฉัยโรค การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ความรู้ด้านกฎหมายและเวชจริยศาสตร์ 

Pathophysiology, clinical knowledge, principle of diagnosis, laboratory 
interpretation, management in emergency condition, law and medical ethics 

 
 



๑๕๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) 
SIEM 502 Principle Management in Emergency Medicine  

การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต การดูแลให้ผู้ป่วยมีอาการคงที่ การบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ครั้งละหลายรายพร้อมกัน ความสามารถในการคัดแยกความเร่งด่วนอาการได้อย่างถูกต้อง และสามารถ  
ขอความช่วยเหลือ ประสานงานกับแพทย์แผนกต่าง ๆ ได้ อย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  

Emergency and critical patient management, stabilization, manage multiple 
patients in one period, ability to triage patients accurately, good cooperation with other 
specialists under professional standard and ethical concerns 

 

ศรวฉ ๕๑๑ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ทั่วไปและระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 

๓ (๐-๖-๓) 

SIEM 511 Management in Medical and Cardiovascular Critical Care  
หลักการขั้นต้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินหรือความผิดปกติรุนแรงในระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท างานและวิธีการใช้อุปกรณ์เฉพาะในหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรกรรม โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic principle of patient care in emergency conditions in cardiovascular critical 
medicine. Basic knowledge and skill in coronary care unit (CCU), medical intensive care unit 
(ICU) and related ethical concerns 

 

ศรวฉ ๕๑๓ การฟื้นคืนชีพข้ันสูง ๒ (๐-๔-๒) 
SIEM 513 Comprehensive Life Support  

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ การปฏิบัติงานขั้นสูงเพ่ือช่วยชีวิต
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การปฏิบัติงานการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge and skills in Advance Cardiac Life Support (ACLS), Advanced Trauma 
Life Support (ATLS) , Pediatric Advance Life Support (PALS) , and resuscitative skill course 
under professional standard and ethical concerns 

 

ศรวฉ ๕๑๔ หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) 
SIEM 514 Principle of Critical Patient Management in ER  

การฝึกทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้
การบริบาลผู้ป่วยวิกฤติในห้องฉุกเฉินครั้งละมากกว่าหนึ่งรายในเวลาพร้อมๆ กัน การตรวจติดตามอาการผู้ป่วย
และให้การรักษาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องฉุกเฉิน ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical skill on management of critical illness patient in emergency department. Ability 
to take care critical illness patient more than one case simultaneously, reevaluation and effective 
treatment to the patient under professional standard and ethical concerns 



๑๕๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวฉ ๕๑๕ ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) 
SIEM 515 Essential Communication Skill for Emergency Medicine  

ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูล การรับฟัง และการวิเคราะห์ผ่านการคิดวิเคราะห์ที่ส าคัญ
ทางการแพทย์ฉกุเฉิน ในวารสารสโมสร รายงานผู้ป่วยตอนเช้า กรณีศึกษา หรือ การทบทวนวรรณกรรม 

Communication, presentation, listening and critical appraisal skills essential for 
emergency medicine training, including journal club, morning report, interesting case and 
topic review 

 
ศรวฉ ๕๑๖ ทักษะการวิจัยที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) 
SIEM 516 Essential Research Skill For Emergency Medicine  

ทักษะระดับสูงขึ้นในการค้นคว้าเอกสาร การวิเคราะห์ความน่าเชือถือของวารสาร และ 
การน าเสนอส าหรับโครงการวิจัยในการฝึกอบรมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

Higher skills for literature review, critical appraisal and presentation for research 
project proposal in Emergency Medicine training 

 

 

ศรวฟ ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
SIRM 511 Basic Medical Sciences for Rehabilitation Medicine  

การทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท ข้อต่อต่างๆ การ
ท างานของล าตัว และแขนขา ชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหวร่างกายและข้อต่อต่างๆ กายวิภาคสมองและ  
ไขสันหลัง ที่ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ ทั้งระบบการเคลื่อนไหวสั่งการ การรับรู้และการรับความรู้สึก 
และระบบประสาทอัตโนมัติ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ระบบประสาท
ส่วนกลาง การออกก าลังกายและการเคลื่อนไหว ระบบทางเดินหายใจและหัวใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และ
การขับถ่าย สรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยวัยต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเด็ก การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐาน
เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Review of body structures including bones, muscles, nerves and joints; 
function of body and extremities; biomechanics of body and joint movement; brain and 
spinal cord which control motor, sensory and autonomic systems in various organs.Physiology 
and pathophysiology of muscle and nerve, central nervous system, exercise and movement, 
respiratory system, cardiovascular system, urinary system and defecation ; physiology and 
changes in different age group: elderly, pediatric patients. Application of basic knowledge for 
problem solving in rehabilitation with related ethical problem 

 
 



๑๕๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 513 Principle of Management in Rehabilitation Medicine  

ปรัชญา หลักการ วัตถุประสงค์  และขั้นตอนการท างานของงานเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู  
การประเมินเพ่ือวินิจฉัยโรค การประเมินความบกพร่อง สมรรถภาพ ความสามารถ และความพิการ เทคนิค
วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวัง ของการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบ าบัด การออกก าลังกาย 
กิจกรรมบ าบัด อรรถบ าบัด จิตบ าบัด การนวดแผนไทยและเทคนิคอ่ืนๆ สปาบ าบัด  การบริหารจัดการทีมและ
งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จริยธรรมและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและคนพิการ        การ
ตรวจประเมิน การวินิจฉัย และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู การประเมินระดับความ
พิการ ระดับความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ภาวะความผิดปกติทางกาย การพูดและการ
สื่อความหมาย ความผิดปกติทางจิตใจ รวมถึงการรักษาโดยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบ าบัด             การ
นวด การออกก าลังกายเพ่ือรักษา การเดินและเครื่องช่วยเดิน และรถเข็นนั่งส าหรับคนพิการตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Mission, principle, objectives and working steps of rehabilitation medicine, 
evaluation for diagnosis, evaluation of deficiency, efficiency, capacity and disability, 
techniques, indications, contraindication and precautions in rehabilitation medicine: Physical 
therapy, physical exercise, behavioral therapy, speech therapy, psychotherapy, Thai 
traditional massage and other techniques, spa therapy; administration of team work and 
rehabilitation medicine, ethics and legal issues associated with rehabilitation medicine and 
disability.  Evaluation, diagnosis, instruments and assistive devices for rehabilitation, 
assessment of disability, functional level, activities of daily living, physical disability, speech 
and language problem, psychological problem including rehabilitation management by using 
physical modalities, massage, therapeutic exercise, gait and gait aids and wheelchair for the 
disabled, and related ethical concerns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 514 Management of Common Problems in Rehabilitation 

Medicine 
 

การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในภาวะที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยเด็ก การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ปัญหาการถดถอยสมรรถภาพเนื่องจากการไม่เคลื่อนไหว
นาน ปัญหากล้ามเนื้อหดเกร็ง ปัญหาแผลกดทับ และแผลเรื้อรัง ปัญหาในการควบคุมปัสสาวะ ปัญหาการ
ขับถ่าย ปัญหาการกลืนผิดปกติ ปัญหาการพูดและการสื่อสาร และปัญหาทางเพศในผู้พิการ อย่ างมีมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ ความรู้และทักษะทางด้านวิชากายอุปกรณ์พ้ืนฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ต่าง ๆ เฝือกพยุงแขนขา และล าตัว แขนขาเทียมชนิดต่าง ๆ 

Management and rehabilitation of common problems in rehabilitation 
medicine:  pediatric rehabilitation, geriatric rehabilitation, deconditioning due to 
immobilization syndrome, spasticity, bed sore, chronic ulcer, urinary incontinence, defecation, 
swallowing dysfunction, communication problems, and sexual problems in the disabled, with 
professional standard and ethical concern.  Knowledge and skill in orthotics and prosthetics 
both theory and practice for management of patients who need orthotics and prosthetics: 
hand-wrist splints, ankle-foot orthosis, spinal braces and prostheses 

 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 515 Rehabilitation For Patients With Specific Diseases  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่ไม่ซับซ้อน เช่น การฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ ไขสันหลังบาดเจ็บ โรคของเส้นประสาทส่วนปลาย โรคกระดูกพรุน โรคข้อ โรค
หลอดเลือดส่วนปลาย กลุ่มอาการปวดเฉียบพลัน การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย โดย
มีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Rehabilitation for patients with non-complicated diseases and conditions: 
cerebrovascular diseases, traumatic brain injury, spinal cord injury, peripheral neuropathy, 
osteoporosis, arthritis, peripheral vascular diseases, acute pain; rehabilitation for patients with 
exercise induced injury, and related ethical concerns with professional standard and ethical 
concern 

 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖) 
SIRM 516 Basic Clinical Skills in Rehabilitation Medicine  

ทักษะหัตถการพื้นฐานของการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษา และเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูของโรคที่พบบ่อย: โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคของ
ระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปัญหาการทรงตัว ภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง ผู้พิการแขนขาขาด โรค
หลอดเลือดสมอง โรคไขสันหลังบาดเจ็บ และผู้ป่วยเด็กพิการ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic skill and techniques for evaluation, diagnosis, management and 
appropriate selection of equipments in common rehabilitation medicine problems: 
pulmonary problems, neurological problems, musculoskeletal problems, balance problems, 
spasticity problems, amputation, stroke, spinal cord injury, and pediatric problems with 
professional standard and ethical concern 

 
ศรวฟ ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 517 Basic Electrodiagnosis  

ความรู้พ้ืนฐาน สรีรวิทยาของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อในภาวะปกติและภาวะผิดปกติที่
เกิดจากโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวังและข้อห้ามในการตรวจ
ไฟฟ้าวินิจฉัย เทคนิคต่างๆ ในการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การท างานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจ   
การแปลผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยที่เหมาะสม โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ การฝึกตรวจประเมินภาวะผิดปกติของ
กล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่ เกิดจากโรคหรือการบาดเจ็บทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย  
โดยอาศัยเทคนิคการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย: การตรวจการชักน าประสาท การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 

Basic knowledge of electrodiagnosis, physiology of nerves and muscles in 
normal and abnormal situation caused by common neuromuscular diseases, principle, 
indications, precautions, contraindication in electrodiagnosis, techniques in electrodiagnosis, 
operation and maintenance of diagnostic instruments and appropriate interpretation with 
ethical concerns. Training of evaluation of abnormal function of muscles and nerves caused 
by common diseases or injury of neuromuscular system using techniques of electrodiagnosis: 
nerve conduction study (NCS), electromyography (EMG) 

 



๑๕๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
SISU 502 Basic Science in Surgery  

ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะของโรคทางศัลยศาสตร์ กายวิภาคของร่างกายที่เกี่ยวข้อง
กับหัตถการทางศัลยศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อได้รับการผ่าตัด 
พยาธิสภาพและการด าเนินโรคต่างๆ ของโรคท่ีพบบ่อยทางศัลยกรรม หลักการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมใน
ภาวะต่างๆ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Theory of surgical diseases, anatomy related to surgical procedures, 
physiologic changes of body system during surgery, pathology and clinical courses of 
common surgical diseases; principle of surgical patient care, and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 

SISU 503 Basic General Surgery  
หลักการทั่วไปทางศัลยกรรม เทคนิคปราศจากเชื้อ ความรู้ด้านพยาธิก าเนิด การด าเนินโรค

และการพยากรณ์โรคทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินน้ าดี  
แนวทางการประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด การน าความรู้มาประยุกต์  
ในการวินิจฉัยโรคและเลือกวิธีบ าบัดอย่างเหมาะสม ทักษะการแก้ปัญหาทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ทักษะ  
ในการผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ทฤษฎีทั้งการผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดเล็ก ฝึกฝนทักษะทางคลินิก  
ในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การบันทึกรายงานผู้ป่วยและรายงานผ่าตัด บันทึ กประสบการณ์ 
การผ่าตัด ทักษะในการน าเสนอผลงานวิชาการและการอภิปรายทางวิชาการ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

General principle of surgery, sterilization techniques, pathogenesis, clinical 
courses and prognosis in general surgical diseases; surgery of gastrointestinal system and 
biliary system, preoperative evaluation and preparation including postoperative care; 
application of knowledge to diagnose and select proper management including skill in 
problem correction related to general surgery; skill in operation for diseases in general 
surgery, theory in major and minor surgery, clinical skill in pre-and postoperative care, 
medical record and operation note including records of surgical experience; academic 
presentation skill and discussion skill, and related ethical concerns 

 



๑๕๖ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 504 Basic Vascular Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานของโรคทางศัลยศาสตร์หลอดเลือดที่พบบ่อย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
การตรวจพิเศษทางศัลยศาสตร์หลอดเลือด  การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบดอปเลอร์ การตรวจดัชนี
ความดันหลอดเลือดที่ข้อเท้าและช่วงแขน ดัชนีความดันหลอดเลือดที่หัวแม่เท้าและช่วงแขน การบันทึก
ความแรงชีพจร เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแบบดูเพลกซ์ การวัดออกซิเจนผ่านผิวหนังวินิจฉัยโรควาง
แนวทางการแก้ปัญหา และปฏิบัติงานที่จ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย ความรู้และทักษะในการผ่าตัดโรค 
ของศัลยศาสตร์หลอดเลือดมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of common diseases of arteries, veins and lymphatic 
vessels; history taking, physical examination, laboratory investigations for diagnosis; 
doppler ultrasound, ankle brachial index, toe brachial index, pulse volume recorder, 
duplex scan transcutaneous oxygen tension measurement,  plan of management, 
essential patient care including pre and post operative period and primary emergency 
situation, and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านมขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 505 Basic Head, Neck and Breast Surgery  

การวางแผนเพ่ือการรักษา เลือกและแปลผลการสืบค้นเพ่ิมเติมที่เหมาะสม ท าหัตถการ
พ้ืนฐานเพ่ือวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะทางศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านมได้อย่างมีมาตรฐานตาม
จริยธรรมวิชาชีพ 

Plan for treatment, choose and interprete appropriate additional 
investigation, basic procedures for diagnosis and treatment patienst with head neck breast 
surgical condition with professional standard and ethical concern 

 
ศรศศ ๕๐๗   กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 507   Basic Pediatric Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคและปัญหาทางศัลยศาสตร์ในผู้ป่วยเด็ก ที่พบได้บ่อย การดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด หัตถการพ้ืนฐานในผู้ป่วยเด็ก หลักการผ่าตัดเพ่ือรักษาความพิการโดยก าเนิด
ที่พบบ่อย ความพิการของช่องท้องและทางเดินอาหาร การผ่าตัดรักษาภาวะฉุกเฉินทางกุมารศัลยศาสตร์ 
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ เลือดออกในทางเดินอาหาร และอุบัติเหตุ การผ่าตัดเพ่ือใส่สายสวนหลอดเลือดด าใน
เด็ก การดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีเข้ารับการผ่าตัด โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in common surgical diseases and problems in pediatric 
patient, pre-and postoperative care, basic procedures in pediatric patients, principle of 
surgery for correction congenital anomalies:  congenital anomalies of abdominal cavity 
and gastrointestinal tract; pediatric emergency surgery; peritonitis, gastrointestinal 
hemorrhage and trauma, surgery for venous catheterization and perioperative care in 
pediatric patients, and related ethical concerns 



๑๕๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 508 Basic Neurosurgery  

ความรู้ พ้ืนฐานทางประสาทศัลยศาสตร์ การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยโรค แนวทางการแก้ปัญหาและปฏิบัติงานที่จ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย การดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การรักษาภาวะเร่งด่วนเบื้องต้น ภาวะความดันในสมองสูง ภยันตรายต่อศีรษะ
และกระดูกสันหลัง ทักษะในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมประสาทเบื้องต้น การเจาะกะโหลกศีรษะเพ่ือลด
ความดัน และการเจาะน้ าไขสันหลัง โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in neurosurgery; history taking, physical examination, 
laboratory investigation, diagnosis, plan of treatment, essential patient care, pre-and 
postoperative care, primary emergency management: increased intracranial pressure, head 
and spinal cord injury, skill training in primary care of neurosurgical patients: burr hole and 
lumbar puncture, and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๐๙   ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 509   Basic Cardiothoracic Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
และการสั่งตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเหล่านี้ การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แนวทางการรักษา การดูแลผู้ป่วยหลัง
การผ่าตัดทางด้านหัวใจและทรวงอก ทักษะในการท าการผ่าตัดเปิดช่องอกแบบ การเจาะระบายทรวงอก 
และ การผ่ากระดูกอกแบบมัธยฐาน ทักษะในการใส่ท่อระบาย ทรวงอก ทักษะในการช่วยผ่าตัดใหญ่
ทางด้านศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in cardiothoracic surgery, skill in history taking, physical 
examination and investigations, preoperative preparation, plan of management and 
postoperative care in cardiothoracic surgery, skill in thoracotomy and median 
mediostinotomy, skill in intercostals drainage and skill in surgical assistance for 
cardiovascular and thoracic surgery with professional standard and related ethical 
concerns 

 



๑๕๘ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 510 Basic Urosurgery  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพยาธิก าเนิด การด าเนินโรค  และการพยากรณ์โรคศัลยศาสตร์ยูโร
วิทยาที่พบบ่อย หลักการวินิจฉัยโรค แนวทางการประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการผ่าตัดและการดูแล 
หลังผ่าตัด การบันทึกรายงานผู้ป่วยและรายงานผ่าตัด  บันทึกประสบการณ์การผ่าตัด ทักษะในการ
น าเสนอข้อมูล บทความวิชาการต่อที่ประชุม การอภิปรายทางวิชาการ การแก้ปัญหาและทักษะที่จ าเป็นใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางยูโรวิทยา ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผ่าตัดโรคศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่พบบ่อย  
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in pathogenesis, clinical course and prognosis of common 
urologic diseases, principle of diagnosis, plan of management in pre and post operative 
care, patient note record, operative note record, operative log book, presentation and 
academic discussion skill in the conference, problem solving skill and essential skill in 
urologic emergency, knowledge in surgical steps in common urologic operations and 
related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 511 Basic Plastic Surgery  

ความรู้ พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ความรู้และทักษะในการตรวจ ให้การวินิจฉัย  
การวางแผนการรักษาเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ทักษะทางเวชปฏิบัติทางศัลยศาสตร์
ตกแต่งทั้งในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ป่วยไฟไหม้น้ าร้อนลวก หัตถการพ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง  
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge for plastic surgery, knowledge and skill in examination and 
plan of primary management, pre - and post-operative care, skill in clinical care for plastic 
surgical outpatient and inpatient, clinical care for burn patient including basic procedures 
in plastic surgery, and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 512 Seminar in Surgery  

กรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจ การประชุมการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเกิดโรคและการ
เสียชีวิต การดูแลรักษาผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์อย่างเหมาะสม ทันสมัย ในรูปแบบการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การตั้งค าถามและการอภิปรายตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Interesting cases, morbidity and mortality conference, appropriate care of 
surgical patients through application of the knowledge from questions and discussion with 
professional standard and ethical concerns 

 



๑๕๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 513 Basic Trauma Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายเมื่อ
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ การวินิจฉัย 
การวางแนวทางการแก้ปัญหา การประเมินและแก้ไขภาวะช็อคจากการเสียเลือด การเตรียมผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
เพ่ือการผ่าตัดรักษาฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in traumatic surgery, physiologic change from traumatic 
injury, primary and secondary surgery, diagnosis, plan of management, assessment and 
correction of hemorrhagic shock, preoperative preparation for emergency surgery and 
postoperative care, and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 520 Acute Care and Ambulatory Surgery  

 

ความรู้พ้ืนฐานด้านพยาธิก าเนิด การด าเนินโรค และการพยากรณ์โรคทางศัลยศาสตร์
ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๑๙ โรคท่ีพบบ่อย หลักการวินิจฉัยโรค การแก้ปัญหาและทักษะที่จ าเป็น
ในการดูแลผู้ป่วย แนวทางการประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการผ่าตัด ทราบขั้นตอนในการผ่าตัด โรค
ศัลยศาสตร์และการดูแลหลังผ่าตัด ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอกที่พบบ่อย การบันทึก
รายงานผู้ป่วยและรายงานผ่าตัด บันทึกประสบการณ์การผ่าตัด ทักษะในการน าเสนอและอภิปรายทาง
วิชาการในที่ประชุม อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knownledge in pathogenesis, clinical course and prognosis of common 
acute care and ambulatory surgery diseases ; Principle of diagnosis, problem solving skills, 
essential clinical skills, preoperative evaluation and preparation, knowledge in surgical 
steps in common acute care and ambulatory surgery operations, postoperative care, 
patients registration, operative note record, operative log book; presentation and 
discussion skills in academic conferences, with professional standard and related ethical 
concerns 

 



๑๖๐ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๓๐ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับกุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 530 Essential knowledge and skill for Complex Pediatric Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมเด็กที่ซับซ้อน การดูแลทั่วไปทารกแรกเกิด 
การดูแลระบบทางเดินหายใจ สารน้ า โภชนาการ การดูแลก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัดรวมทั้งระงับความ
เจ็บปวด หัตถการพื้นฐานในผู้ป่วยเด็กท่ีระดับซับซ้อนมารับการผ่าตัด โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Essential basic knowledge in management of complicated pediatric surgical 
diseases, neonatal care, respiratory care, fluid administration, nutrition, perioperative care 
including pain control, basic surgical procedures in complicated pediatric surgery and related 
ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๓๒ ความรู้และทักษะขั้นพืน้ฐานส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 532 Basic Knowledge and Skill in endourology  

 ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ การผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยาและโรคต่างๆ ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาโดยจากการท าหัตถการผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยา โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

 Basic knowledge of endourology and diseases required treatment by 
endourologic procedures and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๓๓ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดมะเร็งทางยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 533 Basic Knowledge and Skill in Uro-Oncology  

พยาธิก าเนิด การด าเนินโรคและการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งทางยูโรวิทยา ขั้นตอนการท า
หัตถการพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางยูโรวิทยา อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Pathogenesis, clinical course and management of disease in urological 
cancer patients, basic procedures for the treatment of urological cancer patients, and 
ethical standard 

 
ศรศศ ๕๓๔  ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 534   Basic Knowledge and Skill in Pediatric Urology  

ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ พัฒนาการ และพยาธิก าเนิดของโรคทางยูโรวิทยาในเด็ก ที่
ครอบคลุมทั้ง ตัวอ่อน เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กโต  การตรวจพิเศษเพ่ิมเติมทั้งทางห้องปฏิบัติการ และ
การตรวจทางรังสี   การดูแลผู้ป่วยก่อน ระหว่าง และหลังการท าหัตถการต่างๆ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge related to development and pathogenesis in pediatric 
urologic diseases including fetus, neonates, infants and children, pediatric urogenital 
investigation and imaging, pediatric perioperative care and related ethical concerns 

 
 



๑๖๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๓๕ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 535 Emergency in Urology  

ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา การดูแลรักษา
เบื้องต้นและจ าเพาะส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา การสืบค้นเพ่ิมเติมที่เหมาะสม 
อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Theoretical and practical knowledge of emergency in urology :  initial 
management, and definitive treatment in patients with emergency in urology, proper 
investigation under professional standard and ethical concern 

 
ศรศศ ๕๖๑   ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือดสมอง 

และไขสันหลัง 
๔ (๒-๔-๖) 

SISU 561   Basic Knowledge and Skill in Carndio-spinal Vascular 
Surgery 

 

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาค เอมบริโอ พยาธิสรีรวิทยาของหลอดเลือดสมองและไข      
สันหลัง และการรักษาโรคโรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลังที่พบบ่อย โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge of cranio-spinal vascular anatomy, embryology, pathophysiology, 
and management of common cerebrovascular diseases and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๖๒   ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการดูแลภาวะวิกฤตทางประสาท

ศัลยศาสตร์และภาวะบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง 
๔ (๑-๖-๕) 

SISU 562   Basic Knowledge and Skill For Critical Care in Neurosurgery 
and Cranio-spinal Trauma 

 

ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาทางระบบประสาทและระบบอ่ืนๆ ของร่างกายใน
ภาวะวิกฤตและภาวะบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง การจ าแนกการบาดเจ็บต่อระบบประสาทและไขสันหลัง
และการดูแลรักษา การดูแลรักษาผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of physiology of nervous system and other systems in 
critically ill and trauma of brain and spine, classification of brain and spine trauma and 
management, intensive care of neurosurgical case and related ethical concerns 

 
 



๑๖๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ  ๕๖๓  ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานทางศัลยกรรมทางเนื้องอกระบบประสาท ๔ (๓-๒-๗) 
SISU   563 Basic Surgical Knowledge and Skill in Brain Tumor 

ความรู้พ้ืนฐานทางเนื้องอกระบบประสาทส่วนกลาง การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ วินิจฉัยโรค วางแนวทางการแก้ปัญหาและปฏิบัติงานที่จ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยการดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การรักษาภาวะเร่งด่วนเบื้องต้น ภาวะสมองบวม ภาวะความดันในสมองสูง ภาวะ
สมองเลื่อนตัว ทักษะในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมประสาทเบื้องต้น การรักษาภาวะสมองบวม การรักษา
ผู้ป่วยที่มีความดันภายในกะโหลกศีรษะสูง สมองเลื่อนตัว และการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ป่วยทาง
ประสาทศัลยศาสตร์ เช่น การท าหัตการเจาะน้ าไขสันหลัง เพ่ือวัดและระบายลด ความดันในกะโหลกศีรษะ 
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in central nervous system tumours; history taking, physical 
examination, laboratory investigation, diagnosis, plan of treatment, essential patient care, 
pre-and postoperative care, primary emergency management :  brain swelling, increased 
intracranial pressure, brain herniation, skill training in primary care of neurosurgical patients : 
lumbar puncture to measure and release intracranial pressure, and related ethical concerns 

 
 

ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานทางประสาทศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล ๑ (๑-๐-๒) 
SISU 564 Basic Knowledge in Functional Neurosugery  

ความรู้พ้ืนฐานทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล อันได้แก่ การผ่าตัดรักษาโรคการ
เคลื่อนไหวผิดปรกติ การผ่าตัดรักษาโรคลมชัก การผ่าตัดรักษาโรคเจ็บปวดเรื้อรัง การผ่าตัดรักษาโรค
กล้ามเนื้อหดเกร็ง และการผ่าตัดรักษาโรคเส้นประสาทส่วนปลาย โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of functional neurosurgery, movement disorder surgery, 
epilepsy surgery, neurosurgical treatment of pain, neurosurgical treatment of spasticity 
and peripheral nerve surgery and related ethical concerns 

 
ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานการผ่าตัดไขสันหลังและกระดูกสันหลัง ๒(๑-๒-๓) 
SISU 565 Basic Knowledge and Skills in Spinal Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานทางประสาทศัลยศาสตร์เกี่ยวกับไขสันหลังและกระดูกสันหลัง  ทักษะในการ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการสั่งตรวจวินิจฉัย การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด แนวทางการรักษา การดูแล
ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ทักษะในการช่วยผ่าตัดใหญ่ทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in spinal neurosurgery ; skill in history taking, physical 
examination and investigations; preoperative preparation, plan of management, 
postoperative care in neurospinal surgery ; skill in surgical assistance for spinal surgery, 
and related ethical concerns 

 
 



๑๖๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๖๖   ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานด้านกุมารประสาทศัลยศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SISU 566   Basic Knowledge and Skill in Pediatric Neurosurgery  

ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคทางกุมารประสาทศัลยศาสตร์  วิทยาเอ็มบริโอ กายวิภาค 
และพยาธิสรีรวิทยา ของโรคที่พบบ่อยในกลุ่มความพิการแต่ก าเนิด โพรงสมองโป่ง เนื้องอก และโรคทาง
หลอดเลือด ทักษะพ้ืนฐานในการวินิจฉัยและรักษา โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of pediatric neurosurgery :  embryology, anatomy and 
pathophysiology of common congenital anomalies, hydrocepahalus, tumors and vascular 
diseases. Basic skill in diagnosis and management and related ethical concerns 

 
ศรอธ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ ๔ (๒-๔-๖) 
SIOR 505 Orthopaedic Trauma Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานด้านอุบัติเหตุทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ การส ารวจร่างกายระดับปฐมภูมิ
และทุติยภูมิของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นและข้อ เส้นประสาท และหลอดเลือดส่วนปลาย ในผู้ป่วยที่
ได้รับอุบัติเหตุ การวินิจฉัยการวางแนวทางดูแลรักษา การประเมินและแก้ไขภาวะช็อคจากการเสียเลือด การ
ดูแลรักษาระดับต้น การเตรียมผู้ป่วย เพ่ือการผ่าตัดรักษาฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด 
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of trauma in orthopaedic surgery, primary and secondary 
survey of musculoskeletal system and peripheral neurovascular system in trauma patients; 
diagnosis, plan of management, assessment and correction of hemorrhagic shock; initial 
management, preoperative preparation for emergency orthopaedic surgery and 
postoperative care with professional standard and related ethical concern 
 
ศรอธ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 510 Orthopaedic Hand and Upper Extremity Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคของมือและรยางค์บนที่พบได้บ่อย การดูแล
ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด หัตถการพ้ืนฐานในการผ่าตัดมือและจุลศัลยศาสตร์ หลักการผ่าตัดเพ่ือ
รักษาการบาดเจ็บ โรคและความพิการโดยก าเนิดที่พบบ่อย การผ่าตัดรักษาภาวะฉุกเฉินทางการผ่าตัดมือ
และรยางค์บน กระดูกหัก ข้อเคลื่อน การบาดเจ็บของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การบาดเจ็บของเส้นประสาท 
กลุ่มประสาท และหลอดเลือด การติดเชื้อของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน การกดรัดของเอ็นและเส้นประสาท 
การใช้เครื่องดึง รัด ดัด พยุงที่มือ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมือและรยางค์บน ตามมาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ 

Basic knowledge in common trauma and diseases of hand and upper 
extermities; pre-and postoperative care; basic procedures in hand and microvascular 
surgery; principle of surgery for the management of trauma, diseases and congenital 
anomalies of the hand and upper extremity; surgical treatment of emergency conditions in 
hand and upper extremity; fractures and joint injuries; soft tissue and skin injuries; 
peripheral nerve and peripheral vascular injuries; hand infection and entrapment 
syndrome; hand orthotic and splinting and rehabilitation of the hand, with professional 
standard  and related ethical concern 



๑๖๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอธ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 513 Pediatric Orthopaedic Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็กเก่ียวข้องกับคัพภวิทยาพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การตรวจร่างกายเด็ก การวินิจฉัยและการรักษาโรคออร์โธปิดิกส์
ที่พบบ่อยในเด็ก การประเมินและการรักษาก่อนและหลังการผ่าตัด ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of pediatric orthopaedics associated with embryology, 
growth and  development of the musculoskeletal system, physical examination for 
pediatric patients, diagnosis and management of common paediatric orthopaedic diseases; 
pre-and postoperative evaluation and management with professional standard and related 
ethical concern 

 
ศรอธ ๕๑๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 514 Orthopaedic Spine Surgery  

ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ชีวกลศาสตร์ และการตรวจร่างกายของ
กระดูกสันหลัง การบาดเจ็บและโรคของกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย การวินิจฉัย การส่งตรวจทางรังสีหรือ
ห้องปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การรักษาโรคด้วยวิธีอนุรักษ์นิยมและการผ่าตัด 
หลักการและวิธีการผ่าตัดเพ่ือรักษาการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากความเสื่อม การติดเชื้อ เนื้องอกและความผิด
รูปของกระดูกสันหลัง ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge in anatomy, physiology, pathology, biomechanics, and physical 
examination in spinal injuries and common spinal disorders; diagnosis, radiographic and 
laboratory investigations; pre- and post-operative care; non-surgical and surgical 
treatments. Principle and surgical techniques for treatment of injury, degenerative diseases, 
infection, tumors and spinal anomalies with professional standard and related ethical 
concern 

 
ศรอธ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ่ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 515 Adult Reconstructive Orthopaedic Surgery  

ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิวิทยาและชีวกลศาสตร์ของข้อการตรวจร่างกาย
และการส่งตรวจทางรังสีหรือห้องปฏิบัติการในโรคข้อที่พบได้บ่อย การวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดและไม่
ผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การเลือกผู้ป่วย การออกแบบอวัยวะเทียม การเลือกอวัยวะ
เทียม การใส่อวัยวะเทียมและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge in anatomy, physiology, pathology, and biomechanics of the 
joints; physical examination and radiologic or laboratory investigations in common joint 
disease; diagnosis; surgical and non-surgical treatments; pre- and post-operative care 
including patient selection, prosthesis design, prosthesis selection, implant fixation and 
prevent of serious complications with professional standard and related ethical concern 



๑๖๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอธ ๕๑๖ พื้นฐานทางโรคกระดูกเมตะบอลิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIOR 516 Basics in Metabolic Bone Diseases  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสรีรวิทยาของเซลล์กระดูก กระบวนการปรับสภาพของกระดูก
ส่วนประกอบ ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูก  และการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกเมตาบอลิก 
การรักษาทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในผู้ป่วยโรคกระดูกเมตาบอลิกที่พบบ่อย โรคกระดูกสันหลังยุบหรือ
กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน และโรคข้อเสื่อม ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of bone cell physiology, bone remodeling process, 
components affecting bone strength and management of patients with metabolic bone 
diseases; operative and non-operative management of common metabolic bone  disorders 
including vertebral compression fractures, fragility fractures and osteoarthritis with 
professional standard and related ethical concern 

 
ศรอธ ๕๑๗ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 517 Research Principle in Orthopaedic Surgery  

หลักการและแนวทางการปฏิบัติส าหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ และ
แหล่งฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานของสถิติแบบต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยทั้งในงานวิจัยทั่วไปและการวิจัย
เกี่ยวกับทางออร์โธปิดิกส์ การออกแบบ การด าเนินการและการวิพากษ์งานวิจัย การใช้งาน ซอฟต์แวร์ เอสพี
เอสเอส เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้โปรแกรม เอ็นโน้ต เพ่ือช่วยในการสืบค้นข้อมูลและช่วยท า
บรรณานุกรมของรายงานการวิจัย 

Basic knowledge about literature review and literature search from medical 
database and other databases; Commonly used statistics in general and in orthopaedic 
research; research design, conduct and critical appraisal; SPSS software for statistical 
analysis; EndNote software for searching information and bibliography formatting 

 
ศรอธ ๕๑๘ เวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 518 Basic Sports Medicine  

ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ทางกายวิภาค การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางรังสี
วิทยาและห้องปฏิบัติการ ในการวินิจฉัยและหลักรักษาพ้ืนฐานของการบาดเจ็บจากการกีฬา การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไปตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge, knowledge of anatomy, history taking, physical examination, 
radiographic and laboratory examinations for diagnosis and basic principle of treatment of 
traumatic sports injuries and overuse injuries with professional standard and ethical 
concern 



๑๖๖ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอธ ๕๑๙ พื้นฐานทางโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 519 Basics in Bone and Soft Tissue Tumors  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพยาธิวิทยาของเนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การวินิจฉัย  
การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด และการส่งต่อผู้ป่วยโรคเนื้องอกกระดูก และเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันที่พบบ่อย มะเร็งกระดูกออสตีโอซาร์โคมา  มะเร็งกระดูกอ่อน  มะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา  
และ เนื้องอกชนิดไม่ร้าย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in pathology of bone and soft tissue tumors, diagnosis, 
differential diagnosis; operative and non-operative management and referral of patients 
with common bone and soft tissue tumors including osteosarcoma, chondrosarcoma, 
Ewing sarcoma and giant cell tumor of bone with professional standard and ethical 
concern 
 
ศรอธ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 520 Orthopaedic Foot and Ankle Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการบาดเจ็บและโรคของเท้า ปัญหาที่พบบ่อยในการผ่าตัดเท้าและ  
ข้อเท้าที่พบได้บ่อย การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด หัตถการพ้ืนฐานในการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า 
หลักการผ่าตัดเพ่ือรักษาการบาดเจ็บ โรคและความพิการโดยก าเนิดที่พบบ่อย ภาวะฉุกเฉินทางการผ่าตัดเท้า
และข้อเท้า กระดูกหัก ข้อเคลื่อน การบาดเจ็บของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน การบาดเจ็บของเส้นประสาท 
และหลอดเลือดรอบนอก การติดเชื้อของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน การกดรัดของเอ็นและเส้นประสาท การใช้
เครื่องดึง รัด ดัด และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเท้าและข้อเท้า ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in common foot trauma and diseases, common problems in 
foot and ankle surgery, pre-and postoperative care, basic procedures in foot and ankle, 
principle of surgery for the management of common trauma, diseases and congenital 
anomalies of foot and ankle, emergency in orthopaedic foot and ankle, fractures and joint 
injuries, soft tissue and skin injuries, peripheral nerve and peripheral vascular injuries, bone 
and soft tissue infection and entrapment syndrome, orthotic and splinting and 
rehabilitation of the foot and ankle, under professional standard  and related ethical 
concerns 

 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอธ ๕๒๑ ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง ๒ (๑-๒-๓) 
SIOR 521 Advanced Orthopaedic Trauma Surgery  

ความรู้ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อุบัติ เหตุขั้นสูง การประเมิน การวินิจฉัย และ  
วางแนวทางการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหลายระบบ และ มีกระดูกหักข้อเคลื่อนหลายต าแหน่ง 
ทักษะในการดูแลรักษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุหลายระบบ และ มีกระดูกหักข้อเคลื่อนหลายต าแหน่ง  
ทักษะการดูแลรักษาภาวะกระดูกหักข้อเคลื่อนที่พบบ่อยด้วยวิธีอนุรักษ์นิยม และวิธีผ่าตัด โดยมีมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ   

Advanced knowledge of orthopaedic trauma surgery, assessment, diagnosis 
and plan of management of polytrauma and multiple fracture-dislocation patients ; skill in 
initial management for polytrauma and multiple fractures dislocations; skill in conservative 
and operative  treatment of  common fracture dislocation, with professional standard and 
related ethical concern 

 
ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา ๓ (o-๖-๓) 
SIOB 517 Gynecologic Oncology  

ความรู้ เกี่ยวกับโรคมะเร็งทางนรีเวช การวินิจฉัยโรค การป้องกัน การดูแลรักษา   
การบ าบัดด้วยการผ่าตัด การให้เคมีบ าบัด และรังสีรักษา  ทักษะในการช่วยผ่าตัดทางมะเร็ งนรีเวช การท า
หัตถการเบื้องต้น การเจาะท้อง เจาะปอด การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ส่งต่อผู้ป่วย อย่างมีมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge of oncologic diseases in gynecology, diagnosis, prevention, 
operative management, chemotherapy and radiotherapy, operative assistant skill in 
gynecologic oncosurgery, basic procedural skills, paracentesis, pleural tapping, tissue 
biopsy, patient referal with professional standard and ethical concerns 
 
ศรสต ๕๕๐ พื้นฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIOB 550 Principal in Gynaecologic Surgery  

อาการวิทยา พยาธิก าเนิดของโรค ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยการผ่าตัด การเลือกใช้และ
วิธีการใช้เครื่องมือผ่าตัดและวัสดุในการเย็บแผล ความรู้และทักษะการผ่าตัด การดูแลผู้ป่ วยก่อนและหลัง
ผ่าตัดทางนรีเวชตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Symptomatology, pathophysiology, indication for surgical treatment, 
appropriate use of surgical instrument, suture material, knowledge and skills in 
gynecologic surgery, pre-operative and post-operative care under professional standard 
and ethical concerns 



๑๖๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทางนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 551 Basic Gynaecologic Surgery  

กายวิภาคศาสตร์อุ้งเชิงกรานสตรี ให้ค าปรึกษาและประเมินก่อนผ่าตัด ความรู้และทักษะ
การผ่าตัดท่อน าไข่ รังไข่ เนื้องอกมดลูก การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Pelvic anatomy, preoperative counselling, preoperative evaluation, 
knowledge and surgical skills in salpingectomy, salpingo-oophorectomy, ovarian 
cystectomy, myomectomy, post-operative care under professional standard and ethical 
concerns 
 

ศรสต ๕๕๔ ปัญหาทางอายุรกรรมของสตรีตั้งครรภ์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 554 Medical Problem in Obstetrics  

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย สตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาทางด้านอายุรกรรม พยาธิสรีรวิทยา
ขัน้พ้ืนฐาน ผลของโรคทางอายุรกรรมต่อการตั้งครรภ์ ผลของการตั้งครรภ์ต่อโรคทางอายุรกรรม การตรวจ
คัดกรอง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม การตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่สตรีตั้งครรภ์ที่
มีปัญหาทางด้านอายุรกรรม การตรวจประเมินทารกในครรภ์ ให้การดูแลทารกแรกคลอดเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

History taking, physical examination of pregnancy with medical 
complications, basic pathophysiology, impact of medical conditions to pregnancy, impact 
of pregnancy to medical conditions, basic screening of high risk pregnant women, 
appropriate laboratory investigation, basic management  of pregnant women with medical 
problems and fetus, basic fetal evaluation and newborn care under standard and  related 
ethical concerns 

 



๑๖๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสูติศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 555 Obstetric Procedure  

ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม การประเมินและการเตรียมผู้ป่วยก่อนการท าหัตถการ ขั้นตอนการท า
หัตถการทางสูติศาสตร์ การประเมินและการดูแลผู้ป่วยหลังการท าหัตถการ การจัดการภาวะแทรกซ้อน 
การจัดการภาวะวิกฤต ทักษะปฏิสัมพันธ์การสื่อสารและการท างานเป็นทีม การให้ค าปรึกษา มาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Indications, contraindications, pre-procedural evaluation and preparation, 
obstetric procedure steps, post-procedural evaluation and management , management of 
complications, management of crisis situation, communication and teamwork, counseling, 
professional standard and ethical concerns 

 

ศรสต ๕๕๖ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 556 Intrapartum Management  

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะแท้งบุตร สรีรวิทยาของการคลอด การคลอดบุตรทาง          
ช่องคลอด การคลอดยาก การประเมินสตรีตั้งครรภ์ขณะคลอด การชักน าการคลอดและเร่งคลอด  
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมที่พบบ่อยในระยะคลอด และภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ในระยะคลอด 
เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ เลือดออกผิดปกติหรือตกเลือด ภาวะสายสะดือย้อย การคลอดก่อนก าหนด ครรภ์
เกินก าหนด ทารกในครรภ์เติบโตช้า ครรภ์แฝด และการบาดเจ็บของทารกแรกเกิดจากการคลอด  
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge and skills in abortion, physiology of labor, normal labor, 
abnormal labor, intrapartum assessment, induction and augmentation of labor, vaginal 
delivery, medical complications in pregnancy and obstetric complications in intrapartum 
period such as hypertensive disorders, obstetric hemorrhage, umbilical cord prolapse, 
preterm labor, post-term pregnancy, fetal growth disorders, multifetal pregnancy and birth 
injuries under professional standard and ethical concerns 

 

ศรสต ๕๕๗ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ๓ (๐-๖-๓) 
SIOB 557 Antepartum Care  

ความรู้และแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลในระยะก่อนคลอด การตั้งครรภ์ปกติและ 
การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง การวินิจฉัย และการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติใน
ระยะก่อนคลอดตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ   

Knowledge and clinical practice guidelines in the antepartum care, normal 
and high-risk pregnancies, the diagnosis and management of abnormal pregnancies in the 
antepartum period under professional standard and ethical concerns 



๑๗๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสต ๕๖๐ การดูแลผู้ป่วยนอกทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIOB 560 Ambulatory Care in Gynecology  

พยาธิสรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน สาเหตุของโรค การประเมินทางคลินิคขั้นพ้ืนฐานในโรคที่พบ
บ่อยทางนรีเวช ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจภายในเพ่ือวินิจฉัย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจอุ้ง
เชิงกรานด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง การดูดชิ้นเนื้อเยื่อบุมดลูกเพ่ือตรวจทางพยาธิ  รักษาโรคที่พบบ่อยทางนรี
เวชตามมาตราฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic pathophysiology, common etiology, basic clinical evaluation of 
common gynecologic diseases, history taking, physical examination, pelvic examination for 
diagnosis, laboratory investigation, pelvic ultrasonography, endometrial sampling, 
treatment of common gynecologic diseases under standard and related ethical concerns 

 
ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
SIOB 566 Basic Knowledge in Obstetrics and Gynecology  

ความรู้และแนวทางปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลในระยะก่อนคลอด การตั้งครรภ์ปกติและ 
การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง การวินิจฉัย และการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติใน
ระยะก่อนคลอดตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ   

Knowledge and clinical practice guidelines in the antepartum care, normal 
and high-risk pregnancies, the diagnosis and management of abnormal pregnancies in the 
antepartum period under professional standard and ethical concerns 

 
ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
SIOT 541 Basic Knowledge in Otorhinolaryngology  

ความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาค และ สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายที่เกี่ยวข้องทาง
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา อาการและอาการแสดงส าคัญ พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยาของโรคส าคัญๆและ
ภาวะที่พบได้บ่อยทาง หู คอ จมูก กล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ความรู้ของการใช้ยาพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ความรู้ทางรังสีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ทั้งในด้านรังสี
วินิจฉัย รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in anatomy and physiology of body systems related to 
otorhinolaryngology, important symptoms and signs, pathology , pathophysiology of 
important diseases and common problems in ear , nose , throat , larynx , trachea , head 
and neck; knowledge of essential drug prescription such as antibiotics , analgesics , 
antihistamine ; fundamental knowledge of radiology related to otorhinolaryngology 
including diagnostic radiology, radiotherapy, and nuclear medicine under professional 
standard and ethical concern 

 

 



๑๗๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสน ๕๔๒ หัตถการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SIOT 542 Basic Procedure of Otorhinolaryngology  

ความรู้พ้ืนฐานในการผ่าตัดทางหู คอ จมูก กล่องเสียง ศีรษะและคอ รวมถึงการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด แนะน าให้รู้จักและฝึกทักษะ 
การใช้กล้องชนิดต่างๆทั้งชนิดโลหะ ไฟเบอร์อ็อบติค และกล้องจุลทรรศน์ ในการตรวจวินิจฉัยและให้  
การรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในห้องผ่าตัด และคลินิกดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทางหู คอ จมูก 
ความรู้พ้ืนฐานทางโสตสัมผัสวิทยาเพ่ือประเมินระดับการได้ยิน ในเบื้องต้นการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
เหมาะสมส าหรับโรคส าคัญๆและภาวะที่พบได้บ่อยทาง หู คอ จมูก กล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ  
การศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ ด้วยฝึกการช าแหละร่างอาจารย์ใหญ่ ในส่วนของศีรษะและคอที่
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of operation in ear, nose, throat, larynx, head and neck 
region; preoperative evaluation and preoperative, and postoperative care; introduction of 
diverse scopes including rigid, fiberoptic, and microscope for diagnosis and therapy for 
patients with diseases in ear, nose, throat; training skill in using those scopes at out-
patient clinic, operating theatre and follow-up clinic for proper diagnosis and primary 
management; basic audiology for assessment severity of hearing loss; appropriate 
laboratory investigation for important diseases and common problem in ear, nose, throat, 
larynx, trachea, head and neck; and gross anatomy :  cadaveric dissection  at head and 
neck region at gross anatomy laboratory under professional standard and ethical concern 

 



๑๗๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
SIOT 543 Emergency in Otorhinolaryngology  

โรคและภาวะฉุกเฉินที่ส าคัญทางหู คอ จมูก การวินิจฉัยและรักษาเบื้องต้น ภาวะอุดกั้น
ทางเดินหายใจส่วนบน สิ่งแปลกปลอมในช่องปาก ล าคอ หลอดลมและหลอดอาหาร เลือดก าเดาไหล 
ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน เวียนศีรษะเฉียบพลัน อาการและอาการแสดงส าคัญ สาเหตุ การด าเนินโรค 
พยาธิวิทยา และแนวทางการวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาเบื้ องต้นในภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้ผู้ป่วยพ้นขีด
อันตราย โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมทางการแพทย์ 

Important emergency diseases and situations in ear, nose, throat; diagnosis 
and providing primary care; upper airway obstruction, foreign body in oral cavity, pharynx, 
trachea and esophagus; epistaxis, sudden sensorineural hearing loss, acute vertigo; 
emphasize of symptoms and signs, etiology, clinical course, pathology and diagnostic 
approach including initial care for emergency situation to save the patients from crisis 
under professional standard and ethical concerns 

 
ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SIOT 551 Out-Patient Care in Otorhinolaryngology  

การดูแลผู้ป่วยนอกที่มีโรคทางหู คอ จมูก วิธีการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก
และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแนวทางการวินิจฉัยที่จ าเป็นและการรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกที่
เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Clinical care for out-patients with diseases in ear, nose, throat:  history 
taking, physical examination in ear, nose, throat and related systems, essential diagnostic 
approach, appropriate management for outpatients including counseling skill for patients 
and relatives; under related ethical concerns 

 
ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒–๒–๕) 
SIOT 561 Rhinology and Allergy  

โรคและภาวะทางจมูกและภูมิแพ้ในระดับเบื้องต้น ไข้หวัด โรคโพรงจมูกและคออักเสบ 
หวัดเรื้อรัง อาการแน่นจมูกเฉียบพลันและเรื้อรัง ภูมิแพ้ โพรงไซนัสอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง เลือดก าเดา
ไหล  การฝึกปฏิบัติใช้กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและไซนัส การเจาะล้างโพรงไซนัส การร่วมดูแลผู้ป่วยใน
คลินิกจมูกและภูมิแพ้ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of diseases and problems in rhinology and allergy; such 
as common cold, acute rhinopharyngitis, chronic rhinitis, acute and chronic nasal 
congestion, allergy, acute and chronic sinusitis, and epistaxis.  Training skill in using 
endoscopic examination of nasal cavity and sinus, sinus aspiration and irrigation, patient 
care in rhinology and allergy clinic under related ethical concerns.   

 



๑๗๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 
ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒–๒-๕) 
SIOT 581 Laryngology and Swallowing  

โรคและความผิดปกติของเสียง เช่น เสียงแหบ อัมพาตของสายเสียง เนื้องอกชนิดไม่ร้าย
ของสายเสียง ความผิดปกติของการกลืน เช่น กลืนติด กลืนล าบาก การส าลัก ภาวะกรดในกระเพาะอาหาร
ไหลย้อนเข้าสู่กล่องเสียงและคอหอย และปัญหาก้อนที่คอ การฝึกการตรวจสายเสียงและการกลืนด้วยกล้อง
และเครื่องมือพิเศษในคลินิกเสียงและการกลืน  การฝึกตรวจกล่องเสียง หลอดคอ หลอดลมและหลอด
อาหารด้วยกล้องทั้งชนิดโลหะ ไฟเบอร์อ็อบติค และกล้องจุลทรรศน์, การฝึกเจาะก้อนเนื้อที่คอเพ่ือส่งตรวจ
ทางพยาธิเซลวิทยา โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ  

Diseases and abnormality of voice: hoarseness, vocal cord paralysis, benign 
tumor of vocal cord, swallowing abnormality; dysphagia, aspiration, laryngopharyngeal 
reflux, and neck mass.  Learning experience ; training skills in examination of voice and 
swallowing by using endoscope and special instruments in voice and swallowing clinic; 
training skill in examination of vocal cords, pharynx, trachea and esophagus by using rigid, 
fiberoptic endoscope and microscope; training skill in neck mass aspiration for 
cytopathology in workshop under related ethical concern  
 

ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
SIOT 590 Otology and Neurology  

โรคและภาวะผิดปกติบางชนิดของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง การประเมินการท างานและ
ระดับการบาดเจ็บของเส้นประสาทเฟเชียล โสตสัมผัสวิทยาในขั้นสูง การฝึกปฏิบัติใช้กล้องโสตจุลทรรศน์
เพ่ือการวินิจฉัยและการรักษาโรคของหูชั้นนอก และหูชั้นกลางบางโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึก
เจาะแก้วหูเพ่ือระบายน้ าในหูชั้นกลางและใส่ท่อปรับความดัน การฝึกตรวจการได้ยินแบบต่างๆ การตรวจ  
การท างานของเส้นประสาทเฟเชียล การอ่านผลและวางแผนการรักษาในระดับเบื้องต้น โดยมีมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ 

Diseases and some abnormality of external ear and middle ear, 
evaluation of function and severity of facial nerve injury, advanced knowledge in 
audiology, skill in using otomicroscopic  examination for proper diagnosis and 
management of external ear diseases and some diseases in middle ear, myringotomy for 
drainage fluid in middle ear cavity and tube insertion for pressure adjustment, training in 
audiologic examination, examination of facial nerve function and interpretation including 
appropriate plan for primary management under professional standard and related ethical 
concern 

 



๑๗๔ 

 

มคอ.๒ 

 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) 
SIOT 591 Pediatric Otolaryngology  

โรคทางหู คอ จมูกในผู้ป่วยเด็ก กายวิภาคและการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆที่
เกี่ยวข้อง พยาธิก าเนิดจากการเจริญเติบโตของอวัยวะเกี่ยวข้องต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่ หรือมี
ความผิดปกติตั้งแต่ก าเนิด การอุดก้ันทางเดินหายใจ โรคหูหนวก หูตึงซึ่งเก่ียวข้องกับความผิดปกติต่างๆเช่น 
การพูดช้า และความบกพร่องทางพัฒนาการ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Ear, nose, throat diseases in children, anatomy and development of 
related organs,  pathogenesis from immature growth and development of the involved 
organs compared to adults or congenital anomaly such as upper airway obstruction, 
childhood deafness which attributable to delayed speech and delayed development 
under professional standard and ethical concern  

 
 

ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 
SIOT 592 Non-technical skills for Otorhinolaryngologists  

ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค เกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งประกอบด้วย  
ทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้น า ทักษะการท างานเป็ นทีม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะ 
การตระหนักถึงสถานการณ์ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ไม่ได้รวมอยู่ในทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
แต่แพทย์จ าเป็นต้องมีทักษะทั้งสองด้านเพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา
ฉุกเฉิน ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Non – Technical skills are about interpersonal skills which consist of 
communication skills, leadership skills, team-work skills, decision-making skills and 
situation-awareness skills. They do not include the technical skills but physicians need to 
have both the technical skills and the non – technical skills to deliver quality 
performance to patients particularly in the emergency time with professional standard 
and ethical concern  

 



๑๗๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒(๑–๒-๓) 
SIOT 593 Sleep Medicine  

อาการ อาการแสดง สาเหตุ พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการกรน  
และภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ การสังเกตอาการในห้องปฏิบัติการตรวจการนอน และการอ่าน
ผลการตรวจการนอนในระดับเบื้องต้นได้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยกรน และภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะ
หลับในระดับเบื้องต้นได้ การแนะน าการปฏิบัติตัวทั่วไป การรักษาทางยา และการผ่าตัดรักษา: การผ่าตัด
ต่อมทอนซิลและต่อมอะดินอยด์ การจี้เนื้อเยื่อในโพรงจมูก เพดานอ่อนและโคนลิ้นด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Symptoms, signs, etiologies, pathology, pathophysiology of patients with 
snoring and obstructive sleep apnea; observation of sleep lab and interpretation of basic 
sleep exanimation; clinical skill in initial management of patient with snoring and 
obstructive sleep apnea, patient education, medical treatment and surgical treatment: 
tonsillectomy, adenoidectomy, volumetric tissue reduction in nasal cavity, soft palate and 
tongue base with radiofrequency wave under professional standard and ethical concerns 

 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD 512 Emergency Medicine  

การตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและคัดแยกผู้ป่วยอย่างถูกต้อง หลักการดูแล
รักษาภาวะฉุกเฉิน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการท างานและวิธีการ ใช้อุปกรณ์พิเศษในการช่วยชีวิต         
ขั้นสูงตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

 Recognition of medical emergency and appropriate triage, principles 
of emergency management, basic knowledge in specific instruments for advanced life 
support and resuscitation with professional standard and related ethical concerns 

 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD 513 Ambulatory Medicine  

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาทางอายุรกรรม การรวบรวมประเด็นปัญหาเพ่ือให้
ได้การวินิจฉัยโรค การส่งตรวจเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม  
การให้การบ าบัดทางยาและด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการรักษาและปรับเปลี่ยนแผน 
การรักษาตามสภาพการณ์ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of medical care in outpatients, data collection to formulate the 
diagnosis, considering appropriate investigation and specialist consultation, effective 
medical treatment, appropriate continuing care, and related ethical concerns 



๑๗๖ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 514 Basic Psychiatry for Internists  

ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อยในด้านการวินิจฉัยและการรักษา หลักการใช้
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ความผิดปกติทางด้านจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยอายุรกรรม  
การแยกโรคทางจิตเวชศาสตร์ออกจากโรคทางร่างกายโดยเฉพาะโรคทางด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in diagnosis and treatment of common psychiatric 
problems, principles of neuropsychiatric drug use, common psychiatric disorders in 
medical patients, ability to differentiate psychiatric diseases from medical and 
neurological diseases and related ethical concerns 

 
 

ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
SIMD 520 Fundamental Knowledge of Internal Medicine  

การซักประวัติและการตรวจร่างกายตามระบบโดยละเอียด  การรวบรวมข้อมูลทาง
การแพทย์และการตั้งสมมติฐานของโรค การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการขั้นต้นอย่างเหมาะสมพร้อมการแปลผลที่
ถูกต้อง การส่งตรวจพิเศษและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แนวทางการบ าบัดโรคทางอายุรกรรมที่พบ
บ่อยพร้อมการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Detailed history taking and physical examination, data collection and 
hypothesis generation, basic laboratory investigation and correct interpretation, special 
investigation and appropriate specialist consultation, clinical practice guidelines for 
common medical problems, preventive medicine and health promotion with professional 
standard and related ethical concerns  

 

ศรอย ๕๒๑ สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๔-๐-๘) 
SIMD 521 Seminars in the Cares of General Medical In-patients  

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมในรูปแบบการสัมมนา และอภิปราย 
การผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประยุกต์ให้เหมาะสม การใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ  

Principles of medical in-patient care through medical seminar and 
discussion, integration of basic scientific and health science knowledge and appropriate 
application, effective utilization of medical resources conforming to national health 
system 
 



๑๗๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
SIMD 522 Cares of General Medical In-patients  

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมทั่วไป การท างานบนหอผู้ป่วยในรูป  
สหสาขาวิชา การผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประยุกต์ให้
เหมาะสม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
การมีทักษะที่ดีในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Principles of medical care through multi-disciplinary general in-patient 
service, integration of basic scientific and health science knowledge and appropriate 
application, effective utilization of medical resources conforming to national health 
system, good communication skills and doctor-patient relationship, and related ethical 
concerns 

 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 524 Cardiovascular Critical Care  

หลักการขั้นต้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ที่มีภาวะฉุกเฉินหรือความผิดปกติรุนแรงใน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบอ่ืนที่เก่ียวข้อง การมีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท างาน
และวิธีการใช้อุปกรณ์เฉพาะในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Basic principle of in-patient management of emergency conditions in 
cardiovascular and related systems; Basic knowledge and skill in coronary care unit 
(CCU),and related ethical concerns 

 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 525 Respiratory Critical Care  

หลักการขั้นต้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินหรือความผิดปกติรุนแรงในระบบ 
การหายใจ ระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการท างานและวิธีการใช้อุปกรณ์เฉพาะใน
หออภิบาลผู้ป่วยโรคระบบหายใจ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic principle of in-patient management of emergency conditions in 
respiratory and related systems, basic knowledge and skill in specific equipments used in 
respiratory care unit (RCU), and related ethical concerns 

 



๑๗๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย    ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD   540 Cares of Critically-ill Medical In-patients  

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมซับซ้อน การท างานบนหอผู้ป่วยใน
รูปสหสาขาวิชา การผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประยุกต์ให้
เหมาะสม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
การมีทักษะที่ดใีนการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of medical care through multi-disciplinary complex in-patient 
service, integration of basic scientific and health science knowledge and appropriate 
application, effective utilization of medical resources conforming to national health system, 
good communication skills and doctor-patient relationship, and related ethical concerns 

 
(๓) หมวดวิชาเลือก 

(๓.๑) วิชาเลือกส่วนกลาง 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรคร ๕๒๓ การบริหารทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 523 Administration in Medical Practice  

การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศส าหรับโรงพยาบาล ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย และระดับสากล ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการความรู้ การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารเพ่ือขจัดความสูญเปล่าในระบบงานโรงพยาบาล กฎหมายที่แพทยควรรู้ เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

Concepts of organization a performance excellence Hospital; Hospital 
accreditation, Joint Commission International, IC, Quality assurance of laboratory;  
knowledge management, risk management, LEAN management; Legal issues for medical 
personnel; Health economic and health services system, technology assessment and 
appropriate drug use; Health promotion hospital 

 
ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 527 Biomedical Communication and Informatics  

พัฒนาและเพ่ิมพูนความสามารถในการสื่อสารถึงความต้องการของแพทย์ เพื่อน าเสนอและ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การค้นคว้าหาสารสนเทศในห้องสมุดทางการแพทย์และสื่อสารสนเทศ  
การจัดเก็บเอกสารอ้างอิง การเขียนบทความทางการแพทย์ การพูดในที่ชุมนุมและในที่ประชุมทางวิชาการ 
การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และการผลิตสื่อเพ่ือน าเสนอ 



๑๗๙ 

 

มคอ.๒ 

Competencies in communication with a focus on the unique requirement of 
the health-care system; Emphasis on medical-library and information technology data 
search, reference management, scientific paper writing, public and educational conference 
speaking, appropriate use of computer technology and presentation media development 

 
ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 528 Patient Safety  

การป้องกันความผิดพลาดและภาวะไม่พึงประสงค์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วย  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการสุขภาพ  
ตลอดจนสาเหตุส่วนใหญ่ที่สามารถป้องกันได้   ความเข้าใจและตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

Prevention of errors and adverse effects to patients, level of acceptable risk, 
unexpected and unwanted events associated with healthcare including preventable 
etiology, understanding and awareness of healthcare provider regarding patient safety to 
prevent or reduce risks 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรคร ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในชั้นคลินิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 529 Effective Clinical Teaching  

หลักการพ้ืนฐานของการสอนชั้นคลินิก การสอนโดยใช้ค าถาม การให้ข้อมูลป้อนกลับ  
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานชั้นคลินิก การสอนในเวลาที่จ ากัด การสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การสอน
กลุ่มย่อย การสอนข้างเตียง การสอนขณะตรวจเยี่ยมผู้ป่วย การประเมินการปฏิบัติงานชั้นคลินิก การสอน
เจตคต ิ

Basic concepts of clinical teaching, teaching with questions, giving feedback, 
clinical supervision, teaching under time constraint, active learning, small group teaching, 
bedside teaching, teaching during ward round, clinical performance assessment, teaching 
attitudes 
 
ศรคร ๕๓๐ การแพทย์ผสมผสาน ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 530 Integrated Medicine  

สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมในประเทศไทย หลักการและสาระส าคัญของการแพทย์ 
แผนจีนขั้นพ้ืนฐาน การบูรณาการการแพทย์แผนไทยในระบบบริบาลสุขภาพของประเทศ แนวทาง  
การพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์แผนไทย หลักการเบื้องต้นของเวชกรรมแผนไทยหลักการเบื้องต้นของ
เภสัชกรรมแผนไทย หลักการและสาระส าคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย หลักการเบื้องต้นของผดุงครรภ์
แผนไทย ธรรมานามัยกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย กายบริหารแบบฤๅษีดัดตน  

 
 



๑๘๐ 

 

มคอ.๒ 

Situations of traditional medicine in Thailand, basic concepts of traditional 
chinese medicine, integration of thai traditional medicine into the health care system of 
thailand guideline to develop research in the field of Thai traditional medicine, basic 
concepts of Thai traditional medicine, basic concepts of Thai traditional therapeutic 
massage, basic concepts of Thai traditional pharmacy, basic concepts of Thai traditional 
midwifery dhammanamaya; health promotion with the arts of Thai traditional medicine 
exercises using various postures of the hermit doing body contortions 

 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรคร ๕๓๑ พื้นฐานโภชนศาสตร์คลินิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 531 Basic Clinical Nutrition  

การคัดกรองและการค้นหาภาวะทุพโภชนาการ ความต้องการและก าหนดอาหารในภาวะ
ขาดอาหารหรืออาหารเกิน ทางให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารและการดูแล สูตรอาหารทางระบบ
ทางเดินอาหาร เกิน ทางให้อาหารทางระบบทางเส้นเลือดด าและการดูแล สูตรอาหารทางหลอดเลือดด า 
การติดตามและภาวะแทรกซ้อนของการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดด า สายพ๊ิก ข้อ
บ่งชี้และการดูแลรักษา 

Screening and identification of malnutrition, nutrition requirement and 
determination in under and over nutrition, route and care of enteral nutrition, enteral 
formulation, route and care of parenteral nutrition, parenteral formulation, monitoring 
and complications of enteral and parenteral nutrition, PICC line indication and care 
 

(๓.๒) วิชาเลือกของวิชาเอก 
ศรกม  ๕๒๖ กุมารเวชศาสตร์เวชบ าบัดวิกฤติ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 526 Pediatric Critical Care Medicine  

การประเมินทางคลินิก การตรวจค้นเพ่ิมเติม  หัตถการการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะ
วิกฤติ บนพ้ืนฐานการประยุกต์ความรู้ทางเวชบ าบัดวิกฤติ สาเหตุและสรีรวิทยาของภาวะวิกฤติ สมรรถนะทาง
คลินิกในการแปลภาพถ่ายรังสีปอด การตรวจวิเคราะห์ค่าก๊าซในเลือด หลักการและการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
การขอผ่าตัดศพ การกู้ฟ้ืนคืนชีพในเด็กตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical assessment, investigation, diagnostic procedure, management critically-
ill patients based on application of knowledge o f critical care  m edicine , etiology and 
pathophysiology of critical situations, clinical com p e ten cy  in  interpretation of chest film, 
blood gas analysis, principle and pratice of mechanical ventilation, autopsy counselling, 
pediatric advance life support under professional standard and ethical concern 
 



๑๘๑ 

 

มคอ.๒ 

ศรกม ๕๒๗ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 527 Neonatology  

การประเมินทางคลินิก การดูแลที่เหมาะสม ทักษะหัตถการ ทัศนคติที่ดีในการรักษาปัญหาที่
พบบ่อยและภาวะที่ผิดปกติในทารกแรกเกิด การรักษาทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยในหออภิบาลทารกแรกเกิดและ
หอผู้ป่วยอาการปานกลาง  การกู้ชีพทารกแรกเกิดอย่างถูกต้อง  การให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ                 
การส่งเสริมการและการสนับสนุนมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  

Clinical evaluation, appropriate clinical care, procedural skills, good attitude in 
management of common problems a n d  abnormal condition in neonate,  m e d ic a l 
m anagem ent o f sick newborn in neonatal intensive and intermediate care unit, p roper 
p e r fo rm in g  n eonatal resuscitation,  e ffective counselling, promoting breastfeeding and 
supporting mother under professional standard and ethical concern 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรกม ๕๒๘ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 528 Pediatric Developmental and Behavioral Medicine  

การประเมินพัฒนาการ ให้ค าปรึกษาแนะน า การช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาและ 
พฤติกรรมที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยพัฒนาการผิดปกติ การให้ค าแนะน าที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Developmental assessment, counselling, care for children with developmental 
disabilities, and common behavioral problems in clinical practice, management of patietns 
with developmental problems including provinding apppropriate recommendations for 
treatment with professional standard and ethical concern 

 
ศรกม ๕๒๙ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 529 Ambulatory Pediatrics  

การวินิจฉัย และการให้ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและการได้รับสาร
เกินขนาดวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพกาย ใจ และจิตสังคม มารดาวัยรุ่นและบุตร การค้นหาปัญหา การประเมิน
ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยง ในผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาการได้รับสารพิษและการได้รับสารเกินขนาด 
ความเสี่ยงในวัยรุ่น โรคเฉียบพลันและเรื้อรังของวัยรุ่น และการทารุณกรรมในเด็กและวัยรุ่น ที่สามารถพบได้
ในเวชปฏิบัติ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

D iagnosis and a p p ro p ria te  management fo r patients with poisoning and 
overdose, adolescent with biopsychosocial problems,  teenage mothers and their children; 
Identify problems, risk assessment, and prevention in patients with poisoning and overdose, 
adolescent at risk, adolescent with acute and chronic diseases, and sexual victimized children 
and adolescents  in clinical practice with professional standard and ethical concern 

 
 



๑๘๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๓๐ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 530 Child and Adolescent Psychiatry  

การประเมินภาวะจิตเวชในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น  ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยเด็กและ
วัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเวชบนพื้นฐานการประยุกต์ความรู้ด้านพัฒนาการทางจิตใจ  การให้ค าปรึกษาและ
การดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชที่หลากหลาย ปัญหาทางจิตใจในผู้ป่วยที่มีโรคทางกาย  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical assessment of child and adolescent’s psychiatric problems, ability to 
manage children and adolescents  with  psychiatric problems based on application of 
psychological development, counselling and management a variety of child psychiatric 
disorders, psychological problems in medically-illed patients, terminally-ill patients, and 
abused children and adolescents under professional standard and ethical concern 

 
ศรกม ๕๓๑ กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและอองโคโลยี ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 531 Pediatric Hematology and Oncology  

การประเมินทางคลินิกและการวางแผนการรักษาโรคเลือดในเด็กและมะเร็งที่พบบ่อยในเด็ก
บนพ้ืนฐาน ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งวิทยา การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ มีภาวะผิดปกติ 
การแข็งตัวของเลือด ภาวะเลือดจาง  เกร็ดเลือดต่ า เม็ดเลือดขาวต่ า การให้เลือดและองค์ประกอบของเลือด 
การป้องกันและเข้าใจถึงการพยากรณ์โรคที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical assessment and plan of management of pediatric hematologic diseases  
and common pediatric malignancy based on basic knowledge  of pediatric hematology  and 
oncology,  m anagement o f  patients with coagulation defects, anemia, thrombocytopenia, 
leucopenia, blood and blood components transfusion, p re v e n t in g  a n d   u nderstanding 
prognosis of diseases under professional standard and ethical concern 
 
ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 532 Pediatric Cardiology  

การประเมินและการวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดและโรคหัวใจที่ก าเนิดขึ้นภายหลังบน
พ้ืนฐานองการประยุกต์ความรู้ระบบหัวใจและหลอดเลือด  การรักษาทางยาและการให้ยาปฏิชีวนะเพ่ือป้องกัน
โรคติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจ  ความสามารถในการแปลผลเอ็กซเรย์และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การปฏิบัติอย่างถูกวิธีใน
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง  การให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก
และวัยรุ่นตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Assessment and diagnosis of congenital and acquired heart diseases based on 
basic knowledge of cardiovascular system, m edical management and antibiotic prophylaxis 
preventing infectious endocarditis, c ompetency in CXR and EKG interpretation,  a c c u ra t e 
perfom ing pediatric advanced life support, counselling for parents to reduce cardiovascular 
risk in children and adolescents under professional standard and ethical concern 



๑๘๓ 

 

มคอ.๒ 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรกม ๕๓๓ กุมารเวชศาสตร์โรคไต ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 533 Pediatric Nephrology  

ทักษะการปฏิบัติเพ่ือน าความรู้มาใช้ในด้านกุมารเวชศาสคร์โรคไต รวมถึงสารน้ าและเกลือแร่ 
ความดันเลือดสูง ความผิดปกติแต่ก าเนิดของไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ โรคของหน่วยกรอง
ไตและหลอดไตฝอย โรคของระบบอ่ืนที่มีผลต่อไต โรคไตเสียหายเฉียบพลันและเรื้อรัง การฟอกไตและ 
การปลูกถ่ายไต การรักษาโรคไตที่พบบ่อยและส่งผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตที่ซับซ้อนแก่กุมารแพทย์โรคไตตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Practical skills to apply knowledge in the field of pediatric nephrology including 
fluid and electrolyte, hypertension, congenital diseases of the kidneys, ureters, urinary 
bladder and urethra, glomerular and tubular diseases, systemic diseases affecting the kidney, 
acute kidney injury and chronic kidney disease, dialysis and transplantation, managem en t 
common pediatric kidney diseases and refering patients with complicated renal diseases to 
pediatric nephrologist under professional standard and ethical concern 
 
ศรกม ๕๓๔ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 534 Pediatric Infectious Disease  

เวชปฏิบัติบนพ้ืนฐานการประยุกต์ความรู้กับสถานการณ์ทางคลินิคในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย
ในเด็กและวัยรุ่น ตัดสินใจในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมทางชีวเคมี พยาธิวิทยา จุลกายวิภาค
ศาสตร์ จุลชีววิทยา และภาพถ่ายทางคลินิคที่เกี่ยวข้องกับอาการทางคลินิคและการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่พบ
บ่อย การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพส าหรับเชื้อที่พบบ่อยขึ้นอยู่กับการประเมินทางคลินิคและทางเลือกในการให้
รักษา ความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อ การควบคุมการแพร่เชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อด้วยวัคซีน หรือยา  
หรือวิธีการต่างๆ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical practice based on application of knowledge in clinical situation of 
common infectious disease in children and adolescents, making a decision of the appropriate 
laboratory testing in biochemistry, pathology and histology, microbiology and medical imaging 
findings related to the clinical findings and diagnosis of common infectious diseases, providing 
empiric antimicrobial regimen for common pathogens of infectious diseases based on clinical 
assessment and relevant therapeutic alternatives regimen, knowledge of infection control and 
preventions by vaccine, medications, or other intervention under professional standard and 
ethical concern 

 
 



๑๘๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๓๕ กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 535 Pediatric Endocrinology  

ทักษะความสามารถทางคลินิกในการประเมิน การวินิจฉัย การรักษาอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อและระบบการเผาผลาญบนพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์
ของพยาธิสรีรวิทยาของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนหลัก  การประยุกต์ความรู้สู่การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเด็กและ
วัยรุ่น ที่มีโรคเฉพาะทางของต่อมไร้ท่อ เบาหวานและเมตาบอลิซึมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Competent clinical skills in assessment, diagnosis and appropriate treatment 
of problems relevant to the endocrine and metabolic system based on basic knowledge of 
endocrine pathophysiology and principle hormones,  a pplication of  knowledge to provide 
clinical care for children and adolescents who have endocrine diseases,  diabetes and 
metabolism disorders; under professional standard and ethical concern 
 
ศรกม ๕๓๖ กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 536 Pediatric Nutrition  

การประยุกต์ทักษะทางคลินิกในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการบนแนวคิดพ้ืนฐาน
ด้านโภชนาการโดยมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการคลินิก  ความต้องการทางสรีรวิทยา และหน้าที่ 
การท างานของพลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันแร่ธาต และวิตามิน ที่เป็นปัจจัยต่อสุขภาพในเด็กและ
วัยรุ่น ให้ค าแนะน าทางโภชนาการในทุกกลุ่มอายุของเด็กและวัยรุ่น ค าชี้แนะเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ 
พฤติกรรมการกิน และวิถีการด าเนินชีวิตตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Application of clinical skills  in management of  nutrition-related diseases 
based on  fundamental concepts of nutrition focused on issue relevant to clinical nutrition, 
physiological requirements,  biological functions and metabolism of energy, protein, 
carbohydrate, lipid, minerals, vitamins that are determinants of health in children and 
adolescent ,  p r o v id in g  nutritional recommendation in all age groups of children and 
adolescnet: health guidance regarding diet, eating behaviour, and lifestyle under professional 
standard and ethical concern 

 



๑๘๕ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๓๗ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 537 Pediatric Pulmonology  

ทักษะทางคลินิกในการประเมินทางคลินิก การตรวจค้นเพ่ิมเติม หัตถการการวินิจฉัย 
การรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจโดยการประยุกต์ความรู้ในการรักษา เข้าใจสาเหตุและสรีรวิทยาของโรค
ระบบทางเดินหายใจ การแปลภาพถ่ายรังสีปอดอย่างถูกต้อง การตรวจวิเคราะห์ค่าก๊าซในเลือดและ
สมรรถภาพทางปอด ค้นพบและให้การรักษาความผิดปกติต่างๆ ของภาวะการบาดเจ็บทางปอดแบบเฉียบพลัน
และโรคเนื้อเยื่อปอดตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical skills of clinical evaluation, investigation, diagnostic procedure, 
management of pulmonary diseases based on application of principle knowledge, 
understanding of etiology and pathophysiology of pulmonary diseases, accurate interpretation 
of chest film, blood gas analysis, and lung function test, detection and management 
abnormal condition of acute lung injury lung and parenchymal diseases under professional 
standard and ethical concern 
 
ศรกม ๕๓๘ กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 538 Pediatric Dermatology  

ทักษะทางคลินิกในการประเมินโรคผิวหนังในเด็กบนพ้ืนฐานความรู้ทางตจวิทยา การดูแล
แบบครบวงจรต่อสภาวะปกติและผิดปกติที่ผิวหนัง มีความรู้ทางด้านพยาธิก าเนิด อาการและอาการแสดง 
ภาวะแทรกซ้อน การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษา ทักษะทางคลินิกในการสืบค้นตามขั้นตอนการวินิจฉัย 
หัตถการและการรักษา ความเข้าใจในพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อ และอิมมูโนพยาธิวิทยาของโรคผิวหนังที่ผิดปกติ
ในเด็กตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

C lin ic a l skills in assessment of pediatric skin diseases b a se d  o n  b asic 
knowledge in pediatric dermatology, providing comprehensive care to normal conditions and 
abnormal skin disorders, k n o w le d ge  o f pathogenesis, symptom and sign, complications, 
differential diagnosis and treatment,  clinical skills on laboratory diagnosis, procedure, and 
management,  understanding of histopathology and immunopathology in pediatric 
dermatologic disorders under professional standard and ethical concern 



๑๘๖ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๓๙ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 539 Pediatric Neurology  

การประเมินทางคลินิกและการให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงทางระบบ
ประสาท ทักษะทางคลินิกในการตรวจร่างกายทางระบบประสาทส่วนกลางและสามารถพบภาวะที่ผิดปกติ 
การส่งตรวจภาพถ่ายทางสมองอย่างเหมาะสมและสามารถแปลผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของสมอง การให้
ค าแนะน าในการดูแลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการทางสมองตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical assessment and management of patients presenting with signs and 
symptoms of neurology, clinical skills in physical examination in central nervous systems and 
detection of abnormal conditions, appropriate investigation brain imaging and interpretation 
CT scan based on application knowledge, clinical care and counseling in intellectual disability 
children and adolescents under professional standard and ethical concern 
 
ศรกม ๕๔๐ กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 540 Pediatric Gastroenterology  

ความสามารถทางคลินิกในการให้การวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเหมาะสมในโรคที่พบ
บ่อยในระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี และภาวะแทรกซ้อนของระบบดังกล่าว บนพื้น
ฐานความรู้ สาเหตุ และการด าเนินโรคในโรคที่ส าคัญตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical competency in diagnosis and appropriate management of common 
diseases in gastrointestinal tract, liver, pancreas, hepatobiliary system, and their complications 
based on knwledge, aetiologies and natural course of diseases under professional standard 
and ethical concern 

 
ศรกม ๕๔๑ กุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 541 Pediatric Rheumatology  

ทักษะทางคลินิกในการระบุปัญหา การประเมิน การวินิจฉัยในผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องปัญหา
ปวดข้อ ข้ออักเสบ และการอักเสบต่าง ๆ ที่สามารถพบได้ในเด็กและวัยรุ่นบนพ้ืนฐานของการประยุกต์ความรู้ 
เรื่องรูมาติสซั่มในเด็ก สมรรถนะทางคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรครูมาติสซั่มตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Cl in ic a l sk ills  for identifyin g  problems, assessment, diagnosis in patients 
presenting with joint pain, arthritis, and inflammatory process,  a n d  commonly found in 
children and adolescents based on application of knowledge in the field of pediatric 
rheumatology, c l in ic a l c o m p e te n c y  in  management of rheumatism patients under 
professional standard and ethical concern 



๑๘๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรกม ๕๔๒ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 542 Pediatric Allergy and Immunology  

สมรรถนะทางคลินิคของการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
รักษา การให้ค าแนะน าปรึกษา และทักษะการสื่อสาร ในการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ รวมถึงบนพ้ืนฐานของการ
ประยุกต์ความรู้ หลักการของวิทยาภูมิคุ้มกันพ้ืนฐาน และการดูแลรักษาทางคลินกในโรคภูมิแพ้ตามมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical competency o f  history taking, physical examination, investigation, 
clinical management, counselling, and communication skills in  management allergic patients 
including based on application of principles knowledge, basic immunology, and clinical care 
in allergy under professional standard and ethical concern 

 
ศรกม ๕๔๓ กุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม ๒ (๐-๔-๒) 
SIPD 543 Pediatric Genetics  

ทักษะทางคลินิกในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การแปลผลทางห้องปฏิบัติการของ 
การส่งตรวจทางพันธุกรรม การรักษาโรคทางพันธุกรรมบนพื้นฐานของการประยุกต์ความรู้พันธุศาสตร์และ 
อณูพันธุศาสตร์ ประสบการณ์ทางคลินิกในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติของโรคทางพันธุกรรมที่มีเมตาบอลิ
ซึมผิดปกติและมีการสะสมของสารต่างๆ ผิดปกติ การให้ค าปรึกษาทางพันธุกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและให้
การประคับประคองแก่ครอบครัวที่มีลูกเป็นโรคทางพันธุกรรมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical Skills on history taking, physical examination, interpretation of genetics 
tests, management of genetic disorders based on application of basic human genetics and 
molecular genetics,  c l i n i c a l  e xperience  in the laboratory diagnosis of inborn errors 
metabolism, and inherited storage disorders, e ffective counselling and support of family with 
children affected with genetic disorders under professional standard and ethical concern 

 
ศรจษ ๕๔๐ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนลาง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 540 Refraction Contact Lens and Low Vision II  

           การตรวจวัดสายตาผิดปกติด้วย retinoscope ในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน การสั่งค่าแว่นตา
เพ่ือแก้ไขสายตาผิดปกติในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ และการเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับ
การใช้เลนส์สัมผัส เทคนิคการเลือกเลนส์สัมผัสที่เหมาะสม การตรวจติดตามผู้ป่วยที่ใช้เลนส์สัมผัสที่มี  
ความซับซ้อน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็นในผู้ป่วยที่มีตาเลือนราง เครื่องมือช่วยด้านการเห็นและ  
ด้านอื่น การฝึกทักษะในการท าความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหวโดยมีมาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ 

 



๑๘๘ 

 

มคอ.๒ 

 Abnormal visual examination by retinoscopy in complicated cases, 
prescription of glasses for refractive correction in complicated cases; indication, 
contraindication and patient screening for contact lens wear, technique for fitting contact 
lens, follow up examination contact lens wearer in complicated cases; low vision 
rehabilitation, optical and non optical aids, skill training in orientation and mobility with 
professional standard and related ethical concern 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรจษ ๕๔๑ ประสาทจักษุวิทยา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 541 Neuro-ophthalmology II  

การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ภาวะแทรกซ้อน การรักษาที่เหมาะสม การด าเนินโรคและ
การพยากรณ์โรค การท าหัตถการส าหรับภาวะผิดปกติทางประสาทจักษุวิทยาที่พบบ่อยและที่ซับซ้อน  
การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่างๆ แก่ผู้ป่วย การให้ค าแนะน าวิธีป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพได้อย่าง
ถูกต้อง  โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ  

Special investigations, complications, proper management, clinical course 
and prognosis, procedural intervention for common and complicated neuro-
ophthalmological disorder, patient counseling for self-care, proper advice for prevention 
and rehabilitation with related ethical concern 
 
ศรจษ ๕๔๒ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 542 Diseases of the Cornea and Refractive Surgery II  

พยาธิสภาพและพยาธิก าเนิดของเยื่อตา กระจกตา และสายตาที่ซับซ้อน ความรู้ทางคลินิก
ในการซักประวัติ การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบ เพ่ือตรวจกระจกตาส่วนตาขาว เยื่อบุตา 
และสายตาในโรคที่ซับซ้อน การวินิจฉัยโรคและแยกโรค การตรวจพิเศษและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรคที่
ซับซ้อน แก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ การวางแนวทางการรักษาและการพยากรณ์โรค ตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Pathology and pathogenesis of complex diseases of conjunctiva, cornea and 
refraction; clinical knowledge in history taking, slit lamp biomicroscopic examination of 
cornea, sclera, conjunctiva and refraction in complex diseases; diagnosis, differential 
diagnosis, special investigations, visual rehabilitation in complex diseases; managing 
complications; proper management and prognosis with professional standard and ethical 
concern 
 



๑๘๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจษ ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 543 Diseases of the Retina and Vitreous II  

พยาธิก าเนิดของโรควุ้นตาและจอตา  วิธีการซักประวัติอาการและอาการแสดง การตรวจ
วุ้นตาและจอตา  การตรวจวินิจฉัยโรคและวินิจฉัยแยกโรค การตรวจพิเศษ หัตถการ ภาวะแทรกซ้อน  
การรักษาที่เหมาะสม การด าเนินโรคและการพยากรณ์โรค การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่างๆ แก่ผู้ป่วย
โรคจอตาและวุ้นตาที่มีความซับซ้อน ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Pathogenesis of vitreal and retinal diseases, history taking for symptoms and 
signs, examination of vitreous and retina, diagnosis, differential diagnosis, special investigations, 
procedures, complications, proper management, natural history and prognosis, proper advice 
for prevention of complex vitreoretinal diseases and related ethical concern 

 
ศรจษ ๕๔๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 544 Pediatric Ophthalmology and Strabismus II  

การพัฒนาการการเห็น การท างานของกล้ามเนื้อตาและการท างานร่วมกันของตาสองข้าง 
วิธีการซักประวัติ อาการแสดง ฝึกทักษะ การตรวจตาผู้ป่วยเด็ก การตรวจตาเหล่ การตรวจด้วยวิธีพิเศษ 
การวางแผนการรักษา การท าหัตถการ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบ การติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยเด็กที่มี
ปัญหาและโรคทางจักษุที่ซับซ้อน โรคตาที่เป็นโรคทางพันธุกรรม มะเร็งที่จอตาโดยมีมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Visual development and binocular vision, history taking, pediatric ocular 
examination, strabismus examination, special investigation, plan of treatment, surgery, 
complications and follow up in pediatric patients with complex diseases or problems 
including genetic problems in pediatric ophthalmology, retinoblastoma with professional 
standards and related ethical concern 

 
ศรจษ ๕๔๕ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 545 Diseases of the Uveitis and Ocular Inflammation II  

           พยาธิก าเนิด อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบที่
ซับซ้อน การตรวจด้วยเครื่องมือพิ เศษ การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรค การวางแนวทางรักษา  
การท าหัตถการ การบอกการพยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อน การให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่างๆ แก่ผู้ป่วย
โรคยูเวียอักเสบที่ซับซ้อน ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

       Pathogenesis, symptoms and signs of complicated uveitis patients, special 
investigations, diagnosis and differential diagnosis, appropriated treatment plans, 
procedural intervention,  patient counseling for disease prognosis, complications and 
proper advice under medical ethics 

 

 



๑๙๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
SIOP 546 Cataract and Cataract Surgery II  

ความผิดปกติของเลนส์ตาที่พบไม่บ่อย การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดต้อกระจกในรายที่มี
ความผิดปกติอ่ืนร่วมด้วย หลักการในการวัดความยาวของลูกตา  หลักการในการค านวณค่าเลนส์เทียม 
ชนิดและการเลือกเลนส์เทียม เทคนิคในการใส่เลนส์เทียมแต่ละชนิด หลักการท างานของเครื่องสลายต้อ
กระจก คุณสมบัติของสารหนืดที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยภายหลังการผ่าตัดต้อ
กระจกและการแก้ไข โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Less common causes of lens abnormalities, preoperative evaluation of 
cataract patients in special situations, principles of axial length measurement, basic 
principle of IOL power calculation, types, selection of IOL, technique of IOL placement, 
properties of different OVDs, fluid dynamics in phaco-machine, common postoperative 
complications of cataract surgery and management with professional standards and 
related ethical concern 

 
ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 547 Glaucoma II  

          การตรวจลานสายตา การตรวจมุมตาด้วยเลนส์พิเศษ การตรวจประเมินโรคต้อหินระหว่าง
การรักษา ต้อหินที่ซับซ้อนและพบได้น้อยเช่นต้อหินในเด็ก การรักษาต้อหินด้วยแสงเลเซอร์ หลักการรักษา
และข้อบ่งชื้ของการรักษาด้วยการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังผ่าตัดต้อหิน  
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดโดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

          Visual field examination, gonioscopy, glaucoma progression, complicated 
and rare glaucoma for example, pediatric glaucoma, laser treatment for glaucoma,  
principle of management and surgical indication, intra/  postoperative complications, 
postoperative care, with professional standard and related ethical concern 

 
ศรจษ ๕๔๘ โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาระดับขั้นกลาง ๑ (๐-๒-๑) 
SIOP 548 Intermediate Level of Diseases of the Orbit and 

Oculoplastic 

 

กายวิภาคของเปลือกตา ระบบทางเดินน้ าตา และเบ้าตาทั้งหมด พยาธิสรีรวิทยาและ 
สาเหตุของโรคที่พบบ่อย แต่ซับซ้อนมากขึ้นของเบ้าตา เปลือกตา ต่อมน้ าตา และระบบทางเดินน้ าตา  
การประเมินทางคลินิกส าหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ ของเบ้าตา เปลือกตา ต่อมน้ าตา ระบบทางเดินน้ าตา
ที่พบบ่อยแต่ซับซ้อนขึ้น การวินิจฉัยแยกโรคเหล่านี้ การดูแลรักษา รวมถึงการท าหัตถการที่ซับซ้อนมากขึ้น
เพ่ือรักษาโรคเหล่านี้  โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 



๑๙๑ 

 

มคอ.๒ 

                   Comprehensive review of eyelid, lacrimal system, and orbital anatomy; 
pathophysiology, etiology of common but more complex diseases of orbit, eyelid and 
lacrimal system; clinical evaluation of the common but more complex abnormalities of 
the orbit, eyelid and lacrimal system. Differential diagnosis and management of these 
diseases, including more advanced surgical treatments and related ethical concern 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ๑ (๑-๐-๒)   
SIPC 511 Basic Knowledge in General Psychiatry  

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชศาสตร์ การจ าแนกโรค ลักษณะอาการวิทยา  
การรักษาทางกาย-จิต-สังคมภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจสภาพจิต  
การบันทึกเวชระเบียน การทดสอบทางจิตการรักษาความลับผู้ป่วยและจิตวิทยาหลักคุณธรรมของแพทย์ 

Basic knowledge in psychiatric diseases, classification, symptomatology, bio-
psycho-social management, psychiatric emergency, history taking, mental status 
examination, medical records and psychological tests; confidentiality of patient and 
related ethical concern 

 
ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน  ๔ (๐-๘-๔) 
SIPC 515 Complicated Out-Patient Psychiatric Care   

ผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ โรคที่ซับซ้อน พยาธิก าเนิดของโรค การรักษาทางกาย -จิต-
สังคม การบริหารยาทางจิตเวช จิตบ าบัดรายบุคคล การให้ค าปรึกษา เทคนิคคลายเครียด โดยมีจริยธรรม
วิชาชีพ   

Psychiatric out-patient, complex psychiatric diseases, pathophysiology, bio-
psycho-social management, pharmacological administration in psychiatry, individual 
psychotherapy, counseling, relaxation technique and related ethical concern 
 
ศรจช ๕๒๓ ความรู้ขั้นพื้นฐานทางจิตเวชผู้สูงวัย ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC 523 Basic Knowledge in Old Age Psychiatry  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจ าแนกโรค  อาการวิทยา  การตรวจวินิจฉัย  และการวาง
แผนการรักษาในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge  of  classification , symptomatology , diagnosis and 
management in old age psychiatry under professional standard and ethical concern   

  
 



๑๙๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPC 526 Group Therapy in Psychiatry   

กลุ่ มจิ ตบ าบั ด  หลั กการ ข้ อบ่ งชี้  เทคนิ คการบ าบั ด  การประเมินผลการบ าบั ด  
การประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Group psychotherapy, principle, indication, technique, treatment evaluation 
application to certain group of patients under professional standard and ethical concern  

 
ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPC 527 Consultation-Liaison Psychiatry   

ภาวะจิตเวชทางด้านจิตเวชศาสตร์รับปรึกษา การสัมภาษณ์และการตรวจสภาพจิตผู้ในป่วย
จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา การประเมินความเสี่ยงทางจิตเวช การวางแผนการรักษาทางจิตเวชศาสตร์รับ
ปรึกษา ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Psychiatric conditions in consultation-liaison psychiatry, psychological 
interview in consultation-liaison psychiatry, risk assessment in psychiatry, plan of 
management for consultation-liaison psychiatry under professional standard and ethical 
concern 

 
ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓(๐-๖-๓) 
SIPC 528 Child and Adolescent Psychiatry   

โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย การตรวจประเมินทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น การ
รักษาแบบองค์รวมทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Common child and adolescent psychiatric disorder, child and adolescent 
psychiatric evaluation, bio-psycho-social treatment in child adolescent under professional 
standard and ethical concern   

 

ศรนต ๕๒๘ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 
SIFS 528 Basic Knowledge in Medical Law  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ ในการด าเนินการกรณีผู้ป่วยสูญเสียสมรรถภาพ
ร่างกาย การออกเอกสารรับรอง การยุติการตั้งครรภ์โดยถูกกฎหมาย สิทธิ์ในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับ
การบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการในวาระสุดท้ายของชีวิต การแสดงเจตนาและการให้ความ
ยินยอม กรณีคดีความทางการแพทย์ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in medical law to manage the disability, consent, legal 
termination of pregnancy, willing to refuse medical treatment to delay death of the 
terminal illness, medial issue and conviction with professional standard and ethical 
concerns 

 



๑๙๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรนต ๕๓๐ นิติเวชคลินิกประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓ ) 
SIFS 530 Application of Clinical Forensic Medicine  

การประยุกต์ความรู้ทางนิติ เวชคลินิกในการตรวจบาดแผล การบาดเจ็บรูปแบบต่างๆ   
กรณีกระท าช าเราหรือ  กรณีถูกท าร้าย/ถูกกระท าโดยไม่เจตนา การประเมินผลทางห้องปฏิบัติการ  
การประเมินสติสัมปชัญญะ การออกเอกสารทางคดี รวมไปถึงการไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในชั้นศาล ตา
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Application of clinical Forensic Medicine Knowledge in the clinical examination 
of wounds, other types of assault, sexual assault and non-intentional injury, evaluation of 
evidence or laboratory evidence, evaluation of consciousness/ mental status, issuing the 
documentation and being the expert in court with profession standard and ethical 
concerns 

 
ศรนต ๕๔๑ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๒ (๐-๔-๒) 
SIFS 541 Skill in Forensic Laboratory  

ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช ซึ่งรวมตั้งแต่ การเก็บวัตถุพยาน การตรวจทาง
พยาธิวิทยา ซีโรโลยี วัตุพยาน และพิษวิทยา ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ ต้องมีความรู้พ้ืน ฐานใน
ด้านห้องปฏิบัติการนิติเวชมาก่อน 

Skill in forensic laboratory testing in forensic medicine including evidence 
collection, pathological testing, serological testing, trace evidence testing and toxicological 
testing with professional standard and ethical concern with prior basic knowledge in forensic 
laboratory. 
 

ศรนต ๕๔๒ การวิจัยทางนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒)   
SIFS 542 Research in Forensic Medicine and Forensic Science  

การท าวิจัยทางนิติเวชศาสตร์ รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์ การวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ สถิติเชิงบรรยายและเชิงอนุมาน จริยธรรมการวิจัยทางการศึกษา
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

The forensic medicine research; quantitative methodologies, experimental 
research, correlational research, causal-comparative research; descriptive and inferential 
statistics; ethics in educational research with professional standard and ethical concerns 

 
 
 



๑๙๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรนต ๕๔๓ สัมมนาทางนิติเวชศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)   
SIFS 543 Seminar on Forensic Medicine  

การสืบค้นบทความวิชาการทางนิติเวชศาสตร์ วิเคราะห์และวิพากษ์บทความวิชาการทาง
นิติเวชศาสตร์ ประเมินคุณค่าของผลงานวิชาการทางนิติเวชศาสตร์ ข้อดีและข้อจ ากัดของการน าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ การน าเสนอข้อมูลงานวิจัยทางนิติเวชศาสตร์ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Literature search in Forensic Medicine; analysis and critical appraisal of 
Forensic Medicine research articles; evaluation of Forensic Medicine research, strengths and 
limitations of the applications of the research findings and presentation of Forensic 
Medicine research with professional standard and ethical concerns 

 
ศรพย ๕๓๘ พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 538 Gastrointestinal and Hepatopancreatobiliary Pathology  

พยาธิสภาพ ฝึกทักษะการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน 
และ ทางเดินน้ าดี จากสิ่งส่งตรวจทางศัลยกรรม การตรวจเนื้อระหว่างผ่าตัดและการตรวจศพ โดยใช้เทคนิค
พยาธิวิทยาพ้ืนฐานร่วมกับการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษอ่ืน  คัดเลือกและแปลผลการตรวจทางพยาธิวิทยาที่
เป็นตัวบ่งชี้การรักษาและพยากรณ์โรค น าข้อมูลเชื่อมโยงกับค าวินิจฉัยและการรักษาทางคลินิก ตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Pathology and practice diagnostic skills in diseases of gastrointestinal and 
hepatopancreatobiliary system from surgical pathology, intraoperative consultation and 
autopsy specimens using basic and ancillary pathology techniques, choose and analyze 
appropriate test to predict prognosis and therapeutic response, correlate pathologic 
findings and diagnosis with clinical findings and treatment under professional standard and 
ethical concerns 

 
ศรพย ๕๓๙ พยาธิวิทยาโรคไต ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 539 Nephropathology  

การเตรียมชิ้นเนื้อไตเพ่ือการตรวจทางพยาธิวิทยา การแปลผลชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยาด้วย
เทคนิคแสง อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
พยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อไตกับลักษณะทางคลินิก โรคที่พบบ่อยในการตรวจชิ้นเนื้อไตทางพยาธิวิทยา  
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Kidney biopsy specimen preparation for pathological examination, 
interpretation of kidney biopsy by light, immunofluorescence and electron microscopy, 
correlation between histopathology and clinical presentation, common medical kidney 
disease diagnosed by kidney biopsy under professional standard and ethical concerns 



๑๙๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 540 Genitourinary Pathology  

แนวทางการวินิจฉัยพยาธิสภาพของต่อมลูกหมาก  แนวทางการวินิจฉัยพยาธิสภาพของ
ทางเดินปัสสาวะที่ไม่ใช่โรคทางวักกะวิทยา แนวทางการวินิจฉัยโรคเนื้องอกไต การดูแลและตัดสิ่งส่งตรวจ
จากต่อมลูกหมากตลอดจนการรายงานผลทางพยาธิวิทยา การดูแลและตัดสิ่งส่งตรวจจากกระเพาะปัสสาวะ
ชนิดที่ตัดเนื้อเยื่อไขมันโดยรอบมาพร้อมกันหรือกระเพาะปัสสาวะที่ตัดมาพร้อมต่อมลูกหมาก ตลอดจนการ
รายงานผลทางพยาธิวิทยา การดูแลตัดสิ่งส่งตรวจจากไตชนิดที่ตัดเนื้อเยื่อไขมันโดยรอบมาพร้อมกันและจาก
หลอดไตตลอดจนการรายงานผลทางพยาธิวิทยา การดูแลตัดสิ่งส่งตรวจจากอัณฑะและองคชาตตลอดจน
การรายงานผลทางพยาธิวิทยา พยาธิวิทยาโรคเนื้องอกอัณฑะ พยาธิวิทยาโรคมะเร็งองคชาตและถุงหุ้ม
อัณฑะ พยาธิวิทยาโรคที่ไม่ใช่เนื้องอกของอัณฑะและองคชาต ปฏิบัติงานตรวจชิ้นเนื้อและให้การวินิจฉัยทาง
พยาธิวิทยา ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Diagnostic approach in prostate pathology, diagnostic approach in urinary 
passages pathology, diagnostic approach in neoplastic kidney disease, protocol for prostate 
specimen handling and reporting, protocol for radical cystectomy/ cystoprostatectomy 
handling and reporting, protocol for radical nephrectomy and ureterectomy handling and 
reporting, protocol for orchiectomy and penectomy specimen handling and reporting, 
testicular germ cell tumors, penile and scrotal cancers, nonneoplastic testicular and penile 
diseases, surgical sign out under professional standard and ethical concerns 

 
ศรพย ๕๔๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเต้านม ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 541 Diagnostic Breast Pathology  

การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของรอยโรคเต้านมที่พบบ่อย เลือกใช้
และแปลผลการย้อมพิเศษด้วยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมีส าหรับการวินิจฉัยโรคเต้านมและปัจจัยพยากรณ์การ
ตอบสนองต่อการรักษามะเร็งเต้านม ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลทางคลินิกและผลการตรวจทาง
พยาธิวิทยาของโรคเต้านม ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Diagnosis and pathologic reporting in common breast lesions, choosing and 
interpreting in immunohistochemical stains for breast disease diagnosis and breast cancer 
predictive factors, clinico-pathologic correlation in breast diseases under professional 
standard and ethical concerns 

 



๑๙๖ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพย ๕๔๒ พยาธิวิทยาระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 542 Neuropathology  

การตรวจพยาธิสภาพด้วยตาเปล่า การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของโรคระบบประสาทและ
เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กล้ามเนื้อลาย และเส้นประสาท การตรวจเนื้อระหว่างผ่าตัดของรอยโรคระบบ
ประสาท การตรวจสมองจากศพ  การตรวจด้วยอิมมูโนพยาธิและการตรวจอ่ืนที่ ใช้ในการวินิจฉัยและ 
บ่งบอกพยากรณ์โรค การเชื่อมโยงข้อมูลทางพยาธิวิทยากับการน าไปใช้ทางคลินิก การเตรียมสิ่งส่งตรวจ
ของเนื้อเยื่อท่ีใช้วิธีการเฉพาะ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Grossing and pathologic diagnosis of diseases of nervous system and related 
tissues including striated muscle and peripheral nerve, intraoperative consultation of 
nervous system lesion, examination of brain autopsy, immunohistochemistry and other 
staining in diagnosis and prognosis, clinical correlation of pathologic finding, preparation 
technique for specific tissue under professional standard and ethical concerns 
 
ศรพย ๕๔๓ พยาธิวิทยาโรคปอด ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 543 Pulmonary Pathology  

ระยะของมะเร็งปอด การจัดหมวดหมู่ย่อยของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก การจัดหมวดหมู่
ของมะเร็งปอดอะดีโนคาร์ซิโนมา มะเร็งปอดชนิดนิวโรเอ็นโดคริน มะเร็งชนิดเมโสเทลิโอมา การย้อมอิมมู
โนส าหรับมะเร็งปอด การแปลผลชิ้นเนื้อปอดขนาดเล็ก โรคที่ไม่ใช่เนื้องอกในปอดที่พบบ่อย โรคปอด
อินเตอร์สติเชียม การประเมินเพ่ือการรักษามะเร็งปอดเฉพาะบุคคล ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Staging of lung cancers, subclassification of non-small cell lung carcinoma, 
classification of lung adenocarcinoma, neuroendocrine tumors of the lung, malignant 
mesothelioma, immunostains for lung cancer, interpretation of small biopsies of the lung, 
common non-neoplastic lung diseases, interstitial lung diseases, precision medicine for 
lung cancer under professional standard and ethical concerns 

 
ศรพย ๕๔๔ โลหิตพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 544 Hematopathology  

วิธีจัดการกับสิ่งส่งตรวจทางโลหิตพยาธิวิทยา เทคนิคเพ่ิมเติมในโลหิตพยาธิวิทยา วิธีจัดการ
สิ่งส่งตรวจจากไขกระดูก วิธีจัดการต่อมน้ าเหลืองและสิ่งส่งตรวจอ่ืน ๆ ภาวะพร่องเม็ดเลือดและกลุ่มอาการ
ไขกระดูกเจริญผิดปรกติ (เอ็มดีเอส) การวินิจฉัยและการติดตามโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื้องอกเซลล์ไข
กระดูกเพ่ิมจ านวน (เอ็มพีเอ็น) ไข้ไม่ทราบสาเหตุและสิ่งตรวจพบในไขกระดูกอ่ืน ๆ สิ่งตรวจพบในไขกระดูก
ในมะเร็งต่อมน้ าเหลืองและพลาสมาเซลล์มัยอีโลมา สรุปพยาธิวิทยาของไขกระดูก ปฏิกิริยาเซลล์เจริญเกิน
และภาวะเซลล์ลิมฟอยด์เพ่ิมจ านวนผิดปรกติ แนวเข้าสู่การวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ าเหลือง มะเร็งต่อม
น้ าเหลืองชนิดฮอดจ์กิน มะเร็งต่อมน้ าเหลืองไม่รุนแรงและรุนแรงชนิดเซลล์บี มะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด
เซลล์ทีและเซลล์เอ็นเค ภาวะต่าง ๆ และมะเร็งของฮิสติโอไซต์ ภูมิคุ้มกันบกพร่องและภาวะทางโลหิตพยาธิ
วิทยา สรุปพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อลิมฟอยด์ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 



๑๙๗ 

 

มคอ.๒ 

Handling in hematopathological samples, ancillary techniques in 
hematopathology, handling in bone marrow samples, handling in lymph node and other 
samples, cytopenia and myelodysplastic syndrome ( MDS) , diagnosis and follow-up of 
leukemia, myeloproliferative neoplasm (MPN), fever of unknown origin and other marrow 
findings, marrow findings in lymphoma and plasma cell myeloma, summary of bone 
marrow pathology, reactive hyperplasia and lymphoproliferative disorders, approach to 
malignant lymphoma diagnosis, Hodgkin lymphoma, indolent and aggressive B-cell 
lymphoma, T-cell and NK cell lymphoma, histiocytic conditions and malignancy, 
immunodeficiency and hematopathologic conditions, summary of lymphoid tissue 
pathology under professional standard and ethical concern 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรพย ๕๔๕ พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ๒(๐-๔-๒) 
SIPA 545 Bone and Soft Tissue Pathology  

โรคที่พบบ่อยของกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความผิดปกติแต่ก าเนิด การอักเสบติด
เชื้อในกระดูกและข้อ ภาวะกระดูกหัก ปัจจัยที่มีผลต่อการซ่อมแซมกระดูกหักและภาวะแทรกซ้อนของ
กระดูกหัก โรคกระดูกตายจากการขาดเลือด โรคเนื้องอกกระดูกที่พบบ่อยทั้งชนิดไม่ร้าย และมะเร็งกระดูก 
โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบจากการสะสมผลึก ภาวะเสื่อมของเอ็นรอบข้อ โรคเนื้อ
งอกของเยื่อบุข้อ หลักการแบ่งชนิดของเนื้องอกเนื้อเยื่ออ่อน การวินิจฉัยโรคมะเร็งของเนื้อเยื่ออ่อน  
การแบ่งระดับความรุนแรง ระยะ การกระจายโรค หลักการรักษาและการพยากรณ์โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน 
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Common diseases of musculoskeletal system, congenital anomalies, 
infectious diseases of bone and joint, fractures, factors affecting fracture healing and 
complication of fracture, avascular necrosis, common benign and malignant bone tumors, 
degenerative joint disease, rheumatoid arthritis, crystal- induced arthritis, enthesopathy, 
common tumor of synovial tissue, soft tissue tumor classification, diagnosis of soft tissue 
sarcomas, grading and staging of soft tissue sarcoma, treatment and prognosis of soft 
tissue sarcoma under professional standard and ethical concerns 

 



๑๙๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพย ๕๔๖ พยาธิวิทยาสูตินรีเวช ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 546 Gynecologic and Obstetric Pathology  

พยาธิสภาพของระบบสืบพันธุ์สตรี ได้แก่ อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ช่องคลอด ปากมดลูก 
เยื่อบุมดลูก เนื้อเยื่ออ่อนของมดลูก ท่อน าไข่และรังไข่ พยาธิสภาพของรกและกลุ่มโรคของเนื้อรก  
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Pathology of female reproductive organs including vulva, vagina, cervix, 
endometrium, uterine mesenchymal tissue, fallopian tube and ovary, pathology of 
placenta and gestational trophoblastic disease under professional standard and ethical 
concern 
 
ศรพย ๕๔๗ เซลล์วิทยา ๓ ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 547 Cytology III  

บทน าหลักสูตร แนวคิดการประเมินสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาขณะท าหัตถการเจาะดูด
ด้วยเข็มเล็ก หัตถการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กและการประเมินสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา เทคนิคทาง
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา ทบทวนสิ่งส่งตรวจที่ได้รับปรึกษา สรุปหลักสูตร 

Course introduction, concept of on-site cytologic evaluation, on-site 
cytologic evaluation, fine needle aspiration with on-site cytologic evaluation, cytologic 
laboratory technique, consultation review, course conclusion 

 
ศรพย ๕๔๘ ตจพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIPA 548 Dermatopathology  

โรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในกลุ่มการอักเสบระหว่างหนังแท้และหนังก าพร้า การอักเสบ
ชนิดชั้นหนังก าพร้าหนา การอักเสบในชั้นไขมัน การอักเสบของหลอดเลือด การติดเชื้อที่พบบ่อยของ
ผิวหนัง เนื้องอกผิวหนังที่พบบ่อย เนื้องอกจากเซลล์ที่สร้างเม็ดสีชนิดธรรมดา เนื้องอกจากเซลล์ที่สร้างเม็ด
สีชนิดมะเร็ง เนื้องอกรยางค์ผิวหนัง ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Common inflammatory skin inflammation including interface dermatitis, 
psoriasiform dermatitis, panniculitis, vasculitis, common skin infection, common skin 
tumors including benign melanocytic tumors, malignant melanoma, appendage tumors 
under professional standard and ethical concern 

 



๑๙๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพค ๕๑๘ วิทยาเซรุ่มทางคลินิก ๑ (๐-๒-๑) 
SICP 518 Clinical Serology  

การปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการวิทยาเซรุ่มทางคลินิก การเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพยาธิ
ก าเนิดของโรค อาการทางคลินิก และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเลือกใช้การทดสอบที่เหมาะสม 
การควบคุมคุณภาพ ที่ช่วยในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อและภาวะผิดปกติทางระบบ
ภูมิคุ้มกัน อย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Laboratory practice in clinical serology laboratory, the correlation between 
pathogenesis, clinical data and laboratory result, the selection the appropriate method, 
quality control of laboratory process  for diagnosis and treatment of the patients with 
infectious diseases and immunological disorders with proper professional standard and 
related ethical concerns 

 
ศรพค ๕๑๙ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
SICP 519 Blood Coagulation System II  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษที่จ าเป็นในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติ ผู้ป่วย
ที่มีหลอดเลือดอุดตัน และการควบคุมการใช้ยากันเลือดแข็ง เครื่องตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วยส าหรับ  
การทดสอบในระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด การเลือกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และการใช้ระบบควบคุม
คุณภาพอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Essential advanced laboratory investigation in the patients with bleeding 
disorders, thrombotic disorders and anticoagulant monitoring, point of care testing for 
blood coagulation, appropriate selection of investigation equipment and quality control 
with professional standard and related ethical concerns. 

 
ศรพค ๕๒๐ การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 520 Laboratory Management  

ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ หลักการและทักษะการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การจัดการ
ทางด้านการเงิน ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สถิติ การควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ  การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การสื่อสาร และความเป็น
ผู้น าในการบริหารห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  

Theory, practical application, principles and skill of laboratory management, 
financial management, laboratory information system, laboratory safety, statistics, laboratory 
quality control and quality assurance, analytical thinking, problem-solving, communication 
and professional leadership skills with professional standard and ethical concern  



๒๐๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรพค ๕๒๑ เคมีคลินิก ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
SICP 521 Clinical Chemistry II  

ทฤษฎีและการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เพ่ือการวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วย การเลือกใช้เครื่องมือ การประเมิน  
การทดสอบทางเคมีคลินิก การควบคุมคุณภาพการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก อย่างมีมาตรฐาน
และจริยธรรมวิชาชีพ 

Theory and practice in clinical chemistry laboratory, providing consultation 
in clinical chemistry for diagnosis and monitoring treatment of the patients, selection of 
the instrument, evaluation of the laboratory methods, quality control of laboratory 
process with professional standard and ethical concerns 

 
ศรพค ๕๒๒ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
SICP 522 Clinical Molecular Pathology II  

ทฤษฎี การปฏิบัติเชิงประยุกต์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คลินิก การเชื่อมโยงข้อมูลทางคลินิกกับห้องปฏิบัติการ ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ คุณภาพของสิ่งส่งตรวจ  
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินและการเลือกการทดสอบที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพ  
ในการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุล 

Theory, practical application and professional ethical code in clinical 
laboratory, correlation between clinical and laboratory data; investigative indication, 
specimen quality, laboratory result, evaluation and selection the appropriate test, quality 
control in clinical molecular pathology 

 
ศรรส ๕๓๓ ทักษะทางคลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๐-๒-๑)   
SIRD 533 Clinical Skills in Nuclear Medicine  

การฝึกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะในการแปลผลภาพถ่ายทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการ
ดูแลผู้ป่วย การให้ค าปรึกษา แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งไทรอยด์ และผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ที่ได้รับการ รักษา
ด้วยไอโอดีนรังสีอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Practical skills training for interpretation of images in nuclear medicine, 
patient care, medical counseling for patients with thyroid cancer and hyperthyroidism 
treated with radioactive iodine with professional standard and ethical concerns  

 
 



๒๐๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส  ๕๓๗ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD  537 Advanced Clinical Skills in Positron Emission 

Tomography 
 

                    ทักษะขั้นสูงในการตรวจและแปลผลภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิดเพ็ทซีที        
ในโรคต่าง ๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคทางสมอง เลือกสารและวิธีการตรวจเพ็ทซีที ในโรคหรือ
สภาวะของผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากรังสีของผู้ป่วยและญาติ แพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

          Advanced clinical skills in PET/CT imaging techniques and interpretation in 
various diseases such as oncologic, cardiovascular and neurological diseases, select 
appropriate PET tracers and PET/ CT techniques in patients’  disease or condition and 
radiation protection for patients and relatives, physicians, related personnel, and 
environment with professional standard and ethical concerns 
 

ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์  ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 544 Diagnostic Imaging in Genitourinary System  

          หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด  
ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พื้นฐานในการแปลผลการตรวจภาพวินิจฉัยตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 
                Principle of diagnostic imaging in genitourinary system included indication, 
contraindication, limitation, complication and basic interpretation in diagnostic imaging 
according to professional standard. 

 
ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 545 Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System  
                    หลักการตรวจทางภาพวินิจฉัยเบื้องต้นของระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ ข้อบ่งชี้ 
ข้อห้าม ข้อจ ากัด ภาวะแทรกซ้อน ความรู้พ้ืนฐานในการแปลผลการตรวจภาพวินิจฉัยตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 
               Principle of plain radiography and arthrography in diagnostic imaging of 
musculoskeletal system included indication, contraindication, limitation, complication 
and basic interpretation in diagnostic imaging according to professional standard 
 



๒๐๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๖๐ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของหัวใจและหลอดเลือดส าหรับขั้นต้น ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 560 Advanced Diagnostic Imaging in Cardiovascular System for 

Elementary Level 
 

                     วางแผนการตรวจและแปลผลภาพวินิจฉัยความผิดปกติที่ส าคัญของหัวใจและหลอดเลือด 
เช่น  ภาวะหลอดเลือดโป่งพอง หลอดเลือดอุดตัน การประเมินหลังการผ่าตัดหลอดเลือด ความผิดปกติแต่
ก าเนิด รวมทั้งภาวะฉุกเฉินหรือความบาดเจ็บ ด้วยวิธีการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Doppler 
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
                 Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of abnormalities 
or diseases such as aneurysm, vascular occlusion, post-operative vascular abnormalities, 
congenital anomalies included emergency or injury conditions in cardiovascular system 
with color Doppler ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance 
imaging according to professional standard 
 

ศรรส ๕๖๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้องส าหรับขั้นต้น ๒ (๐-๔-๒) 
SIRD 561 Advanced Diagnostic Imaging in Abdomen for Elementary Level  

                   วางแผนการตรวจและแปลผลภาพวินิ จฉัยความผิดปกติที่ ส าคัญของช่องท้อง   
ภาวะติดเชื้อ เนื้องอก และความผิดปกติแต่ก าเนิด รวมทั้งภาวะฉุกเฉินหรือความบาดเจ็บ ด้วยวิธีการตรวจ
ด้วยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
               Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of abnormality or 
diseases,  infection, tumors and congenital anomalies included emergency or injury 
conditions in abdomen with computed tomography and magnetic resonance imaging 
according to professional standard 
 
ศรรส ๕๖๒ ภาพวินิจฉัยของเต้านม ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 562 Breast Imaging  
                   หลักการตรวจและแปลผลภาพวินิจฉัยความผิดปกติที่ส าคัญเต้านม เช่น เนื้ องอก  
ด้วยวิธีการตรวจด้วยภาพแมมโมแกรม คลื่นเสียงความถี่สูง และหลักการเบื้องต้นของภาพคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในมะเร็งเต้านม รวมถึงทราบหลักการของหัตถการเพ่ือการวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านม
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
               Principle and protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of 
abnormality or diseases of breast included mammogram, ultrasound, and magnetic 
resonance imaging and understand principle and technique of breast intervention 
according to professional standard 
 



๒๐๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๖๓ การแปลผลภาพรังสีทรวงอกส าหรับขั้นต้น ๑ (๐-๒-๑)  
SIRD 563 Interpretation of Chest Imaging for Elementary Level  
                   วางแผนการตรวจและแปลผลภาพวินิจฉัยความผิดปกติที่ส าคัญของระบบทางเดินหายใจ 
เช่น ภาวะติดเชื้อ เนื้องอก และภาวะฉุกเฉินหรือความบาดเจ็บ รวมถึงความผิดปกติแต่ก าเนิดที่พบบ่อย 
ด้วยวิธีการตรวจด้วยภาพเอกซเรย์ คลื่นเสียงความถี่สูง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
               Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of abnormality or 
diseases included emergency or injury conditions in respiration system with plain 
radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging according to 
professional standard 

 
ศรรส ๕๖๔ ภาพวินิจฉัยของศีรษะและล าคอ   ๑ (๐-๒-๑)  
SIRD 564 Head and Neck Imaging  
                   การวางแผนการตรวจและการแปลผลภาพวินิจฉัยของโรคบริเวณศีรษะและล าคอจากการ
ตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และภาพจากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ 
                 Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of common 
disease of head and neck areas from computed tomography and magnetic resonance 
imaging according to professional standard 

 
ศรรส ๕๖๖ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อส าหรับขั้นต้น ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD  566 Advanced Diagnostic Imaging in Musculoskeletal System for 

Elementary Level 
 

วางแผนการตรวจและแปลผลภาพวินิจฉัยความผิดปกติที่ส าคัญของระบบกระดูก 
กล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น  ภาวะติดเชื้อ เนื้องอก และภาวะฉุกเฉินหรือความบาดเจ็บ ด้วยวิธีการตรวจด้วย
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of abnormality or 
diseases of musculoskeletal system such as infection, tumors and emergency or injury 
conditions with computed tomography and magnetic resonance imaging according to 
professional standard 
 



๒๐๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๖๗ ภาพวินิจฉัยของระบบประสาทและกระดูกสันหลัง ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD  567 Central Nervous System and Spine Imaging  
                   การวางแผนการตรวจและการแปลผลภาพวินิจฉัยของโรคระบบประสาทและกระดูกสัน
หลังที่พบบ่อย โดยการตรวจด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และภาพจากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
                  Protocol diagnostic imaging modalities and interpretation of common 
diseases of the central nervous system and spine from computed tomography and 
magnetic resonance imaging according to professional standard 

 

ศรรส ๕๖๙ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD  569 Neuro Intervention  
                   รังสีร่วมรักษาระบบประสาท เป็นสาขาวิชาทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีทางรังสีวิทยาคือ
ภาพเอกซเรย์ร่วมกับการสอดใส่อุปกรณ์ผ่านทางหลอดเลือด, ผิวหนังหรือกระดูก เพ่ือใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคของระบบประสาทและไขสันหลัง ผู้เรียนจะต้องเข้าใจหลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและ
ข้อจ ากัด ของวิธีการตรวจรักษา ให้ค าปรึกษา ตลอดจนสามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นที่เกิดจาก
การตรวจรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
              Interventional Neuroradiology is the medical specialty in non-invasive 
procedure for diagnosis and/ or treatment in brain or spinal disease.  Learner have to 
understand principle, method, indication, contraindication, limitation, counselling and 
known how to manage basic complication in Interventional neuroradiology according to 
professional standard 
 
ศรรส ๕๗๒ รังสีร่วมรักษาระบบล าตัว ๑ (๐-๒-๑) 
SIRD 572 Body Interventional Radiology  
                    หลักการและวิธีการทางรังสีร่วมรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อจ ากัด ในการตรวจรักษา  
การรักษา ภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นจากการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษาตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
               Principle and methods in interventional radiology, indications, 
contraindications, limitations, complications, treatments of body interventional radiology 
according to professional standard 
 



๒๐๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรรส ๕๗๓ ทักษะทางคลินิคด้านเทคนิคทางรังสีรักษา ๓ (๐-๖-๓) 
SIRD 573 Clinical skills in Radiotherapy Technique  

ทักษะในการรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสี เทคนิคการฉายรังสี การฉายรังสีแบบปรับ
ความเข้ม รังสีศัลยกรรมร่วมพิกัด รังสีบ าบัดร่วมพิกัด  รังสีบ าบัดร่วมพิกัดส่วนล าตัว  ตามมาตรฐาน
จริยธรรมวิชาชีพ 

   Skills in patient management with external beam radiotherapy, 
radiotherapytechniques:  Intensity Modulated Radiotherapy ( IMRT) /  Stereotactic 
Radiosurgery (SRS) /  Stereotactic Radiotherapy (SRT) /  Stereotactic Body Radiotherapy 
(SBRT) under professional standard and ethical concern 

 
ศรวส ๕๒๕ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงส าหรับการผ่าตัดสูติ-นรีเวช ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 525 Anesthesia for Advanced Obstetric and Gynecologic 

Surgery 
 

การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เภสัชวิทยาของยาระงับ
ความรู้สึก เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชนิดที่ซับซ้อน  
และมีความเสี่ยงสูง การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก การเฝ้าระวังขณะผ่าตัด และการแก้ไข
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย รวมถึงการดูแลหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม และการประเมินและเตรียมผู้ป่วย
ก่อนให้ยาระงับความรู้สึกขณะเจ็บครรภ์ การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก การเฝ้าระวังขณะรอคลอด 
และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย และการสื่อสารที่ดีกับสูติ-นรีแพทย์โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Preanesthetic evaluation and preparation, pharmacology of anesthetic drugs, 
anesthetic techniques for complicated and high risks obstetric and gynecologic surgery, 
choice of anesthesia, intraoperative monitoring and management of common 
complications, postoperative care; preanesthetic evaluation preparation and choice of 
anesthesia for painless labor, monitoring and management of common complications, 
good communication with obstetrician and gynecologist with professional standard and 
related ethical concern 

 
ศรวส ๕๒๖ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับ หู คอ จมูก ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 526 Basic Anesthesia for Ear Nose Throat surgery  

การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เภสัชวิทยาของยาระงับ
ความรู้สึก เตรียมอุปกรณ์ทางเดินหายใจ เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดทาง หู คอ จมูก 
ชนิดไม่ซับซ้อน เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึก การเฝ้าระวังระหว่างผ่าตัด การแก้ไขและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน การดูแลหลังผ่าตัด การใช้ เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง การวางแผนการจัดการทางเดิน
หายใจ สื่อสารกับศัลยแพทย์โดยมีมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ 



๒๐๖ 

 

มคอ.๒ 

Preanesthetic evaluation and preparation, pharmacology of anesthetic drugs, 
airway equipments, anesthetic techniques for non complicated Ear Nose Throat surgery, 
intraoperative monitoring and management of complications, postoperative care, jet 
ventilation, anesthetic plan for airway management and communication with surgeon 
with professional standard and related ethical concern 
 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๒๗ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงส าหรับการผ่าตัดช่องท้อง ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 527 Advanced  Anesthesia for Abdominal Surgery  

การประเมินผู้ป่วยและการเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึกที่ซับซ้อนเภสัชวิทยาของยา
ระงับความรู้สึกเทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดทั่วไปที่ซับซ้อนได้แก่การผ่าตัดบริเวณช่อง
ท้องการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องและแขนง การเฝ้าระวังโดยใช้เครื่องมือเฝ้าระวังที่ซับซ้อน
ระหว่างผ่าตัด การแก้ไขภาวะแทรกซ้อน การดูแลหลังผ่าตัดตลอดจนเทคนิคการระงับปวดขั้นสูง  
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ   

Pre anesthetic evaluation and preparation, pharmacology of anesthetic 
drugs and anesthetic techniques for advanced general surgery such as abdominal aortic 
aneurysm surgery and pheripheral vascular surgery ; invasive intraoperative monitoring 
and management of complications ; post operative care and post operative pain 
management including multimodal analgesia technique , and related ethical concern 

 
ศรวส ๕๒๘ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงส าหรับการผ่าตัดกระดูกและข้อ ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 528 Advanced Anesthesia for Orthopedic Surgery  

การประเมิน เตรียมผู้ป่วย และให้การระงับความรู้สึกส าหรับการผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ที่
ซับซ้อน, การระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนด้วยการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท  การสกัดกั้นข่ายประสาท
ของแขน และ การสกัดก้ันการน าประสาทไซอาทิก, การระงับความรู้สึกที่มีการเฝ้าระวังทางระบบประสาท, 
การเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน , การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด, การสื่อสารกับบุคลากรสหสาชาและมี
จริยธรรมวิชาชีพ 

Evaluation, preparation and  anesthetic management for complex 
orthopedic surgery,  peripheral nerve block: brachial plexus block and sciatic nerve block; 
anesthetic management for patient with neuromonitoring; monitoring and managing 
complication, post-operative care  multidisciplinary communication and related ethical 
concern 

 



๒๐๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๒๙ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นสูง ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 529 Advanced in Perioperative Critical Care  

การประเมินและดูแลผู้ป่วยหนักในหออภิบาลแบบองค์รวมตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ ภาวะ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะช็อค ภาวะระบบหายใจล้มเหลว ภาวะความผิดปกติทางระบบประสาท
เฉียบพลัน ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ การอ่านและวิเคราะห์งานวิจัย
ทางด้านเวชบ าบัดวิกฤต 

Evaluation and management of  critically ill patients in intensive care unit 
with related ethical concern; acute myocardial ischemia; shock; respiratory failure, acute 
neurologic disorder, acute renal failure, coagulopathy; appraisal of critical care related 
journals 

 
ศรวส ๕๓๐ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 530 Basic Anesthesia for Cardiothoracic Surgery  

กายวิภาค พยาธิสรีรวิทยา ของหัวใจ ปอด ทรวงอก หลอดเลือดใหญ่ช่องอก และระบบ
ไหลเวียนเลือด การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การตรวจสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหัวใจ ผ่าปอดและ
ทรวงอก การเตรียมยาและอุปกรณ์เฝ้าระวัง ส าหรับให้การระงับความรู้สึกของการผ่าตัดที่เกี่ยวข้อง การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไม่ซับซ้อน การระงับปวดหลังผ่าตัด โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Anatomy, pathophysiology of cardiac, pulmonary, thoracic, thoracic aorta and 
cardiovascular system; pre-operative evaluation and pertinent investigation for 
cardiothoracic surgery; preparation of medication and related monitoring device; 
emergency situation problem solving; post-operative pain control with related ethical 
concern 

 
ศรวส ๕๔๗ การดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังทางคลินิก ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 547 Clinical Care of Chronic Pain Patient   

เส้นทางของความปวด ชนิดของอาการปวดได้แก่ การปวดเฉียบพลัน, การปวดเรื้อรังและการ
ปวดจากมะเร็ง กลไกของการปวดเรื้อรัง การประเมิน วินิจฉัยและการรักษาความปวดจาก neuropathic 
แบบเฉียบพลัน การรักษาแบบสหวิทยาการกับร่วมวิทยาการอย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Pain pathways , type of pain:  acute pain, chronic pain and cancer pain, 
mechanism of chronic pain, evaluation, diagnosis and treatment of acute neuropathic 
pain, multidisciplinary and interdisciplinary treatment with related ethical concern 

 



๒๐๘ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๔๘ การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดและผู้ป่วยอุบัติเหตุ ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 548 Anesthesia for Outside-Operating Room and  

Trauma patients 
 

การประเมินและการระงับความรู้สึกส าหรับหัตถการนอกห้องผ่าตัด ด้วยวิธีการระงับ
ความรู้สึกทางหลอดเลือดด า การเฝ้าระวัง วินิจฉัย ให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย  การประเมิน
ผู้ป่วยอุบัติเหตุแบบการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง  การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุรุนแรงหรือได้รับบาดเจ็บมากกว่าหนึ่ง
ระบบ การให้การระงับความรู้สึก การเฝ้าระวัง วินิจฉัย และแก้ไขภาวะแทรกซ้อนส าหรับการรักษาด้วยไฟฟ้า
ในผู้ป่วยจิตเวช สามารถสื่อสารกับสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Pre-operative evaluation and anesthetic management for remote anesthesia 
with IV sedation; vigilance, diagnosis and management of common complications; 
evaluation patients according to Advanced Traumatic Life Support ( ATLS) ; anesthetic 
management for severe trauma or multiple injuries; anesthetic management, prevention 
and complication management in electroconvulsive therapy (ECT) for psychiatric patients; 
communicate with multidisciplinary team; related ethical concern 

 
ศรวส ๕๔๙ การประเมินและเตรียมผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อน 

การระงับความรู้สึก 
๒ (๐-๔-๒) 

SIAS 549 Preoperative Evaluation and Preparation in Complicated 
Patients for Anesthesia 

 

การประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยระดับซับซ้อนที่มารับการผ่าตัด หรือ ท า
หัตถการเพ่ือการวินิจฉัยหรือการรักษาแบบไม่เร่งด่วน ที่ต้องการการบริการทางวิสัญญีวิทยาก่อนการรับ
ผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือมีโรคประจ าตัว ในเอเอสเอระดับ ๓, ๔, ๕ การสื่อสาร
กับศัลยแพทย์ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Pre-operative evaluation and preparation for elective surgery or procedure 
requiring anesthesia in patients with ASA (AmericanSociety of Anesthesiologists) class 3, 4, 
5;communication with surgeon, proper laboratory investigation and related ethical 
concern 

 



๒๐๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวส ๕๕๐ การระงับปวดเฉียบพลัน ๒ (๐-๔-๒) 
SIAS 550 Acute Pain Management  

เส้นทางของความปวด การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเจ็บปวด ผลเสียของความปวด
หลังผ่าตัด ปัจจัยที่มีผลต่อความปวดหลังผ่าตัด การป้องกันความปวดตั้งแต่ก่ อนผ่าตัด การประเมิน 
ความปวด การรักษาแบบพหุวิธี เภสัชวิทยาของยาระงับปวด วิธีการระงับปวดทางหลอดเลือดด าโดยให้
ผู้ป่วยควบคุมเอง การให้ยาชาระงับความรู้สึกแบบต่อเนื่องอย่างมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Pain pathways, physiologic response to pain, adverse effects of post-
operative pain, factors affecting postoperative pain preventive analgesia, pain assessment 
tools, multimodal analgesia, pharmacology of analgesic drugs, patient-controlled 
analgesia (PCA), continuous perineural analgesia with related ethical concern 

 
ศรวฉ ๕๑๐ หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นสูง ๓ (๐-๖-๓) 
SIEM 510 Emergency Medicine Procedures  

การประเมินผู้ป่วยและเตรียมผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ ขั้นตอนของการท าหัตถการที่ถูกต้อง 
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังท าหัตถการ การดูแลผู้ป่วยหลังการท าหัตถการ อย่างมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Pre-procedural evaluation and patient preparation, procedural steps, 
complications after procedures, post-procedural care under professional standard and 
ethical concerns 

 
ศรวฉ ๕๑๒ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน ๒ (๐-๔-๒) 
SIEM 512 Point-of-Care Ultrasound in Emergency Medicine  

การเลือกชนิดการตรวจ และหัวตรวจให้เหมาะสมกับโรคหรือภาวะที่ต้องการวินิจฉัย เทคนิค
การตรวจวินิจฉัยภาวะฉุกเฉินด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงช่วยในการท าหัตถการต่าง 
ๆ เช่น การใส่สายสวนหลอดเลือดด าบริเวณคอ การเจาะน้ าในเยื่อหุ้มปอด การแปลผลการตรวจด้วยคลื่น
เสียงความถ่ีสูง ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Appropriate selection of examination types and probes relevant to diseases 
or problems, point-of-care ultrasound technique for diagnosing emergency conditions, 
procedural guidance with ultrasound such as central venous catheterization, thoracentesis; 
interpretation of point-of-care ultrasound under professional standard and ethical concerns 

 



๒๑๐ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวฉ ๕๑๗ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ๒ (๐-๔-๒) 
SIEM 517 Prehospital Care  

โครงสร้าง หน้าที่ของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ความสามารถของหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินแต่ละระดับ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม การประเมินการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ภายใต้มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Structure, function of Emergency Medical Service system, structure, 
competency of each level of emergency medical personnel, appropriate pre-hospital care, 
post-event emergency medical unit audit under professional standard and ethical 
concerns 

 
ศรวฉ ๕๑๘ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
SIEM 518 Management in Toxicology  

กลไกการออกฤทธิ์ของพิษยาและยาแก้พิษ การเลือกใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤตอย่างมีมาตรฐานและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ  

Mechanism of toxicity of poisons and antidotes, proper investigation for 
diagnosis and treatment to stabilize the critical patients under professional standard and 
ethical concerns 

 
ศรวฟ ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 518 Advance Electrodiagnosis  

การประยุกต์ความรู้ด้านไฟฟ้าวินิจฉัย  สรีรวิทยาของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อในภาวะ
ปกติและภาวะผิดปกติที่เกิดจากโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่พบไม่บ่อย หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อควร
ระวังและข้อห้ามในการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย เทคนิคต่างๆ ในการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การท างานและ 
การบ ารุงรักษาเครื่องมือในการตรวจ การแปลผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยที่เหมาะสม โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 
การตรวจประเมินภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่เกิดจากโรคหรือการบาดเจ็บทางระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อที่พบไม่บ่อย โดยอาศัยเทคนิคการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย การตรวจการชักน าประสาท 
การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Applied knowledge of electrodiagnosis, physiology of nerves and muscles 
in normal and abnormal situation caused by uncommon neuromuscular diseases, 
principle, indications, precautions, contraindication in electrodiagnosis, techniques in 
electrodiagnosis, operation and maintenance of diagnostic instruments and appropriate 
interpretation with ethical concerns.  Training of evaluation of abnormal function of 
muscles and nerves caused by uncommon diseases or injury of neuromuscular system 
using techniques of electrodiagnosis:  nerve conduction study ( NCS) , electromyography 
(EMG) with professional standard and ethical concerns 

 



๒๑๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวฟ ๕๑๙ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
SIRM 519 Rehabilitation for Patients with Complicated Diseases  

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคและภาวะต่างๆ ที่ซับซ้อน การฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคมัลติเพิล
สเกลอโรซิส โรคของเซลล์ประสาทน าค าสั่ง โรคของเซลล์กล้ามเนื้อ โรคหัวใจ โรคระบบหายใจ โรคมะเร็ง 
โรคหลอดเลือดส่วนปลาย กลุ่มอาการปวดเรื้อรัง ปัญหาเท้าเบาหวาน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและ  
ข้อสะโพก ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นกล้ามเนื้อมือ ผู้ ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ  
โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Rehabilitation for patients with complicated diseases and conditions: 
multiple sclerosis, motor neuron disease, myopathy, cardiac diseases, respiratory diseases, 
cancer, peripheral vascular diseases, chronic pain, diabetic foot; rehabilitation for patients 
with post knee and hip arthroplasty, burn and dysfunction of hand tendon, organ 
transplantation with professional standard and ethical concern 

 
ศรวฟ ๕๒๐ หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๓-๐-๖) 
SIRM 520 Advanced Clinical Skills in Rehabilitation Medicine  

ทักษะหัตถการและเทคนิคข้ันสูงของการตรวจประเมิน การวินิจฉัย  การรักษา และเลือกใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ได้แก่ โรคของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
ภาวะปวด ปัญหาการกลืน ภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง ภาวะกระเพาะปัสสาวะท างานผิดปกติจากระบบประสาท 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced skill and techniques for evaluation, diagnosis, management and 
appropriate selection of equipments in common rehabilitation medicine problems: 
musculoskeletal problems, pain problems, swallowing problems, spasticity problems, and 
neurogenic bladder with professional standard and ethical concern 

 



๒๑๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 520 Acute Care and Ambulatory Surgery  

ความรู้พ้ืนฐานด้านพยาธิก าเนิด การด าเนินโรค และการพยากรณ์โรคทางศัลยศาสตร์
ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๑๙ โรคที่พบบ่อยหลักการวินิจฉัยโรค การแก้ปัญหาและทักษะที่จ าเป็น
ในการดูแลผู้ป่วย แนวทางการประเมินและเตรียมผู้ป่วยเพ่ือการผ่าตัด ทราบขั้นตอนในการผ่าตัดโรค
ศัลยศาสตร์และการดูแลหลังผ่าตัด ส าหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอกที่พบบ่อย การบันทึก
รายงานผู้ป่วยและรายงานผ่าตัด บันทึกประสบการณ์การผ่าตัด ทักษะในการน าเสนอและอภิปรายทาง
วิชาการในที่ประชุม อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knownledge in pathogenesis, clinical course and prognosis of 
common acute care and ambulatory surgery diseases; Principle of diagnosis, problem 
solving skills, essential clinical skills, preoperative evaluation and preparation, knowledge 
in surgical steps in common acute care and ambulatory surgery operations, postoperative 
care, patients registration, operative note record, operative log book; presentation and 
discussion skills in academic conferences, with professional standard and related ethical 
concerns 

 
ศรศศ ๕๒๑ เวชบ าบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 521 Critical Care Surgery  

การดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยศาสตร์ การรักษาภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นในผู้ป่วยวิกฤตใน
ศัลยกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของระบบต่างๆในผู้ป่วยวิกฤตในศัลยกรรมขั้นตอนการท า
หัตถการพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตในศัลยกรรม อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Treatment for surgical critically ill patients, emergency management in 
surgical critically ill patients, physiological changes of body systems in surgical critically ill 
patients, basic procedures in the treatment of critically ill patients under professional 
standard and ethical concern 
 
ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 522 Research Principle in Surgery  

หลักการและแนวทางการปฏิบัติส าหรับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์แบบ
ออนไลน์ และแหล่งฐานข้อมูลอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของสถิติแบบต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยท้ังในงานวิจัยทั่วไป
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางศัลยศาสตร์ ออกแบบงานวิจัย ด าเนินการ วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์
งานวิจัย การใช้งานส่วนชุดค าสั่ง เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง เพ่ือช่วย
สืบค้นข้อมูลและท าบรรณานุกรมของรายงานการวิจัย 

Basic knowledge regarding literature review and literature search from online 
medical database and other databases, commonly used statistics in general and in 
surgical research, research design, conduct and critical appraisal, statistical analysis 
software  for statistical analysis, reference manager software for searching information and 
bibliography formatting 

 
 



๒๑๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๒๓   หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 
SISU 523   Essential surgical skill in surgery  

ข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการท าหัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ ขั้นตอนในการท าหัตถการ 
ที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร์ การฝึกใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางศัลยศาสตร์ หัตถการพ้ืนฐานการผ่าตัดโดยการส่อง
กล้อง พ้ืนฐานการผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด  พ้ืนฐานการตัดต่อล าไส้ พ้ืนฐานการเข้าหาหลอดเลือด  
พ้ืนฐานการตัดต่อหลอดเลือด การใช้อัลตร้าซาวนด์ในผู้ป่วยอุบัติเหตุ การเจาะดูดเนื้อเยื่อด้วยเข็มขนาดเล็ก           
อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมทางวิชาชีพ 

Indications and contraindications for essential surgical procedures, steps in 
performing essential surgical procedures, training of basic surgical instrumentation, basic 
laparoscopic surgery, abdominal organs exposure and basic abdominal operations, basic 
intestinal anastomoses, vascular exposure, vascular anastomoses, extended focused 
assessment sonography in trauma patients, fine needle aspiration, according to medical 
ethics and standard 
 
ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๐-๒-๔) 
SISU 524 Basic Non-technical skills for surgeons  

บทน าการสื่อสารทางการแพทย์ การให้ค าปรึกษาแบบข้อมูล การแจ้งข่าวร้าย การสื่อสาร
ในช่วยสุดท้ายของชีวิต การสื่อสารกับผู้ป่วยมีมีประเด็นทางกฎหมาย บทน าด้านการสอนทางคลินิก  
การสอนโดยใช้ค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าปรึกษาทางคลินิก การสอนที่หอผู้ป่วยและการสอน
ข้างเตียงผู้ป่วย การสอนในเวลาจ ากัด แนวคิดพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยส าหรับผู้ป่วย ความผิดพลาดทาง
การแพทย์ แบบตรวจสอบความปลอดภัยในผู้ป่วยศัลยกรรม ความปลอดภัยด้านยา การทบทวนการใช้ยา 
การสื่อสารแบบวงจรปิด การตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน การระบุตัวผู้ป่วย การระบุข้าง การล้างมือและ  
การติดเชื้อ การจัดการความเสี่ยง การวางแผนการจ าหน่าย การระวังสถานการณ์ และ การตัดสินใจ  
การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ภาวการณ์เป็นผู้น า การท างานเป็นทีม การจ าลองสถานการณ์ทางศัลยศาสตร์  
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Introduction to medical communication, informative counseling, breaking 
bad news, end-of-life communication, communicating to patients with medicolegal issues, 
introduction to clinical teaching, teaching with questions, giving feedback, clinical 
supervision, ward round and bedside teaching, teaching on the run, basic concepts of 
patient safety, medical errors, surgical patient safety checklist, medication safety, 
medication reconciliation, closed-loop communication, emergency response, patient 
identification, site marking, hand hygiene and infection, risk management, discharge 
planning, situation awareness and decision making, assertive communication, leadership, 
teamwork, simulation in surgical condition, and related ethical concerns 



๒๑๔ 

 

มคอ.๒ 

 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 531 Complex pediatric surgery  

ความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะทางศัลยศาสตร์ในผู้ป่วยเด็กที่ซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยก่อนและ
หลังการผ่าตัด  หลักการผ่าตัดเพ่ือรักษาความพิการโดยก าเนิดที่ซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเรื้อรัง
แบบองค์รวม โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge in complicated surgical diseases and problems, pre- and post- 
operative care, principle of surgey for complicated congenital anomalies, holistic 
approachs for chronically-illed patients, and related ethical concerns 
 
ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี           

ระบบประสาท ควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจ
ปัสสาวะพลศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) 

SISU 536 Basic Knowledge in Female Urology, Neurourology and Skill 
in Urodynamic study 

 

ความรู้พ้ืนฐานด้านระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี การท างานระหว่างระบบประสาท
และทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และปัสสาวะพลศาสตร์ กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินปัสสาวะ
ส่วนล่าง กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบประสาทที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินปัสสาวะ พยาธิสรีรวิทยา
ของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างตามความผิดปกติของระบบประสาท ทักษะการตรวจและแปลผลการ
ตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ อย่างมีมาตรฐานตามจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic Knowledge in Female Urology, neurourology and urodynamic study, 
anatomy and physiology of lower urinary tract, anatomy and physiology of neurourology, 
pathophysiology of neurogenic lower urinary tract dysfunction,  skill in urodynamic 
studyunder professional and ethical standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรศศ ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ๒ (๐-๔-๒) 
SISU 537 Basic Knowledge and Skill in kidney transplantation  

ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต  ดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่ าตัด
ปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคและผู้รับอวัยวะ ความรู้พ้ืนฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้บริจาคและผู้รับบริจาคไต โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge of kidney transplantation, perioperative care of kidney 
transplantation donor and recipient, basic knowledge of kidney transplantation 
immunology, basic knowledge of kidney donor and recepient and related ethical 
concerns 

 

ศรอธ ๕๐๙ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิกทางศัลยศาสตร์ 
ออร์โธปิดิกส์ 

๔ (๔-๐-๘) 

SIOR 509 Basic Science and Clinical Application in Orthopaedic  
ความรู้ทางกายวิภาค ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิสภาพ และ การด าเนินโรคเกี่ยวกับ

ภาวะการบาดเจ็บและโรคทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ การผ่าตัดมือและ
จุลศัลยกรรมหลอดเลือด ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ่ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในผู้ป่วย
เด็ก ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กีฬาเวชศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เนื้องอก ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า หลักการดูแลผู้ป่วย  
ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge in anatomy, biomechanism, physiology, pathology, and 
clinical course related to orthopaedic trauma and diseases, trauma in orthopaedic 
surgery, hand and reconstructive microvascular surgery, adult reconstructive orthopaedic 
surgery, pediatric orthopaedics, orthopaedic spinal surgery, orthopaedic sports medicine, 
orthopaedic oncology, orthopaedic foot and ankle surgery; principle of patient care in 
orthopaedic surgery  with professional standard and related ethical concern 
 
ศรอธ ๕๑๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
SIOR 512 Basic Orthopaedic Surgery  

หลักการทั่วไปทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  ความรู้เบื้องต้นด้านพยาธิก าเนิด การด าเนิน
โรค และการพยากรณ์โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย การประเมินและเตรียมผู้ป่วย เพ่ือ 
การผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด การประยุกต์ความรู้เพ่ือวินิจฉัยโรคและเลือกวิธีการรักษาบ าบัดอย่าง
เหมาะสม ความรู้พ้ืนฐานในห้องผ่าตัด เทคนิคปราศจากเชื้อ เทคนิคการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งการผ่าตัดใหญ่และการผ่าตัดเล็ก ฝึกฝนทักษะทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การบันทึก
รายงานผู้ป่วยและรายงานผ่าตัด ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

 
 



๒๑๖ 

 

มคอ.๒ 

Principle of orthopaedic surgery, basic knowledge in pathogenesis, clinical 
courses and prognosis in common musculoskeletal diseases; preoperative preparation and 
evaluation, postoperative care; application of knowledge to diagnose and select proper 
management; basic knowledge in the operating room, sterile techniques, basic surgical 
techniques in major and minor orthopaedic surgery; clinical skill in pre- and postoperative 
care; medical record and operation note with professional standard and related ethical 
concern 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสต ๕๕๒ การผ่าตัดขั้นสูงทางนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 

SIOB 552 Advanced Gynecologic Surgery  
ความรู้พื้นฐานของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของสตรี ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดมดลูก การแนะน า

ก่อนผ่าตัด การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ขั้นตอนการผ่าตัดมดลูก การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 
การดูแลรักษาหลังผ่าตัด และแผนการดูแลหลังผ่าตัดระยะยาวตามมาตราฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic knowledge in female pelvic anatomy , indications for simple 
hysterectomy ; preoperative counseling and preparation. Essential skills in standard 
procedures of simple hysterectomy, diagnosis of possible complications, postoperative 
care and long-term management plan under standard and related ethical concerns 

 
ศรสต ๕๖๑ การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช ๒ (๐-๔-๒) 
SIOB 561 Minor Surgery in Gynaecology  

การเตรียมผู้ป่วย การเตรียมเครื่องมือ ข้อบ่งชี้และข้อห้าม วิธีการระงับความรู้สึก 
ขั้นตอนการผ่าและเย็บปากถุงน้ าบาร์โธลิน การตัดชิ้นเนื้อที่อวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอดของสตรี 
การใส่ผ้าก๊อซซับเลือดอัดแน่นในช่องคลอด การตัดติ่งเนื้อที่ปากมดลูก การตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก การขูด
มดลูกในทางนรีเวช การสุ่มเก็บเยื่อบุมดลูก ผลข้างเคียงจากการท าหัตถการ การป้องกันการเฝ้าระวังการ
เกิดผลข้างเคียง การวินิจฉัย และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ 

Preparation of patient and surgical instruments, indications and contra-
indications, anesthetic method, steps of marsupialization, excision of vulvovaginal lesion, 
vaginal packing, cervical polypectomy, cervical punch biopsy, uterine curettage, 
endometrial sampling, complication, prevention, monitoring, diagnosis and treatment of 
complications under standard and related ethical concerns  

 
 
 
 



๒๑๗ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสต ๕๖๒ ต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและวัยทอง ๑ (๐-๒-๑) 
SIOB 562 Gynecology Endocrinology and Menopause  

พยาธิสรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน สาเหตุของโรคที่พบบ่อย การประเมินทางคลินิกขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับผู้ป่วยขาดระดูชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ภาวะเยื่อบุมดลูกต่างที่ ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด
ผิดปกติ โรคกระดูกพรุน การวินิจฉัยแยกโรคที่พบบ่อย การดูแลรักษา การท าหัตถการขั้นพ้ืนฐาน  
ผลที่ตามมา ปัญหาสุขภาพ และวิธีการดูแลสตรีวัยทองขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตราฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic pathophysiology, common etiology, basic clinical evaluation of 
primary amenorrhea and secondary amenorrhea, endometriosis, abnormal vaginal 
bleeding, osteoporosis; differential diagnosis for common diseases, basic management 
including basic surgical treatments; sequalae, health concern, management of 
menopause under standard and related ethical concerns 

 
ศรสต ๕๖๓ วางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด ๑ (๐-๒-๑) 
SIOB 563 Family Planning and Contraception  

ความรู้และทักษะการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประสิทธิภาพ วิธีใช้ ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง
ของการคุมก าเนิด วินิจฉัยและรักษาผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนของการคุมก าเนิด ท าหัตถการฉีดยา
คุมก าเนิด ถอดและฝังยาคุมก าเนิด ถอดและใส่ห่วงคุมก าเนิด การผ่าตัดผ่านกล้องเพ่ือท าหมัน ตาม
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge and counseling skills in contraceptive efficacy, method of 
application, contraindication, side effects, diagnosis and appropriate management for 
contraceptive side effects and complications, contraceptive injection, removal and 
insertion of implant contraception, removal and insertion of intrauterine device, 
laparoscopic tubal sterilization under professional standard and ethical concern 

 
ศรสต ๕๖๔ โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี ๑ (๐-๒-๑) 
SIOB 564 Female Reproductive Tract Infections  

โรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางการวินิจฉัย การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การรักษาด้วยยาและแบบไม่ใช้ยา การดูแลผู้ป่วยในระยะยาวตามมาตราฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

Reproductive tract infection, sexually transmitted infection, diagnostic 
methods, laboratory investigation, medical treatment and non-medical treatment, long-
term care under standard and related ethical concerns 

 



๒๑๘ 

 

มคอ.๒ 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรสต ๕๖๕ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ๓(๐-๖-๓) 
SIOB 565 Maternal and Fetal Medicine  

ความรู้และทักษะในการให้ค าแนะน า การท าหัตถการที่เกี่ยวกับการตรวจคลื่นเสี่ยง
ความถี่สูง เพ่ือประเมินจ านวนทารก อายุครรภ์ การเจริญเติบโต ปริมาณน้ าคร่ า ต าแหน่งของรก ตรวจหา
ความผิดปกติของทารกในครรภ์เบื้องต้น การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด (การเจาะน้ าคร่ า) 
ในโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย การตรวจประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์และให้การดูแลได้อย่าง
เหมาะสม ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Knowledge, counseling and technical skills in fetal imaging for number of 
fetus, gestational age determination, fetal growth, amniotic fluid volume, placental 
location and anomaly scan, prenatal screening and diagnosis (amniocentesis) , common 
genetic diseases, basic fetal assessment and appropriate management under professional 
standard and ethical concerns 

 

ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
SIOT 552 In-Patient Care in Otorhinolaryngology  

การดูแลผู้ป่วยในทางหู คอ จมูก วิธีการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูกและ
ระบบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง การวางแผนการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยใน การเฝ้าดูแลการ
ด าเนินโรคของผู้ป่วยในอย่างใกล้ชิด การบริบาลรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสม  การเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม
ก่อนการผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องผ่าตัด การให้การรักษาและเฝ้าติดตามอาการหลังผ่าตัดที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละการผ่าตัด ทักษะการท างานร่วมกับแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรอ่ืนๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม และมี
จริยธรรมวิชาชีพ 

Clinical care for in-patients with diseases in ear, nose, throat. Diagnostic 
approach and appropriate management. Inpatient care: closed observation for patients 
clinical course including appropriate continuing care, preoperative preparation, 
intraoperative and postoperative care suitable for each operation, good cooperation skill 
among physicians, nurses and medical personnel including good doctor-patient 
relationship and capability to provide appropriate patient education; under related 
ethical concerns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔– ๔) 
SIOT 594 Advance in Rhinology and Allergy  

โรคและภาวะทางจมูกและภูมิแพ้ขั้นสูง เนื้องอกในโพรงจมูกและไซนัส โรคไซนัสอักเสบ
ที่เกิดจากเชื้อรา ภาวะแทรกซ้อนที่ตาและสมองที่เกิดจากไซนัสอักเสบ การฝึกผ่าตัดไซนัสด้วยการส่อง
กล้องผ่านโพรงจมูก การผ่าตัดไซนัสและโพรงจมูกโดยการเปิดแผลจากภายนอก การร่วมดูแลผู้ป่วยใน
คลินิกจมูกและภูมิแพ้ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Advanced knowledge of diseases and problems in rhinology and allergy; 
such as sinonasal tumors, fungal rhinosinusitis, orbital and intracranial complications of 
sinusitis and anterior skull base tumors. Training skill in sinonasal surgery both by 
endoscopic and external approaches, patient care in rhinology and allergy clinic under 
related ethical concerns 

 

ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
SIOT 595 Advance in Otology and Neurootology  

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและรักษาโรคหู โสตประสาท ระบบการได้ยิน และการทรงตัว 
รวมถึง เส้นประสาทเฟเชียล ทักษะการตรวจและการแปลผลการตรวจทางระบบการได้ยินและการทรงตั ว 
รวมทั้งการท างานของเส้นประสาทเฟเชียล การผ่าตัดรักษาโรคทางหู เช่นการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู การผ่าตัด
กระดูกมาสตอยด์  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาของการได้ยิน โดยมีมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

  Knowledge of evaluation and management of diseases of ear, audio-
vestibular system and facial nerve.  Practical skills in evaluation and interpretation of 
advanced audio-vestibular testing and facial nerve function testing; surgery of the ear 
such as tympanoplasty or mastoidectomy; hearing rehabilitation and management under 
professional standard and ethical concern 

 
ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอข้ันสูง ๓ (๑–๔– ๔) 
SIOT 596 Advances in Head and Neck Surgery  

โรคและภาวะทางศีรษะ ล าคอ และใบหน้าขั้นสูง เนื้องอกของศีรษะและคอ และเนื้อร้าย
ของศีรษะและคอ การฝึกเจาะก้อนเนื้อที่คอเพ่ือส่งตรวจทางพยาธิเซลวิทยา การร่วมดูแลผู้ป่วยในคลินิก
กล่องเสียง และคลินิกเนื้องอก โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Advance knowledge of diseases and problems in head and neck; benign 
head and neck tumor and Malignant head and neck tumor.  Training skill in neck mass 
aspiration for cytopathology in workshop and external approaches, patient care in 
laryngology clinic and tumor clinic under related ethical concerns 

 



๒๒๐ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 514 Basic Psychiatry for Internists  

ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อยในด้านการวินิจฉัยและการรักษา หลักการใช้
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ความผิดปกติทางด้านจิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยอายุรกรรม   
การแยกโรคทางจิตเวชศาสตร์ออกจากโรคทางร่างกายโดยเฉพาะโรคทางด้านอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา 
โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 
 Basic knowledge in diagnosis and treatment of common psychiatric 
problems, principles of neuropsychiatric drug use, common psychiatric disorders in 
medical patients, ability to differentiate psychiatric diseases from medical and 
neurological diseases and related ethical concerns 

 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาทางเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๔-๐-๘) 
SIMD 521 Seminars in the Cares of General Medical In-patients  

การสัมมนาหลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมในรูปแบบการสัมมนา 
และอภิปราย การผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประยุกต์  
ให้เหมาะสม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ  

Seminars in the principles of medical in-patient care through medical 
seminar and discussion, integration of basic scientific and health science knowledge and 
appropriate application, effective utilization of medical resources conforming to national 
health system 
 

ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 524 Cardiovascular Critical Care  

หลักการขั้นต้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน ที่มีภาวะฉุกเฉินหรือความผิดปกติรุนแรงใน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง การมีความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการท างาน
และวิธีการใช้อุปกรณ์เฉพาะในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic principle of in-patient management of emergency conditions in 
cardiovascular and related systems; basic knowledge and skill in coronary care unit (CCU) 
and related ethical concerns 

 
 
 
 



๒๒๑ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 525 Respiratory Critical Care  

หลักการขั้นต้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินหรือความผิดปกติรุนแรงในระบบ  
การหายใจ ระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการท างานและวิธีการใช้อุปกรณ์เฉพาะ
ในหออภิบาลผู้ป่วยโรคระบบหายใจ โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 

Basic principle of in-patient management of emergency conditions in 
respiratory and related systems, basic knowledge and skill in specific equipments used in 
respiratory care unit (RCU) and related ethical concerns 
 
ศรอย ๕๒๖ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 526 Rheumatology  

หลักการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ปัญหาหรือโรคข้อและรูมาติสซั่มที่พบบ่อย ๆ หลักการและข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจภาพถ่ายทางรังสีแบบต่างๆ การตรวจแอนตี้บอดี้ในซีรั่ม การตรวจน้ าไขข้อ  
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of history taking, physical examination, investigation and 
management of patients with common rheumatologic problems or disease. Principle and 
indication of related laboratory investigation such as radiological imaging, serum antibody 
testing, joint fluid testing, under professional standard and ethical concern 
 
ศรอย ๕๒๗ โรคระบบทางเดินอาหาร ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 527 Gastroenterology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางระบบ
ทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อย ๆ หลักการและข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องทางเดินอาหารชนิดต่าง ๆ  
การแปลผลภาพการส่องกล้องของโรคหรือภาวะที่พบบ่อย ๆ หลักการสืบค้นแบบไม่รุกรานของตับ และข้อ
บ่งชี้ในการส่งตรวจชิ้นเนื้อตับ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with 
common problems or diseases of the gastrointestinal system and the liver. Principles and 
indications of various gastrointestinal endoscopies, interpretation of endoscopic imaging in 
common diseases or conditions.  Principles of noninvasive testing of the liver and 
indications of liver biopsy under professional standard and ethical concern 

 
 
 
 



๒๒๒ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๒๘ โรคระบบโลหิตวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 528 Hematology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น การให้ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทาง
ระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อย ๆ การแปลผลการทดสอบทางโลหิตวิทยาที่มีการส่งตรวจบ่อย หลักการ  
ข้อบ่งชี้ และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ส่วนประกอบของเลือด ภาวะแทรกซ้อนของโรคทางระบบโลหิต
วิทยาที่พบบ่อย ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคทางระบบโลหิตวิทยา ตามมาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation, management and counselling for 
patients with common problems or diseases of the haematological system. Interpretation 
of common hematological investigation; Principle, indication and complication of blood 
component transfusion.  Complication of common hematological diseases.  Complication 
of treatment of hematological diseases under professional standard and ethical concern 

 

ศรอย ๕๒๙ ความดันโลหิตสูง ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 529 Hypertension  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ และโรค
ความดันโลหิตสูงขั้นวิกฤต ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation, cardiovascular risk evaluation and 
management of patients with primary and secondary hypertension, hypertension during 
pregnancy and hypertensive crisis under professional standard and ethical concern 

 
ศรอย ๕๓๐ โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 530 Allergy and Clinical Immunology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น การให้ดูแลรักษาและให้ค าแนะน าผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคภูมิแพ้
และภูมิคุ้มกันวิทยาที่พบบ่อย หลักการและข้อบ่งชี้ในการเลือกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรคภูมิแพ้
และภูมิคุ้มกันต่างๆ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with common 
problems or diseases of allergy and clinical immunology. Principles and indications of various 
allergy and immunology testing, as well as laboratory interpretation under professional 
standard and ethical concern 

 



๒๒๓ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๓๑ โรควักกะวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 531 Nephrology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคของไตที่พบบ่อย 
หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติของดุลย์น้ า เกลือแร่และกรด
ด่างที่พบบ่อย หลักการ  ข้อบ่งชี้ในการตรวจชิ้นเนื้อไต  และการแปลผลทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อไต
เบื้องต้น หลักการและข้อบ่งชี้ในการเลือกการบ าบัดทดแทนไตชนิดต่าง ๆ หลักการสืบค้นแบบไม่รุกรานของ
ตับ และข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจชิ้นเนื้อตับ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with common 
problems or diseases of the kidney. Principles of diagnosis, investigation and management of 
patients with water, electrolyte and acid-base disturbance.  Principles, indications of renal 
biopsy and basic interpretation of renal histopathology. Principles and indications of all kinds 
of renal replacement therapy under professional standard and ethical concern 

 
ศรอย ๕๓๒ โรคระบบประสาท ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 532 Neurology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางระบบประสาท
ที่พบบ่อย ๆ หลักการและข้อบ่งชี้ในการของการสืบค้นต่างๆ เบื้องต้นทางระบบประสาทรวมทั้งการแปลผล 
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with common 
problems or diseases of the nervous system.  Principles and indications of various 
investigations for diagnosis of the diseases of the nervous system including laboratory 
interpretation under professional standard and ethical concern 

 
ศรอย ๕๓๓ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 533 Medical Oncology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคมะเร็งที่พบบ่อยๆ 
หลักการและข้อบ่งชี้ในการเลือกให้ยารักษาโรคมะเร็ง การดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉินและการรักษาตาม
อาการ  การประเมินปัญหาของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้การรักษาเบื้องต้นและส่งต่ออย่างเหมาะสม  
ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with 
common cancers. Principles and indications of systemic cancer treatment, management in 
oncologic emergency and symptom control; Problem evaluation in oncologic patients, 
appropriate primary care and referral under professional standard and ethical concern 



๒๒๔ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๓๔ เวชพันธุศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 534 Medical Genetics  

หลักการวิเคราะห์แผนภูมิครอบครัว แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การค านวณความ
เสี่ยง พันธุศาสตร์ของประชากร กลไกทางพันธุศาสตร์กับโรคของมนุษย์ การกลายพันธุ์และพหุสัณฐาน  
โรคที่เกิดจากยีนเดี่ยว โรคท่ีเกิดจากหลายยีน โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม พันธุศาสตร์ในเวช
ปฏิบัติ การทดสอบทางพันธุศาสตร์ การวินิจฉัยก่อนคลอด การรักษาโรคพันธุกรรม การให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางพันธุศาสตร์ ประเด็นทางจริยธรรมกับพันธุศาสตร์  

Principles of pedigree analysis, pattern of inheritance, risk calculation, 
population genetics, genetic basic of  human diseases, mutations and polymorphisms, single 
gene dise a se s, polygenic dise a se s, diseases from chromosome disorders; clinical genetics, 
genetic testing, prenatal diagnosis, treatment of genetic diseases, genetic counseling, ethical 
issue and genetics 

 
ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 535 Infectious Diseases Medicine  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย  
ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อที่พบบ่อย หลักการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม หลักการป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation, and management for patients with 
common infectious diseases, epidemiology of common infectious diseases.  Principles of 
appropriate antibiotic use.  Principles of infection prevention and control under 
professional standard and ethical concern 

 
ศรอย ๕๓๖ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ๒ (๑-๒-๓) 
SIMD 536 Endocrinology  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางระบบ 
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมที่พบบ่อย ๆ หลักการและข้อบ่งชี้ ประโยชน์  และภาวะแทรกซ้อนของการท า
หัตถการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม หลักการและสามารถส่งตรวจ  
แปลผล และน าผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ได้ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with 
commonly-found problems or diseases of the endocrine system.  Principles and 
indications of various endocrine test, as well as interpretation of common diseases or 
conditions under professional standard and ethical concern 



๒๒๕ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย ๕๓๗ หทัยวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 537 Cardiology  

หลักการวินิจฉัยและการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่พบ
บ่อย แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น สามารถท าหัตถการเบื้องต้น  ข้อบ่งชี้และหลักการของ
การสืบค้นทางระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Diagnosis and treatment of patients with common cardiovascular diseases, 
interpretations of basic investigations, ability to perform basic procedures, indications and 
principles of cardiovascular investigations under professional standard and ethical concern 

 
ศรอย ๕๓๘ โรคระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 538 Pulmonology  

ค านิยามและลักษณะทางคลินิกของปัญหาหรือโรคระบบการหายใจที่พบบ่อย แนวทาง  
การวินิจฉัย การสืบค้นที่ถูกต้องเหมาะสม หลักการรักษาและการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคระบบการหายใจที่
พบบ่อยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อน และการแปลผลการตรวจ
สมรรถภาพปอด หลักการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ขั้นตอน และภาวะแทรกซ้อนของการท าหัตถการทางระบบ  
การหายใจ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Definition and clinical manifestation of common problems or diseases of the 
respiratory system; Principles of diagnosis, appropriate and accurate investigation and 
management of patients with common problems or diseases of the respiratory system; 
Principles, indications, contraindications, complications and interpretation of basic 
pulmonary function tests; Principles, indications, contraindications, complications and 
interpretation of respiratory procedures under professional standard and ethical concern 

 
ศรอย ๕๓๙ โภชนาการคลินิก ๑ (๐-๒-๑) 
SIMD 539 Clinical Nutrition  

หลักการวินิจฉัย การสืบค้น และการให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคท่ีต้องอาศัยโภชน
บ าบัดที่พบบ่อย การคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินความต้องการสารอาหารและ
พลังงาน การเลือกและให้โภชนบ าบัดผ่านทางเดินอาหารและผ่านทางหลอดเลือดด า การติดตามและ
ประเมินผลจากการให้โภชนบ าบัดตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 

Principles of diagnosis, investigation and management of patients with 
diseases requiring nutrition therapy.  Nutrition screening and assessment, estimation of 
nutritional requirements, enteral and parenteral nutrition, and monitoring during nutrition 
therapy under professional standard and ethical concern. 



๒๒๖ 

 

มคอ.๒ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรอย    ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
SIMD   540 Cares of Critically-ill Medical In-patients  

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีปัญหาด้านอายุรกรรมซับซ้อน การท างานบนหอผู้ป่วยใน
รูปสหสาขาวิชา การผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพมาประยุกต์ให้
เหมาะสม การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

การมีทักษะที่ดีในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ  โดยมีจริยธรรมวิชาชีพ 
 Principles of medical care through multi-disciplinary complex in-patient 
service, integration of basic scientific and health science knowledge and appropriate 
application, effective utilization of medical resources conforming to national health 
system, good communication skills and doctor-patient relationship, and related ethical 
concerns  

 



๒๒๗ 

 

มคอ.๒ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
๑. ชื่อ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง 

คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Clinical Fellow in Pediatric Cardiac 

Electrophysiology 
Boston Children Hospital, 
Harvard University, USA 

๒๕๔๑ 

Certificate 
Clinical Fellow in Pediatric Cardiology, 
Cardiac Interventional Catheterization, 

Cardiac Electrophysiology 

The Hospital for Sick 
Children, University of 
Toronto, Canada 

๒๕๔๐ 

ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

พ.บ.  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า 

๒๕๒๘ 

พ.บ.  
(เกียรตินิยม
อันดับ ๒) 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๗ 

วทบ.  
(เกียรตินิยม
อันดับ ๑) 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕ 

 
สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Pediatric Cardiology 
๒. Pediatric Cardiac Electrophysiology 
๓. Cardiac Interventional Catheterization 

 



๒๒๘ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Santagule S., Soongswang J., Chungsomprasong P., Vijarnsorn C., Chantong P., Durongpisitkul 

K. , et al.  Medium-term ventricular function in post Fontan operation patients. 
Southeast Asian J Trop Med Public Health 2017;48(Supp 2):36-48. 

Durongpisitkul K. , Chungsomprasong P. , Panjasamarnwong P. , Darunaitorn S. , Chantong P. , 
Vijarnsorn C. , Soongswang J.  Intermediate-term follow-up results of transcatheter 
closure of ventricular septal defect using Amplatzer® device versus Nit-Occlud® Le 
VSD coil system. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2017;48(Supp 2):49-64. 

Chungsomprasong P. , Soongswang J. , Laohapensang M. , Nakavachara P.  Acute myopathy 
with cardiogenic shock in an adolescent with pheochromocytoma:  a case report. 
Southeast Asian J Trop Med Public Health 2017;48(Supp 2): 302-307. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ศรกม ๕๑๕ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะโรค ๓ (๐-๖-๓) 
ศรกม ๕๑๒ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) 
ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ๒ (๐-๔-๒) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ศรกม ๕๑๔ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในเฉพาะโรค ๔ (๒-๔-๖) 
ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒ (๐-๔-๒) 

 



๒๒๙ 

 

มคอ.๒ 

 

๒. ชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน 
คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. ศัลยกรรมอุบัติเหตุ แพทยสภา ๒๕๕๑ 
Certificate National 

Institute Health (NIH) 
Postdoctoral 
Fellowship 

Trauma 
Harborview Medical Center, 
University of Washington, 

Seattle, USA 
๒๕๔๘ 

Certificate 
Fellowship 

Burn University of Washington  
Burn Center, USA 

๒๕๔๕ 

ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๘ 
 
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Trauma Surgery  
๒. Burn  
๓. Hyperbaric and wound care 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lamsirisaengthong W., Chinaroonchai K., Chuntrasakul C., Roeksomtawin S., Muangman P. 

Prospective controlled trial to  compare immune-enhancing and regular enteral diets 
to reduce septic . Complication in Major  Burn Patients J Med Assoc Thai . 2017 ;Vol. 
100  Suppl. 2:s121-5 

Chottanapund S., Chiramanapun T., Chinaroonchai K., Sirikun J., Roeksomtawin S., 
Muangman P. Determination of efficacy of adhesive remover with orange oil extract 
solution, J Med Assoc Thai . 2017 ;Vol. 100 Suppl. 3:s145-9 



๒๓๐ 

 

มคอ.๒ 

Nimpoomyakompong K., Somcharit L., Namviriyachote N., Praditsuktavorn B., Chinaroonchai 
K., Muangman P.  Comparison of efficacy of herbal extract plus silicone gel and 
silicone gel for the prevention postburn hypertrophic scars. J Med Assoc Thai . 2017 
;Vol. 100 Suppl. 3:s131-4  

Wattanaploy S., Chinaroonchai K., Namviriyachote N., Muangman P. Clinical Efficacy Test of 
Polyester Containing Herbal Extract Dressings in Burn Wound Healing . Int J Low 
Extrem Wounds.2017 Mar;16(1):45-50 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
ศรศศ ๕๐๖ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุพื้นฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
ศรศศ ๕๐๖ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศศ ๕๒๑ เวชบ าบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทางศัลยศาสตร์ ๒ (๑-๒-๓) 

 



๒๓๑ 

 

มคอ.๒ 

๓. ชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ  พิทักษ์ภากร 
คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา ๒๕๕๑ 
Diplomate, American 

Board 
Medical Genetics (Clinical 

Molecular Genetics) 
National Human Genome 

Research Institute, National 
Institutes of Health, USA 

๒๕๕๐ 

Diplomate, American 
Board 

Medical Genetics (Clinical 
Genetics) 

National Human Genome 
Research Institute, National 

Institutes of Health, USA 

๒๕๔๘ 

Diplomate, American 
Board 

Internal Medicine University of Illinois at 
Chicago, USA 

๒๕๔๖ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 
พ.บ.  

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

 
สังกัด สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Medical Genetics 
๒. Oncogenetics 
๓. Moleccular Genetics 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ritthaphai A., Wattanapanitch M., Pithukpakorn M., Heepchantree W., Soi-Ampornkul R., 

Mahaisavariya P., Triwongwaranat D., Pattanapanyasat K., Vatanashevanopakorn C. 
Derivation of an induced pluripotent stem cell line (MUSIi004-A) from dermal 
fibroblasts of a 48-year-old spinocerebellar ataxia type 3 patient. Stem Cell Res. 2018 
Jul;30:113-116. 



๒๓๒ 

 

มคอ.๒ 

Suktitipat B., Sathirareuangchai S., Roothumnong E., Thongnoppakhun W., Wangkiratikant P., 
Vorasan N., Krittayaphong R., Pithukpakorn M., Boonyapisit W. Molecular investigation 
by whole exome sequencing revealed a high proportion of pathogenic variants 
among Thai victims of sudden unexpected death syndrome. PLoS One. 2017 Jul 
13;12(7):e0180056. doi: 10.1371/journal.pone.0180056. eCollection 2017. 

Phoompoung P., Ankasekwinai N., Pithukpakorn M., Foongladda S., Umrod P., Suktitipat B., 
Mahasirimongkol S., Kiertiburanakul S., Suputtamongkol Y. Factors associated with 

acquired Anti IFN- γ autoantibody in patients with nontuberculous mycobacterial 
infection. PLoS One. 2017 Apr 24;12(4):e0176342. doi: 10.1371/journal.pone.0176342. 
eCollection 2017. 

Penpattharakul W., Pithukpakorn M. Revised Ghent Criteria is Comparable to Original 
Diagnostic Criteria for Marfan Syndrome with Increased Ability to Clinically Diagnose 
Related Disorders. J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99(1):34-9. 

Panichareon B., Seedapan T., Thongnoppakhun W., Limwongse C., Pithukpakorn M., 
Limjindaporn T. Novel Mutation of the TINF2 Gene in a Patient with Dyskeratosis 
Congenita. Case Rep Dermatol. 2015 Aug 12;7(2):212-9. 

Pithukpakorn M., Roothumnong E., Angkasekwinai N., Suktitipat B., Assawamakin A., 
Luangwedchakarn V., Umrod P., Thongnoppakhun W., Foongladda S., 
Suputtamongkol Y. HLA-DRB1 and HLA-DQB1 Are Associated with Adult-Onset 
Immunodeficiency with Acquired Anti-Interferon-Gamma Autoantibodies. PLoS One. 
2015 May 26;10(5):e0128481. doi: 10.1371/journal.pone.0128481. eCollection 2015. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 



๒๓๓ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๓๔ เวชพันธุศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
 



๒๓๔ 

 

มคอ.๒ 

 
๔. ชื่อ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละอองศรี อัชชนียะสกุล 

คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Post Doctoral Fellow - Clayton Gene Therapy 
Laboratory Casey Eye 

Institute, USA 

๒๕๔๘ 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
Certificate Ocular Oncology Childrens Hospital Los 

Angeles, USA 
๒๕๔๑ 

Certificate Pediatric Ophthalmology 
and Ophthalmic Genetics 

Oregon Health sciences 
University, USA 

๒๕๔๐ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Pediatric Ophthalmology 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Saktanasate J., Saksiriwutto P., Uiprasertkul M., Horthongkham N., Trinavarat A., 

Atchaneeyasakul L.  Human Papillomavirus DNA in Paraffin-Embedded 
Retinoblastoma. J Med Assoc Thai 2018; 101(2): 229-31. 

Jinda W., Taylor TD., Suzuki Y., Thongnoppakhun W., Limwongse C., Lertrit P., Trinavarat N., 
Atchaneeyasakul L. Whole exome sequencing in eight Thai patients with leber 
congenital amaurosis reveals mutations in the CTNNA1  and CYP4 V2  Genes.  Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2017; 58: 2413-20. 



๒๓๕ 

 

มคอ.๒ 

Jinda W., Poungvarin N., Taylor TD., Suzuki Y., Thongnoppakhun W., Limwongse C., Lertrit P., 
Suriyaphol P., Atchaneeyasakul LO.  A novel start codon mutation of the MERTK 
gene in a patient with retinitis pigmentosa. Mol Vis. 2016 Apr 21; 22: 342-51. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๕ จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา  ๒ (๑-๒-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาแข ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๔๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาแข ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

 
 



๒๓๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๕. ชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์  มนัสเกียรติ 
คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. ตจวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๒ 

Certificate Clinical 
Fellowship 

Cosmetic Laser Surgery Dermatology Associates of 
San Diego County, Inc. USA 

๒๕๔๑ 

Certificate Clinical 
Fellowship 

Laser Dermatology Massachusetts General 
Hospital,  

Harvard Medical School, 
USA 

๒๕๔๐ 

Certificate Research 
Fellowship 

Dermatology University of California San 
Francisco, USA 

๒๕๓๙ 

ประกาศนียบัตรแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ตจวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

 
สังกดั ภาควิชาตจวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. General Dermatology 
๒. Laser /Dermatologic urgery 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sethabutra P. , Wanitphakdeedecha R. , Eimpunth S. , Manuskiatti W.  Non-melanoma skin 

cancer treated with mohs micrographic surgery in Thailand. J Med Assoc Thai. 2018; 
101(2): 233-7  



๒๓๗ 

 

มคอ.๒ 

Wanitphakdeedecha R., Sathaworawong A., Manuskiatti W., Sadick NS. Efficacy of multipolar 
radiofrequency with pulsed magnetic field therapy for the treatment of abdominal 
cellulite. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2017 Aug; 19(4):205-209. 

Wanitphakdeedecha R, Ungaksornpairote C, Kaewkes A, Sathaworawong A, Lektrakul 
N,Manuskiatti W. .  The efficacy of two formulations of botulinum toxin type A for 
masseter reduction:  a split-face comparison study.  Journal of Dermatological 
Treatment. 2017 Aug;28(5):443-446. 

Phothong W. , Wanitphakdeedecha R. ,  Keskool P. , Manuskiatti W.  A case of dysphagia 
following botulinum toxin injection for neck rejuvenation.  Journal of Cosmetic 
Dermatology. 2017 March; 16(1,1): 15-17. 

Punyaratabandhu P. , Wanitphakdeedecha R. , Pattanaprichakul P. , Sitthinamsuwan P. , 
Phothong W., Eimpunth S., Lohsiriwat V., Manuskiatti W. The effect of pre-operative 
topical anaesthetic cream on the ablative width and coagulative depth of ablative 
fractional resurfacing laser. Lasers Med Sci. 2017 Feb; 32(2): 291-295. 

Wanitphakdeedecha R. , Ungaksornpairote C. , Kaewkes A. , Rojanavanich V. , Phothong W. , 
Manuskiatti W.  The comparison between intradermal injection of 
abobotulinumtoxinA and normal saline for face-lifting:  a split-face randomized 
controlled trial. J Cosmet Dermatol. 2016 Dec; 15(4):452-457. 

Wanitphakdeedecha R. , Ungaksornpairote C. , Manuskiatti W. , Panich U. , Akarasereenont P. 
The effects of tetrahydrocurcumin ( THC)  in curcuminoid cream on the hydration, 
elasticity and color of human skin. Thai J Dermatol 2016; 32(2): 106-15. 

Wanitphakdeedecha R. , Ungaksornpairote C. , Manuskiatti W. , Panich U. , Akarasereenont P. 
The effects of tetrahydrocurcumin ( THC)  in curcuminoid cream on the hydration, 
elasticity and color of human skin. Thai J Dermatol 2016; 32(2): 106-15. 

Wanitphakdeedecha R., Thanomkitti K., Bunyaratavej S., Manuskiatti W. Efficacy and safety of 
1064-nm Nd: YAG laser in treatment of onychomycosis.  J Dermatolog Treat. 
2016;27(1):75-9. 

Manuskiatti W. , Pattanaprichakul P., Inthasotti S. , Sitthinamsuwan P. , Hanamornroongruang 
S., Wanitphakdeedecha R., Chu-Ongsakol S. Thermal Response of In Vivo Human Skin 
to Fractional Radiofrequency Microneedle Device.  Biomed Res Int. 
2016;2016:6939018. 

Mungnirandr A. , Nuntasunti W. , Manuskiatti W.  Neodymium-Doped Yttrium Aluminium 
Garnet Laser Treatment of Pediatric Venous Malformation in the Oral Cavity.  
Dermatol Surg. 2016 Jul;42(7):875-9. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25886089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25886089


๒๓๘ 

 

มคอ.๒ 

Chaisiriwong L. , Wanitphakdeedecha R. , Sitthinamsuwan P. , Sampattavanich S. , 
Chatsiricharoenkul S., Manuskiatti W., Panich U. A Case-Control Study of Involvement 
of Oxidative DNA Damage and Alteration of Antioxidant Defense System in Patients 
with Basal Cell Carcinoma:  Modulation by Tumor Removal.  Oxid Med Cell Longev. 
2016;2016:5934024. 

Phothong W. , Wanitphakdeedecha R. , Sathaworawong A. , Manuskiatti W.  High versus 
moderate energy use of bipolar fractional radiofrequency in the treatment of acne 
scars:  a split-face double-blinded randomized control trial pilot study.  Lasers Med 
Sci. 2016 Feb;31(2):229-34. 

Wanitphakdeedecha R., Meeprathom W., Manuskiatti W. Efficacy and safety of 0.1% kinetin 
cream in the treatment of photoaging skin. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2015 
May 21. doi: 10.4103/0378-6323.157446. 

Wanitphakdeedecha R. , Sathaworawong A. , Manuskiatti W.  The efficacy of cryolipolysis 
treatment on arms and inner thighs. Lasers Med Sci. 2015 Jun 23. 

Wanitphakdeedecha R. , Iamphonrat T. , Thanomkitti K. , Lektrakul N. , Manuskiatti W. 
Treatment of abdominal cellulite and circumference reduction with radiofrequency 
and dynamic muscle activation. J Cosmet Laser Ther. 2015 Feb 18:1-19. 

Cheyasak N. , Manuskiatti W. , Maneeprasopchoke P. , Wanitphakdeedecha R.  Topical 
Corticosteroids Minimise the Risk of Postinflammatory Hyper-pigmentation After 
Ablative Fractional CO2 Laser Resurfacing in Asians.  Acta Derm Venereol.  2015 Jan 
15;95(2):201-5. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรตจ  ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) 
ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 

 



๒๓๙ 

 

มคอ.๒ 

 

๖. ชื่อ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว 
คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
Certificate 
Fellowship 

Neuro-ophthalmology 
Kitasato University, 
Kanakawa, JAPAN 

๒๕๔๒ 

Certificate 
Fellowship 

Neuro-ophthalmology 

W.K. Kellogg Eye Center, 
University of michigan 

Medical Center, Ann Arbor, 
USA 

๒๕๓๗ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 

พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๙ 
 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Neuro-ophthalmology 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chirapaisan N., Charoenporn T., Chuenkongkaew W., Witthiwej T. The Correlation between 

Intracranial Meningioma and ophthalmologic manifestation in Siriraj Hospital.  J Med 
Assoc Thai 2017; 100 (Suppl): S91-5. 

Chirapaisan N. , Charngkaew K. , Chuenkongkaew W. , Witthiwej T.  Meningioma mimicking 
craniofacial fibrous dysplasia. J Med Assoc Thai 2017; 100 (Suppl): S176-9. 

Witthiwej T. , Chuenkongkaew W. , Aowjanpong C. , Chawalparit O.  Trans-sphenoidal 
Encephalocele and Craniofacial Dysrhaphism: A Case Report. J Med Assoc Thai 2017; 
100 (Suppl. 3): S217-22. 

 



๒๔๐ 

 

มคอ.๒ 

Chuenkongkaew W. , Chirapapaisan N. , Chomchai S.  Occupational Blindness from Chronic 
Methanol Intoxication. Siriraj Med J 2017; 69: 315-8. 

Chirapapaisan N. , Likitgorn T. , Pleumchitchom M. ,  Sakiyalak D. , Banhiran W. , Saiman M, 
Chuenkongkaew W.  Diurnal changes in retinal nerve fiber layer thickness with 
obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Int J Ophthalmol 2016; 9(7): 979-983. 

Chuenkongkaew WL. , Negandhi H. , Lumbiganon P. , Wang W. , Mahmud K. , Cuong PV. 
Attitude towards working in rural area and self-assessment of competencies in last 
year medical students: A survey of five countries in Asia. BMC Med Educ. 2016 Sep 
7;16(1):238. 

Chirapapaisan N., Laotaweerungsawat S., Chuenkongkaew W., Samsen P., Ruangvaravate N., 
Thuangtong A. , Chanvarapha N.  Diagnostic value of visual evoked potentials for 
clinical diagnosis of multiple sclerosis. Doc Ophthalmol. 2015 Feb;130(1):25-30. 

 

บทความทางวิชาการ 
 -  
 

หนังสือ ต ารา 
วณิชา ชื่นกองแก้ว. โรคระบบประสาทจักษุ. ใน: อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาลวณิช, 

บรรณาธิการ. ความรู้พ้ืนฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด; ๒๕๕๘. 
หน้า ๒๕๓-๗๘. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 -  
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๓ โรคจอประสาทตา วุ้นตา และประสาทจักษุวิทยา  ๔ (๒-๔-๖) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรจษ ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  

และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 
๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๔๑ ประสาทจักษุวิทยา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 



๒๔๑ 

 

มคอ.๒ 

๗. ชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา  สุขพณิชนันท์ 
คุณวุฒิ ศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Certificate Research 
Fellow in Pathology 

Hematopathology Vanderbilt University 
School of Medicine, USA 

๒๕๓๖ 

ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 
ป. ชั้นสูง พยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 
 
สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Hematopathology 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sukpanichnant S. Pathologic findings before diagnosing malignant lymphoma-a retrospective 

study in a large medical institute. Journal of Hematology and Transfusion Medicine 
2018; 28: 165-77. 

Sitthinamsuwan P., Pattanaprichakul P., Treetipsatit J., Pongpruttipan T., Sukpanichnant S., 
Pincus LB., McCalmont TH. Subcutaneous Panniculitis-Like T-Cell Lymphoma Versus 
Lupus Erythematosus Panniculitis:  Distinction by Means of the Periadipocytic Cell 
Proliferation Index. Am J Dermatopathol. 2018 Aug; 40(8): 567-574. 

Sitthinamsuwan P., Chinthammitr Y., Pattanaprichakul P., Sukpanichnant S.  Random skin 
biopsy in the diagnosis of intravascular lymphoma. J Cutan Pathol. 2017 Sep; 44(9): 
729-733.  

Owattanapanich W., Phoompoung P., Sukpanichnant S. ALK-positive anaplastic large cell 
lymphoma undiagnosed in a patient with tuberculosis: a case report and review of 
the literature. J Med Case Rep. 2017 May 11; 11(1): 132. 

Intragumtornchai T., Bunworasate U., Wudhikarn K., Lekhakula A., Julamanee J., Chansung K.., 
Sirijerachai C., Norasetthada L., Nawarawong W., Khuhapinant A., Siritanaratanakul N., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29742552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29742552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29742552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28626893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28626893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28490385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28490385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28490385


๒๔๒ 

 

มคอ.๒ 

Numbenjapon T., Prayongratana K., Chuncharunee S., Niparuck P., Suwanban T., 
Kanitsap N., Wongkhantee S., Pornvipavee R., Wong P., Makruasi N., Wannakrairot P., 
Assanasen T., Sukpanichnant S., Boonsakan P., Kanoksil W., Ya-In C., Kayasut K., 
Mitranun W., Warnnissorn N. Non-Hodgkin lymphoma in South East Asia: An analysis 
of the histopathology, clinical features, and survival from Thailand. Hematol Oncol. 
2017 Mar 23. doi: 10.1002/hon.2392. 

Lerdlamyong K., Sukpanichnant S., Rattanaumpawan P.  Bone marrow infection by 
Pneumocystis jirovecii. Br J Haematol. 2017 Jan 20. doi: 10.1111/bjh.14499. 

Hantaweepant C., Chinthammitr Y., Khuhapinant A., Sukpanichnant S. Clinical Significance of 
Bone Marrow Involvement as Confirmed by Bone Marrow Aspiration vs. Bone 
Marrow Biopsy in Diffuse Large B-cell Lymphoma. J Med Assoc Thai. 2016 Mar; 99(3): 
262-9. 

Sukpanichnant S.  Transformation in malignant lymphoma:  morphologic approach.  Asian 
Archives of Pathology, July-September 2015; Vol. 11 No.4, 87-113. 

Satapornteera P., Raveesunthornkiat M., Sukpanichnant S., Tongdee T., Homsud S., 
Wataganara T.  Effects of Power and Time on Ablation Size Produced by 
Radiofrequency Ablation: In vitro Study in Fresh Human Placenta. Fetal Diagn Ther. 
2015 Jan 27; 38(1): 41-7. doi: 10.1159/000368602. 

Takata K., Hong ME., Sitthinamsuwan P., Loong F., Tan SY., Liau JY., Hsieh PP., Ng SB., Yang 
SF., Pongpruttipan T., Sukpanichnant S., Kwong YL., Hyeh Ko Y., Cho YT., Chng WJ., 
Matsushita T., Yoshino T., Chuang SS. Primary cutaneous NK/T-cell lymphoma, nasal 
type and CD56-positive peripheral T-cell lymphoma:  a cellular lineage and 
clinicopathologic study of 60 patients from Asia. Am J Surg Pathol. 2015 Jan; 39(1): 
1-12. 

 
บทความทางวิชาการ 
สัญญา สุขพณิชนันท์. บทความฟ้ืนวิชา Myeloma Pathology 2017, วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์

บริการโลหิต. 2561. 28, 1(ม.ค. - มี.ค. 2561): 160 - 165. 
 
หนังสือ ต ารา 
สัญญา สุขพณิชนันท์. บทที่ ๓ การปรับตัว, การบาดเจ็บ และการตายของเซลล์ (Cell Adaptation, Injury 

and Death). ใน: ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ, บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน, สญัญา สุขพณิชนันท์, บรรณาธิการ. พยาธิ
วิทยาส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: พยาธิวิทยาทั่วไป (Pathology for health science 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28332735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28332735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27276736
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25634075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25634075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25188863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25188863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25188863


๒๔๓ 

 

มคอ.๒ 

students: general pathology), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙. หน้า ๓-๑ ถึง ๓-๑๓. 

ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ, บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน, สัญญา สุขพณิชนันท์, บรรณาธิการ. พยาธิวิทยาส าหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ: พยาธิวิทยาตามระบบ (Pathology for Health Science Students: 
Systemic Pathology), หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรพย ๕๑๑ พยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๑ (๑-๐-๒) 
ศรพย ๕๑๒ ศัลยพยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐาน  ๔ (๒-๔-๖) 
ศรพย ๕๑๗ เซลล์วิทยา ๔ (๒-๔-๖) 
ศรพย ๕๒๕ ศัลยพยาธิวิทยาทั่วไป ๔ (๒-๔-๖) 
ศรพย ๕๒๖ ศัลยพยาธิวิทยาตามระบบในร่างกาย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรพย ๕๒๗ การตรวจศพผู้ใหญ่ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรพย ๕๒๘ การตรวจศพเด็ก ๓ (๑-๔-๔) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรพย ๕๒๙ การตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรพย ๕๓๐ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
ศรพย ๕๓๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) 
ศรพย ๕๓๒ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
ศรพย ๕๓๔ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคชั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) 
ศรพย ๕๓๕ เซลล์วิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรพย ๕๓๖ เซลล์วิทยา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรพย ๕๓๓ เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ๓ (๑-๔-๔) 
ศรพย ๕๓๗ สัมมนาทางพยาธิวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ศรพย ๕๔๔ โลหิตพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
 



๒๔๔ 

 

มคอ.๒ 

๘. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวรรณ  บุญญพิสิฎฐ์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. ประสาทวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๖ 
Diplomate, American 

Board 
Psychiatry and Neurology 

(Sub Board of Clinical 
Neurophysiology) 

Cleveland Clinic Foundation, 
Cleveland, Ohio, USA 

๒๕๔๔ 

Diplomate, American 
Board 

Electrodiagnostic Medicine University Hospitals of 
Cleveland, Ohio, USA 

๒๕๔๓ 

Diplomate, American 
Board 

Psychiatry and Neurology University Hospitals of 
Cleveland, Ohio, USA 

๒๕๔๒ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 
พ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 
สังกัด สาขาวิชาประสาทวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Neurophysiology 
๒. Electrodiagnostic Medicine 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Kumutpongpanich T. , Owattanapanich W. , Tanboon J. , Nishino I. , Boonyapisit K. .Sporadic 

late-onset nemaline myopathy with monoclonal gammopathy of undetermined 
significance ( SLONM-MGUS) :  An alternative treatment using cyclophosphamide-
thalidomide-dexamethasone (CTD) regimen .Neuromuscular Disorders. 2018. 

 
 

http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048477674&doi=10.1016%2fj.nmd.2018.04.011&partnerID=40&md5=6699ceae27cc51119945632c0b0bfaa6


๒๔๕ 
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Nimanong S. , Sansak I. , Tanwandee T. , Charatcharoenwitthaya P. , Chotiyaputta W. , 
Boonyapisit K. , Chainuvati S.  Oral L-ornithine-L-aspartate for patients with overt 
hepatic encephalopathy treated with lactulose:  A randomized, double-blinded, 
placebo-controlled trial .Journal of the Medical Association of Thailand. 2018. 101 (4): 
S104-S111. 

Nunta-Aree S. , Nimmannitya P. , Sitthinamsuwan B. , Pisarnpong A. , Boonyapisit K.  Clinical 
outcome of pallidal deep brain stimulation for various types of dystonia .Journal of 
the Medical Association of Thailand. 2017. 100 (4): S103-S110. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 

- 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๓๒ โรคประสาทวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 
 

http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049131612&partnerID=40&md5=f1a9d78c1f0c0bafeebf2654f61d60c5
http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049131612&partnerID=40&md5=f1a9d78c1f0c0bafeebf2654f61d60c5
http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85027262019&partnerID=40&md5=aabaed3187d898680db9483c511e5fb0


๒๔๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๙. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรกฏ  ศิริมัย 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา ๒๕๔๗ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
๒๕๔๕ 

Cert. Fellowship in 
Laparoscopic Surgery 

Gynecology Rosenhoehe-Bielefeld 
Hospital, Germany 

๒๕๔๒ 

ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๙ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

 
สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ 
๒. การใช้กล้องเพ่ือส่องตรวจและรักษานรีเวช 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Srichaikul P. , Chalermchockcharoenkit A. , Yahata H. , Sirimai K. , Sutchritpongsa P.  low 

complication rate associated with total laparoscopic hysterectomies using the 
retroperitoneal approach: A series of 1,092 cases in siriraj hospital. Siriraj Medical Journal. 
2018. 70(3), pp. 191-197 

Sirimai K. , Lertbunnaphong T. , Malakorn K. , Warnnissorn M.  Comparison of Endometrial 
Pathology between Tissues Obtained from Manual Vacuum Aspiration and Sharp Metal 
Curettage in Women with Abnormal Uterine Bleeding. J Med Assoc Thai. 2016 Feb;99(2):111-
8. 

Inthasorn P. , Sirimai K. , Sutchritpongsa P. , Tanmahasamut P.  Total Robotic Hysterectomy: 
Thailand s First Case Report of Gynecologic Robotic Surgery Siriraj Medical Journal. 2016. 
68 (1): 42-46. 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57190217121&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603223526&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7006131184&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603444777&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55403300000&zone=
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27249889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27249889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27249889


๒๔๗ 
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Chalermchockcharoenkit A. , Sirimai K. , Sutchritpongsa P. , Leelanapapat R. , Panpanit A. , 
Ramamurthy H.  Safety and caregiver satisfaction associated with laparoscopic 
hysterectomy among young patients with intellectual disability.  Int J Gynaecol Obstet. 
2015 Aug;130(2):183-6. doi: 10.1016/j.ijgo.2015.01.019. Epub 2015 Apr 20. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา ๓ (o-๖-๓) 
ศรสต ๕๕๐ พ้ืนฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทางนรีเวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสูติศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๑ (๑-๐-๒) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25916961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25916961


๒๔๘ 
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๑๐. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิ่งแก้ว  ปาจรีย์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

วท.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ๒๕๓๔ 

ป.บัณฑิตชั้นสูง เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๗ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Child development 
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ธนพร เอ่ียมพรรัตน์ , วิลาวัณย์  ถิรภัทรพงศ์ , กิ่ งแก้ว ปาจรีย์ . ลักษณะทางคลินิ กของผู้ป่ วยโรค 

myelomeningocele ในโรงพยาบาลศิริราชระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555. เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสาร ; 
2559; 26(3):104-10.  

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
กิ่งแก้ว ปาจรีย์. ไขสันหลังบาดเจ็บ. กรุงเทพ: 2558. ส านักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล  
Pajareya K. Dhamma and DIR: Buddhist Thought as a Framework for Using Developmental 

Approaches in Helping People with Challenges in Development and Learning. P.A. 
Living: Bangkok; 2017.  

กิ่งแก้ว ปาจรีย.์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านพัฒนาการและการเรียนรู้. ใน: การฟ้ืนระบบประสาททันยุค, 
2561. กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ. กรุงเทพ, 2561; โรงพิมพ์เดือนตุลา: 1-18. 

กิ่งแก้ว ปาจรีย์. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นแนวทาง DIR/ Floortime® ใน: 
การฟ้ืนระบบประสาททันยุค, 2561.  กิงแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ. กรุงเทพ, 2561; โรงพิมพ์เดือน
ตุลา: 19-34. 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๔   การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ     ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 
ศรวฟ  ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยชั้นสูง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๘ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๙ หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 
 



๒๕๐ 
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๑๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิติรัตน์  อังกานนท์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

วท.ม. วิทยาการระบาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๓ 

Postdoctoral 
fellowship 

Head and Neck Surgery 
University of Texas MD 

Anderson Cancer Center, 
Houston, Texas, USA 

๒๕๓๗ 

Visiting fellowship 
Pediatric 

Otorhinolaryngology 

Children’s Hospital of 
Pittsburgh, University of 
Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA 

๒๕๓๖ 

ว.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๔ 
พ.บ. (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘ 

 

สังกัด ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Pediatric Otorhinolaryngology 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ungkanont K. , Boonyabut P. , Komoltri C. , Tanphaichitr A. , Vathanophas V.  Surveillance of 

otitits media with effusion in thai children with cleft palate: cumulative incidence and 
outcome of the management. Cleft Palate Craniofac J. 2018 Apr;55(4):590-595. 

Veskitkul J. , Wongkaewpothong P. , Thaweethamchareon T. , Ungkanont K, Visitsunthorn N, 
Pacharn P. , Vichyanond P. , Jirapongsananuruk O.  Recurrent Acute Rhinosinusitis. 
Prevention by Azithromycin in Children with Nonallergic Rhinitis.  J Allergy Clin 
Immunol Pract. 2017 Nov - Dec;5(6):1632-1638. 

Vathanophas V., Tanphaichitr A., Ungkanont K. Ectopic Brain Tissue in a Child: A case Report 
A Case of Ectopic Brain Tissue in the Nasophaynx in Thailand. Siriraj Med J. 2017;69: 
94-96. 
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บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๔๒ หัตถการพ้ืนฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
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๑๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามแข เรืองวรเวทย์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 

Certificate Fellow Electrophysiology of Vision 
New York University Medical 

Center, New York, USA 
๒๕๓๕ 

Certificate Fellow Glaucoma 
Case Western Reserve 
University, Ohio, U.SA 

๒๕๓๔ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๒ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๖ 

วท.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔ 
 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Glaucoma, Electrophysiology 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ruangvaravate N., Prabhasawat P., Vachirasakchai V., Tantimala R. High Prevalence of Ocular 

Surface Disease Among Glaucoma Patients in Thailand.  Ocul Pharmacol Ther. 2018; 
34(5): 387-94. 

Kitnarong N., Boonyaleepun S., Sakiyalak D., Ruangvaravate N., Metheetrairut A. Immediate 
Anterior Chamber Paracentesis with a 3 0 -Gauge Needle for Acute Primary Angle 
Closure. J Clin Exp Ophthalmol 2017; 8: 3. DOI: 10.4172/2155-9570.1000657. 

Ruangvaravate N. , Thuangtong A. , Chanvarapha N.  Fundus albipunctatus:  The first case 
report in Thailand and review the literature. J Med Assoc Thai 2017; 100 (11): 1241-6. 
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Chirapapaisan N., Laotaweerungsawat S., Chuenkongkaew W., Samsen P., Ruangvaravate N, 
Thuangtong A. , Chanvarapha N.  Diagnostic value of visual evoked potentials for 
clinical diagnosis of multiple sclerosis. Doc Ophthalmol. 2015; 130 (1): 25-30. 

Chawalparit O. , Manochiopinig S. , Vichianin Y. ,  Wongsripuemtet J. , Siwasattayanon P. , 
Ngamsombat C. , Chavalparit P. , Charnchaowanish P. ,  Pornpunyawuth P. , 
Chaovongphanit S., Wongsawat Y., Ruangvaravate N.  Siriraj Thai Language Paradigm 
for Functional MRI: A Pilot Study in Normal Volunteers. Siriraj Med J 2015; 67: 181-6. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
งามแข เรืองวรเวทย์. บทน าการตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๓-๑๕. 
งามแข เรืองวรเวทย์. Full-field electroretinography (ERG). ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๗-๓๖. 
งามแข เรืองวรเวทย์. Focal และ multifocal electroretinography (MfERG). ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, 

บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๓๗–
๔๘. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Pattern electroretinography (PERG). ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๔๙-๕๗. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Electro-oculography (EOG). ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๖๑-๗๐. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Visual evoked potential (VEP). ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๗๑-๘๒. 

งามแข เรืองวรเวทย์. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจทางคลินิก. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์ , บรรณาธิการ. การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๙๓-๙. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Diffuse photoreceptor dystrophies. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๐๓-๗๗. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Stationary cone dysfunction disorders. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. 
การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๑๙-๒๖.  

งามแข เรืองวรเวทย์. Stationary night-blinding disorders. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๒๗-๓๖. 
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งามแข เรืองวรเวทย์ . Fleck retina syndromes. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์ , บรรณาธิการ. การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๓๗-๔๗.  

งามแข เรืองวรเวทย์. Hereditary macular dystrophies. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๔๙-๕๖.  

งามแข เรืองวรเวทย์. Hereditary vitreoretinal disorders. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๕๗-๖๒.  

ง า ม แ ข  เรื อ ง ว ร เว ท ย์ .  Choreoretinal dystrophies and inflammatory and immune related 
disorders. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๖๓-๗๑. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Retinal degenerations associated with systemic diseases. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์
, บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๗๓-๘.  

งามแข เรืองวรเวทย์. Circulatory deficienies. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้า
ทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๗๙-๘๓. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Toxic retinopathies. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้า
ทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๘๕-๙๗. 

งามแข เรืองวรเวทย์. Optic neuropathies. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้า
ทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๑๙๙-๒๐๖.  

งามแข เรืองวรเวทย์ . Miscellaneous conditions. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์ , บรรณาธิการ. การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๒๐๗-๑๑. 

งามแข เรืองวรเวทย์. เด็กมองไม่เห็นและตาสั่น. ใน: งามแข เรืองวรเวทย์, บรรณาธิการ. การตรวจคลื่นไฟฟ้า
ทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา; ๒๕๖๑. หน้า ๒๑๙-๒๓. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๓ โรคของต้อหิน ๒ (๑-๒-๓) 

 



๒๕๕ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  

และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 
๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ  ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

 



๒๕๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๑๓. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิษฎา  วงษ์ประภารัตน์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Fellowship in Clinical 

and Investigative 

Photodermatology Henry Ford Hospital, 
Michigan, USA 

๒๕๔๘ 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. ตจวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๕ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
พ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๓๙ 

 
สังกัด ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. General Dermatology 
๒. Photodermatology 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pongparit K. , Chularojanamontri L. , Limphoka P. , Silpa-Archa N. , Wongpraparat C. 

Effectiveness of and factors associated with clinical response to methotrexate under 
daily life conditions in Asian patients with psoriasis:  A retrospective cohort study.  J 
Dermatol. 2018 May; 45(5):540-545. 

Sombatmaithai A. , Silpa-archa N. , Wongpraparut C.  A cross-sectional with retrospective 
review of chronic actinic dermatitis:  A rare photodermatosis in Thailand.  Journal of 
the Medical Association of Thailand. January 2018; 101(1):119-125 

Rongngern P. , Chularojanamontri L. , Wongpraparut C. , Silpa-Archa N. , Chotiyaputta W. , 
Pongpaibul A, Charatcharoenwitthaya P.  Diagnostic performance of transient 
elastography for detection of methotrexate-induced liver injury using Roenigk 



๒๕๗ 

 

มคอ.๒ 

classification in Asian patients with psoriasis:  a retrospective study.  Archives of 
Dermatological Research. 2017 Jul; 309(5):403-408. 

Prasertyothin S. , Chularojanamontri L. , Wongpraparut C. , Silpa-archa N.  Clinical 
Characteristics and Treatment Outcomes of 53 Pustular Psoriasis Patients.  J Med 
Assoc Thai.  2017; 100(5): 565-72. 

Chularojanamontri L. , Wongpraparut C. , Silpa-Archa N. , Chaweekulrat P.  Metabolic 
syndrome and psoriasis severity in South-East Asian patients:  An investigation of 
potential association using current and chronological assessments. J Dermatol. 2016 
Dec;43(12):1424-1428. 

Silpa-Archa N. , Nitayavardhana S. , Thanomkitti K. , Chularojanamontri L. , Varothai S. , 
Wongpraparut C. Comparison of the efficacy and safety of 0.1% tacrolimus ointment 
and 0.1%  mometasone furoate cream for adult vitiligo: A single-blinded pilot study. 
Dermatologica Sinica. 2016 Dec; 34(4):177-179. 

Chularojanamontri L. , Wongpraparut C. , Tuchinda P. , Winayanuwattikun W. , Boonyasiri A, 
Kulthanan K, Thamlikitkul V. Oral Candida Colonization in Thai Patients with Psoriasis. 
J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99(1): 84-7. 

Chularojanamontri L, Wongpraparut C, Tuchinda P, Winayanuwattikun W, Boonyasiri A. , 
Kulthanan K., Thamlikitkul V. Prevalence of Cutaneous Bacterial Colonization in Thai 
Patients with Psoriasis. J Med Assoc Thai. 2016 Apr;99(4):418-23. 

Silpa-Archa N., Wongpraparut C., Leenutaphong V. Analysis of solar urticaria in Thai patients. 
Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Jun;34(2):146-52. 

Boonchai W., Sathaworawong A., Wongpraparut C., Wanitphakdeedecha R. The sensitization 
potential of sunscreen after ablative fractional skin resurfacing using modified human 
repeated insult patch test. J Dermatolog Treat. 2015 Oct;26(5):485-8. 

Khankham S. ,  Chularojanamontri L. ,  Wongpraparut C. ,  Silpa-Archa N. , Janyong N. , 
Vathesatogkit P.  Coronary artery events in Thai patients with psoriasis using 
Framingham and Ramathibodi Electricity Generating Authority of Thailand risk scores. 
Asian Biomedicine. 2015; 9(4):495-500. 

Chularojanamontri L., Kulthanan K., Suthipinittharm P., Jiamton S., Wongpraparut C., Silpa-
Archa N., Tuchinda P., Sirikuddta W. Clinical differences between early- and late-onset 
psoriasis in Thai patients. Int J Dermatol. 2015 Mar;54(3):290-4. 

 
บทความทางวิชาการ 

- 

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19300156818&origin=recordpage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069524


๒๕๘ 

 

มคอ.๒ 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรสว ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสว ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรอย ๔๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๐-๖-๒๐) 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรอย ๕๐๒ อายุรศาสตร์ ๘ (๐-๘-๒๐) 
ศรสว ๕๑๔ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
ศรสว ๖๑๔ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
ศรสว ๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐-๙-๕) 
ศรสว ๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ (-๐-๓-๒) 
ศรสว ๖๐๗ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ๒ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๖๓๔ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง อิมมูโนวิทยาและผื่นแพ้สัมผัส ๒ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรตจ  ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) 
ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 

 
 



๒๕๙ 

 

มคอ.๒ 

๑๔. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๕๔ 
อ.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ๒๕๔๙ 
อ.ว. เวชบ าบัดวิกฤต แพทยสภา ๒๕๔๑ 
อ.ว. อายุรศาสตร์ระบบการหายใจ แพทยสภา ๒๕๓๘ 

Certificate Fellow Pulmonary and Critical 
Care 

UCSD Med. Center San 
Diego, USA 

๒๕๓๑ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา ๒๕๓๑ 
ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕ 

 
สังกัด สาขาวิชาเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. เวชบ าบัดวิกฤต 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Tongyoo S., Viarasilpa T., Permpikul C. Serum potassium levels and outcomes in critically ill 

patients in the medical intensive care unit. J Int Med Res. 2018 Mar;46(3):1254-1262. 
Morandi A., Piva S., Ely EW., Myatra SN., Salluh JIF., Amare D., Azoulay E., Bellelli G., Csomos 

A., Fan E., Fagoni N., Girard TD., Heras La Calle G., Inoue S., Lim CM., Kaps R., Kotfis K., 
Koh Y., Misango D., Pandharipande PP., Permpikul C., Cheng Tan C., Wang DX., 
Sharshar T., Shehabi Y., Skrobik Y., Singh JM., Slooter A., Smith M., Tsuruta R., 
Latronico N. Worldwide Survey of the "Assessing Pain, Both Spontaneous Awakening 
and Breathing Trials, Choice of Drugs, Delirium Monitoring/ Management, Early 



๒๖๐ 

 

มคอ.๒ 

Exercise/Mobility, and Family Empowerment" (ABCDEF) Bundle. Crit Care Med. 2017 
Nov;45(11):e1111-e1122. 

Preechasuk L., Suwansaksri N., Ipichart N., Vannasaeng S., Permpikul C., Sriwijitkamol A. 
Hyperglycemia and glycemic variability are associated with the severity of sepsis in 
nondiabetic subjects. J Crit Care. 2017 Apr;38:319-323. 

Thomrongpairoj P., Tongyoo S., Tragulmongkol W., Permpikul C. Factors predicting failure of 
noninvasive ventilation assist for preventing reintubation among medical critically ill 
patients. J Crit Care. 2017 Apr;38:177-181. 

Tongyoo S., Permpikul C., Mongkolpun W., Vattanavanit V., Udompanturak S., Kocak M., 
Meduri GU.  Hydrocortisone treatment in early sepsis-associated acute respiratory 
distress syndrome:  results of a randomized controlled trial.  Crit Care.  2016 Oct 
15;20(1):329. 

Chittawatanarat K., Daungcharone K., Chaiwat O., Champunot R., Permpikul C. Agreement of 
Variables Selection and Program Development for Data Collection in Thai Intensive 
Care Unit by Delphi Method. J Med Assoc Thai. 2016 Sep;99 Suppl 6:S63-S68. 

Jitwasinkul T., Suriyaphol P., Tangphatsornruang S., Hansen MA., Hansen LH., Sørensen SJ., 
Permpikul C., Rongrungruang Y., Tribuddharat C.  Plasmid metagenomics reveals 
multiple antibiotic resistance gene classes among the gut microbiomes of 
hospitalised patients. J Glob Antimicrob Resist. 2016 Sep;6:57-66. 

Boonyasiri A., Thaisiam P., Permpikul C., Judaeng T., Suiwongsa B., Apiradeewajeset N., 
Fakthongphan T., Suddee S., Laoagtipparos W., Thamlikitkul V.  Effectiveness of 
Chlorhexidine Wipes for the Prevention of Multidrug-Resistant Bacterial Colonization 
and Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Unit Patients: A Randomized Trial 
in Thailand. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016 Mar;37(3):245-53. 

Naorungroj T., Vilaichone W., Tongyoo S., Thamrongpairoj P., Permpikul C.  High-frequency 
oscillatory ventilation for patients during exudative phase of severe ARDS.  J Med 
Assoc Thai. 2015 Apr;98(4):343-51. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 



๒๖๑ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 
 



๒๖๒ 

 

มคอ.๒ 

 

๑๕. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ  รอดอนันต์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Clinical Research 
Fellowship 

Diseases and Surgery of 
Vitreous, Retina, Uveitis 

and Intraocular 
Inflammation 

University of California, San 
Diego, USA 

๒๕๔๕ 

Certificate 
Fellowship 

Retina and vitreous University of Arizona, USA ๒๕๔๓ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๙ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 
 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Retina and Vitreous 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Denwattana A., Prakhunhungsit S., Thoongsuwan S., Rodanant N., Phasukkijwatana N. 

Surgical outcomes of preoperative steroid for rhegmatogenous retinal detachment 
with associated choroidal detachment. Eye (Lond). 2018; 32(3): 602-7. 

Prakhunhungsit S., Thoongsuwan S., Rodanant N., Vongluesy P., Phasukkijwatana N.  Non-
mydriatic fundus photograph diabetic retinopathy screening in primary care unit 
setting by paramedic personnel. Siriraj Med J 2017: 69: 122-7. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 



๒๖๓ 

 

มคอ.๒ 

หนังสือ ต ารา 
ณัฐวุฒิ รอดอนันต์. การบาดเจ็บทางตา. ใน: อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาลวณิช, 

บรรณาธิการ. ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๘. ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๓๕๙-๗๓. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๓ โรคจอประสาทตา วุ้นตา และประสาทจักษุวิทยา  ๔ (๒-๔-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ  ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ  ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ  ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ  ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

 



๒๖๔ 

 

มคอ.๒ 

 

๑๖. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนัยนา  อรุณพฤกษากุล 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชซศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๗ 
ว.ว. วิสัญญีวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๘ 

ป. ชั้นสูง วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๓๕ 

 
สังกัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. วิสัญญีกุมาร 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Jirativanont T., Raksamani K., Aroonpruksakul N., Apidechakul P., Suraseranivongse S. 

Validity evidence of non-technical skills assessment instruments in simulated 
anaesthesia crisis management. Anaesth Intensive Care. 2017 Jul;45(4):469-475. 

Aroonpruksakul N.; Stimanont T.; Pianchob P. The prevalence of inappropriate blood tests 
in pediatric patients scheduled for elective surgery in Thailand: a retrospective chart 
review ASIAN BIOMEDICINE. 2016. 9 (6): 809-815. 

Lapmahapaisan S., Tantemsapya N., Aroonpruksakul N., Maisat W., Suraseranivongse S. 
Efficacy of surgical transversus abdominis plane block for postoperative pain relief 
following abdominal surgery in pediatric patients.  Paediatr Anaesth.  2015 
Jun;25(6):614-20. doi: 10.1111/pan.12607. Epub 2015 Jan 9. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 



๒๖๕ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก ๔ (๔-๐-๘) 
ศรวส ๕๑๓ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันพื้นฐานส าหรับการผ่าตัด 

ศัลยกรรมทั่วไป 
๓ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวส ๕๒๒ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัด

ทั่วไป 
 

๓ (๐-๖-๓) 

 



๒๖๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๑๗. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์  จิรภาไพศาล 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate Research 
Fellow 

Neuro-ophthalmology, 
Ocular Inflammation  

and Uveitis 

Doheny Eye Institue, 
University of Southern 

California, USA 
๒๕๔๗ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Neuro-ophthalmology 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Mekhasingharak N., Chirapapaisan N., Laowanapiban P., Siritho S., Prayoonwiwat N., 

Satukijchai C., Jitprapaikulsan J., Mekhasingharak P. Siriraj Neuroimmunology Research 
Group.  Visual function and inner retinal structure correlations in aquaporin-4 
antibody-positive optic neuritis. Jpn J Ophthalmol. 2018 Jul 11. doi: 10.1007/s10384-
018-0607-4. [Epub ahead of print]. 

Chirapaisan N., Charoenporn T., Chuenkongkaew W., Witthiwej T. The Correlation between 
Intracranial Meningioma and ophthalmologic manifestation in Siriraj Hospital.  J Med 
Assoc Thai 2017; 100 (Suppl): S91-5. 

Chirapaisan N., Charngkaew K., Chuenkongkaew W., Witthiwej T.  Meningioma mimicking 
craniofacial fibrous dysplasia. J Med Assoc Thai 2017; 100 (Suppl): S176-9. 

Chuenkongkaew W., Chirapapaisan N., Chomchai S.  Occupational Blindness from Chronic 
Methanol Intoxication. Siriraj Med J 2017; 69: 315-8. 



๒๖๗ 

 

มคอ.๒ 

Chirapapaisan N., Chonpimai P., Khanobdee K., Chirapapaisan C.  Cataract Surgery with 
Foldable Single Piece IOLs in Congenital Cataract-Microcornea Syndrome. Siriraj Med J 
2017; 69 (6): 388-90. 

Chirapapaisan N., Likitgorn T., Pleumchitchom M., Sakiyalak D., Banhiran W., Saiman M., 
Chuenkongkaew W.  Diurnal changes in retinal nerve fiber layer thickness with 
obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Int J Ophthalmol 2016; 9(7): 979-983. 

Chirapapaisan N., Laotaweerungsawat S., Chuenkongkaew W., Samsen P., Ruangvaravate N., 
Thuangtong A., Chanvarapha N.  Diagnostic value of visual evoked potentials for 
clinical diagnosis of multiple sclerosis. Doc Ophthalmol. 2015 Feb;130(1):25-30. 

Pituksung A., Chirapapaisan N., Konlakij D., Suratako R., Kumteam K.  The Effect of Cold 
Compression as the Pain Relieving for Botulinum Toxin A Injection for the 
Blepharospasm Patients. Journal of Nursing Science 2015; 33: 61-7. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
ต ารา 
นิพนธ์ จิรภาไพศาล. สรีรวิทยาและชีวเคมี. ใน: อติพร ตวงทอง  วณิชา ชื่นกองแก้ว  อภิชาติ สิงคาลวณิช , 

บรรณาธิการ. ความรู้พ้ืนฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิริราช; 2558. หน้า 27- 40. 
 
หนังสือ 
นิพนธ์ จิรภาไพศาล. อาการตามัว. ใน: นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์, เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์, 

บรรณาธิการ. อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนที่พบบ่อยในประสาทจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์ศิริราช; ๒๕๕๙. หน้า ๑-๑๒.  

นิพนธ์ จิรภาไพศาล. เส้นประสาทตาอักเสบ. ใน: นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์, เตชะวิชญ์ 
ลิขิตกรณ์ , บรรณาธิการ. อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนที่พบบ่อยในประสาทจักษุวิทยา. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิริราช; ๒๕๕๙. หน้า ๑๓-๓๘. 

นิพนธ์ จิรภาไพศาล. เส้นประสาทตาเสื่อมจากการขาดเลือด. ใน: นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ธรณิศร์ ดีประเสริฐ
วิทย์, เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์, บรรณาธิการ. อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนที่พบบ่อยในประสาท
จักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิริราช; ๒๕๕๙. หน้า ๓๙-๗๐. 

นิพนธ์ จิรภาไพศาล. เส้นประสาทตาเสื่อมจากพันธุกรรม. ใน: นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์, 
เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์, บรรณาธิการ. อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนที่พบบ่อยในประสาทจักษุ
วิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิริราช; ๒๕๕๙. หน้า ๗๑-๘๐. 



๒๖๘ 

 

มคอ.๒ 

นิพนธ์ จิรภาไพศาล. โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง. ใน: นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์, เตชะวิชญ์ 
ลิขิตกรณ์ , บรรณาธิการ. อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนที่พบบ่อยในประสาทจักษุวิทยา. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิริราช; ๒๕๕๙. หน้า ๒๐๑-๒๔๒. 

นิพนธ์ จิรภาไพศาล. กลุ่มอาการเบ้าตาอักเสบไม่ทราบเหตุ. ใน: นิพนธ์ จิรภาไพศาล, ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์, 
เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์, บรรณาธิการ. อาการตามัวและมองเห็นภาพซ้อนที่พบบ่อยในประสาทจักษุ
วิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศิริราช; ๒๕๕๙. หน้า ๒๘๑-๒๙๓.  

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๓ โรคจอประสาทตา วุ้นตา และประสาทจักษุวิทยา  ๔ (๒-๔-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๓๙ โรคประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๔๑ โรคประสาทจักษุวิทยา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

 



๒๖๙ 

 

มคอ.๒ 

 

๑๘. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ  กิจณรงค์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Fellowship 

Glaucoma 
University of Heidelberg, 

Mannheim, Germany 
๒๕๔๗ 

Certificate Clinical 
Research Fellowship 

Glaucoma 
Bascom Primer Eye institute, 
University of Miami, Miami, 

Florida, USA 
๒๕๔๖ 

Certificate 
Fellowship 

Glaucoma 
The University of Tennessee 

Health Science center, 
Memphis, Tennessee, USA 

๒๕๔๕ 

MBA Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๕ 
ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๒ 
พ.บ.  - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 

ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 
 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Glaucoma 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Aung T., Kitnarong N., et al.  Genetic association study of exfoliation syndrome identifies a 

protective rare variant at LOXL1 and five new susceptibility loci.  Nat Genet.  2017; 
49(7): 993-1004. doi: 10.1038/ng.3875. 

Petchyim S., Kitnarong N., Wongsiraroj C. Efficacy of selective laser trabeculoplasty in phakic 
pseudophakic patients with open-angle glaucoma. Siriraj Med J 2017; 69: 70-4. 

Kitnarong N., Boonyaleepun S., Sakiyalak D., Ruangvaravate N., Metheetrairut A. Immediate 
Anterior Chamber Paracentesis with a 30-Gauge Needle for Acute Primary Angle 
Closure. J Clin Exp Ophthalmol 2017; 8: 3 DOI: 10.4172/2155-9570.1000657. 



๒๗๐ 

 

มคอ.๒ 

Khor CC., Kitnarong N. Genome-wide association study identifies five new susceptibility loci 
for primary angle closure glaucoma. Nat Genet. 2016; 48(5): 556-62. 

Kitnarong N., Sriyakul C., Chinwattanakul S.  A Prospective Study to Evaluate Intravitreous 
Ranibizumab as Adjunctive Treatment for Trabeculectomy in Neovascular Glaucoma. 
Ophthalmol Ther. 2015; 4(1): 33-41. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๓ โรคของต้อหิน  ๒ (๑-๒-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ  ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

 
 



๒๗๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๑๙. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพนัสยา  เธียรธาดากุล 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา ๒๕๓๖ 

ป. ชั้นสูง พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

 
สังกัด ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Coagulation 
๒. External quality assessment 
๓. Point-of-Care Testing 
๔. Laboratory Standard 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Tantanate C., Klinbua C. Performance Evaluation of High Fluorescence Lymphocyte Count: 

Comparability to Atypical Lymphocyte Count and Clinical Significance. Lab Med. 2018 
Oct 11;49(4):362-368. 

van den Besselaar AMH.P, Chantarangkul V., Angeloni F., Binder NB., Byrne M., Dauer R., 
Gudmundsdottir BR., Jespersen J., Kitchen S., Legnani C., Lindahl TL., Manning RA., 
Martinuzzo M., Panes O., Pengo V., Riddell A., Subramanian S., Szederjesi A., 
Tantanate C., Herbel P., Tripodi A. International collaborative study for the 
calibration of proposed International Standards for thromboplastin, rabbit, plain, and 
for thromboplastin, recombinant, human, plain. J Thromb Haemost. 2018 
Jan;16(1):142-149. 

Tantanate C., Khowawisetsut L., Pattanapanyasat K. Performance Evaluation of Automated 
Impedance and Optical Fluorescence Platelet Counts Compared With International 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29917094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29917094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29917094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29065247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29065247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29065247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29065247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tantanate%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28402168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khowawisetsut%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28402168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pattanapanyasat%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28402168


๒๗๒ 

 

มคอ.๒ 

Reference Method in Patients With Thalassemia. Arch Pathol Lab Med. 2017 
Jun;141(6):830-836. 

Pratumvinit B., Charoenkoop N., Niwattisaiwong S., Kost GJ, Tientadakul P. The Effects of 
Temperature and Relative Humidity on Point-of-Care Glucose Measurements in 
Hospital Practice in a Tropical Clinical Setting. J Diabetes Sci Technol. 2016. 10 (5): 
1094-1100. 

Chuntarut A., Tientadakul P., Wongkrajang P. A survey of coagulation laboratory practices 
and satisfaction ratings of member laboratories of the Thailand National External 
Quality Assessment Scheme for blood coagulation. .Int J Lab Hematol. 2016. 38 (3): 
319-327. 

Chinthammitr Y., Thaweekhot T., Tientadakul P., Tantanate C. How appropriate is the 
antiphospholipid antibodies testing at Siriraj Hospital? .JOURNAL OF THROMBOSIS 
AND HAEMOSTASIS. 2015. 13 279-279. 

Tientadakul, P, Chuntarut A., Establishing an external quality assessment scheme for point-
of-care international normalized ratio in Thailand. INTERNATIONAL JOURNAL OF 
LABORATORY HEMATOLOGY. 2015. 97 (4): 509-514. 

Kobkitjaroen J., Pongprasobchai S., Tientadakul P. -glutamyl transferase testing, change of 
its designation on the laboratory request form, and resulting ratio of inappropriate to 
appropriate use .Laboratory Medicine. 2015. 46 (3): 265-270. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๓ (๒-๒-๕) 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28402168


๒๗๓ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๓ (๒-๒-๕) 
ศรพค ๕๑๙ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรพค ๕๒๐ การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ ๓ (๒-๒-๕) 

 



๒๗๔ 

 

มคอ.๒ 

๒๐. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิติพล ชูพงศ์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Fellowship 

Ophthalmic Pathology  
Massachusetts Eye and Ear 

Infirmary, USA 
๒๕๔๙ 

Certificate 
Fellowship 

Ocular Inflammation and 
uveitis  

Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary, USA 

๒๕๔๘ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 

พ.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 
 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Ocular Inflammation and uveitis 
๒. Ophthalmic Pathology 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pinitpuwadol W., Sarunket S., Boonsopon S., Tesavibul N., Choopong P.  Late-onset 

postoperative Mycobacterium haemophilum endophthalmitis masquerading as 
inflammatory uveitis:  a case report.  BMC Infect Dis.  2 0 1 8  Feb 7 ;1 8 (1 ) :7 0 .  doi: 
10.1186/s12879-018-2985-0. 

Boonsopon S., Choopong P., Tesabivul N., Lounmivong S., Laksanapuk V.  Clinical features of 
sympathetic ophthalmia in a tertiary referral center in Thailand. Siriraj Med J 2017; 69: 65-9. 

Tesavibul N., Boonsopon S., Choopong P., Tanterdtham S.  Uveitis in Siriraj Hospital:  pattern 
differences between immune-related uveitis and infectious uveitis in a university-based 
tertiary care hospital. Int Ophthalmol 2017 Apr 20. doi: 10.1007/s10792-017-0515-5. 

Boonsopon S., Tesavibul N., Uiprasertkul M., Leeamornsiri S., Choopong P. Rare presentation 
of intractable tuberculous panophthalmitis with intraocular and intraorbital 



๒๗๕ 

 

มคอ.๒ 

abscesses: a case report. J Med Case Rep. 2017 Jul 4;11(1):180. doi: 10.1186/s13256-
017-1353-9. 

Sriboonnark T., Boonsopon S., Tesavibul N., Leeamornsiri S., Choopong P.  Intravitreal 
bevacizumab in treatment of retinal neovascularization from tuberculous retinal 
vasculitis. Int J Ophthalmol. 2017 Oct 18;10(10):1627-9. 

Choopong P., Vivittaworn K., Konlakij D., Thoongsuwan S., Pituksung A., Tesavibul N. 
Treatment outcomes of reduced-dose intravitreal ganciclovir for cytomegalovirus 
retinitis. BMC Infectious Diseases 2016; 16: 164. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ  
ปิติพล ชูพงศ์. Non-traumatic ocular emergency. ใน: ทิพา ชาคร, ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ, อภิชญา มั่น

สมบูรณ์, อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ์, ธันยพร นครชัย, วันสิริ ชัยสิรินทร์, บรรณาธิการ. First hour in 
emergency room 2015: Surviving ER: form the beginning to the end. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.
เอ. ลีฟวิ่ง จ ากัด; ๒๕๕๘. หนา้ ๑๖๙-๗๔. 

 
ต ารา 
ปิติพล ชูพงศ์. การตรวจพิเศษทางจักษุวิทยา. ใน: อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาลวณิช, 

บรรณาธิการ. ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด; ๒๕๕๘. หน้า ๖๑-๗๓. 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางคลินิกเก่ียวกับโรคกระจก

ตา โรคภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ  
๒ (๒-๐-๔) 

ศรจษ ๕๒๔ โรคของเบ้าตา เปลือกตา และผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ ๔ (๒-๔-๖) 
 



๒๗๖ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  

และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 
๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๔๕ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

 



๒๗๗ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยะภัทร เดชพระธรรม 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
Certificate Acupuncture International course, Shanxi 

province, China 
๒๕๔๔ 

Clinical Fellow Neurorehabilitation & 
Geriatric Rehabilitation 

Royal Melbourne Hospital, 
Northwestern Health Care 

Network, University of 
Melbourne, Australia 

๒๕๔๒ 

ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ๒๕๔๐ 
ป. ชั้นสูง เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 
 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. stroke rehabilitation 
๒. geriatric rehabilitation 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Settapaisal K., Dajpratham P.  Effect of Robot-assisted Training and Occupational Therapy 

versus Occupational Therapy Alone on Upper Extremities Recovery among Subacute 
Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial. J Thai Rehabil Med 2017; 27(3): 88-95. 

Lee S., Dajpratham P. Criterion Validity of the Thai Version of the PHQ-9 and the PHQ-2 for 
Screening Major Depression in Thai Elderly. J Thai Rehabil Med 2017; 27(1): 30-7. 

Garnjanagoonchorn A., Dajpratham P.  Reliability and Validity of the Thai Version of the 
Stroke Impact Scale (SIS) 3.0. J Thai Rehabil 2015; 25(2): 45-52. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 



๒๗๘ 

 

มคอ.๒ 

หนังสือ ต ารา 
ปิยะภัทร เดชพระธรรม. การฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ใน กุลภา ศรีสวัสดิ์ (บรรณาธิการ) เวชศาสตร์

ฟ้ืนฟูในปัญหาที่พบบ่อย กรุงเทพฯ: บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง จ ากัด 2561: 217-55. 
ปิยะภัทร เดชพระธรรม. การฟ้ืนฟูผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม ใน วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล (บรรณาธิการ) การฟ้ืนฟู

ผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย กรุงเทพฯ: บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง จ ากัด 2561: 349-76. 
ปิยะภัทร เดชพระธรรม. การออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ. ใน วิไล คุปต์

นิรัติศัยกุล (บรรณาธิการ) การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย กรุงเทพฯ: บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง 
จ ากัด 2561: 57-101. 

ปิยะภัทร เดชพระธรรม. ภาวะซึมเศร้าภายหลังโรคหลอดเลือสมอง ใน กิ่งแก้ว ปาจรีย์ (บรรณาธิการ) การ
ฟ้ืนฟูระบบประสาททันยุค กรุงเทพฯ: บริษัท พี เอ ลิฟวิ่ง จ ากัด 2561:  

ปิยะภัทร เดชพระธรรม. ภาวะหกล้ม. ใน สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 
แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndrome). กรุงเทพฯ: บริษัท อิส ออกัส 
จ ากัด 2558: 11-38. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  - 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๔   การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ     ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 
ศรวฟ  ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขัน้สูง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๙ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๒๐ หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๐-๖-๓) 

    



๒๗๙ 

 

มคอ.๒ 

๒๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ  กู้มานะชัย 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา ๒๕๔๙ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๕ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 

 
สังกัด สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. โรคติดเชื้อ 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Tongsai S., Koomanachai P. The safety and efficacy of high versus low vancomycin trough 

levels in the treatment of patients with infections caused by methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus: a meta-analysis. BMC Res Notes. 2016 Sep 29;9(1):455. 

Phoompoung P., Koomanachai P. NOCARDIA BEIJINGENSIS BRAIN ABSCESS IN AN HIV 
INFECTED PATIENT: A FIRST CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW. Southeast Asian J 
Trop Med Public Health. 2016 Sep;47(5):1020-5. 

Koomanachai P., Tongsai S., Thamlikitkul V. Effectiveness and Safety of Generic Formulation 
of Cefoperazone/Sulbactam (Bacticep®) in Treatment of Infections at Siriraj Hospital. 
J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99(1):8-14. 

Koomanachai P., Yungyuen T., Disthaporn P., Kiratisin P., Nicolau DP. Application of 

Pharmacodynamic Profiling for the Selection of Optimal β-lactam Regimens in a 
Large University Hospital. Int J Infect Dis. 2016 May;46:22-6. 

 
 
 



๒๘๐ 

 

มคอ.๒ 

Jitmuang A., Nation RL., Koomanachai P., Chen G., Lee HJ., Wasuwattakul S., Sritippayawan 
S., Li J., Thamlikitkul V., Landersdorfer CB. Extracorporeal clearance of colistin 
methanesulphonate and formed colistin in end-stage renal disease patients receiving 
intermittent haemodialysis: implications for dosing. J Antimicrob Chemother. 
2015;70(6):1804-11. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ๑ (๐-๒-๑) 
 



๒๘๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๓. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภิญนิตา  ตันธุวนิตย์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
Certificate fellowship cornea and external eye 

diseases 
Bascom Palmer Eye 

Institute, University of Miami, 
USA 

๒๕๔๐ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๖ 
ป. ชั้นสูง จกัษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Cornea and Refractive Surgery 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ruangvaravate N., Prabhasawat P., Vachirasakchai V., Tantimala R. High Prevalence of Ocular 

Surface Disease Among Glaucoma Patients in Thailand.  Ocul Pharmacol Ther. 2018 
Jun;34(5):387-394. 

Chirapapaisan C., Prabhasawat P., Srivannaboon S., Roongpoovapatr V., Chitsuthipakorn P. 
Ocular Injury due to Potassium Permanganate Granules. Case Rep Ophthalmol. 2018 
Feb 8;9(1):132-137. 

Prabhasawat P., Ekpo P., Uiprasertkul M., Chotikavanich S., Tesavibul N., Pornpanich K., 
Luemsamran P.  Long-term result of autologous cultivated oral mucosal epithelial 
transplantation for severe ocular surface disease.  Cell Tissue Bank.  2 0 1 6 
Sep;17(3):491-503. 

 
 



๒๘๒ 

 

มคอ.๒ 

Prabhasawat P., Ruangvaravate N., Tesavibul N., Thewthong M. Effect of 0.3% Hydroxypropyl 
Methylcellulose/ Dextran Versus 0 .1 8 %  Sodium Hyaluronate in the Treatment of 
Ocular Surface Disease in Glaucoma Patients:  A Randomized, Double-Blind, and 
Controlled Study. J Ocul Pharmacol Ther. 2015 Jul-Aug;31(6):323-9. 

 
บทความทางวิชาการ 

- 
 
หนังสือ ต ารา 
ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์. ความรู้พ้ืนฐานของผิวตา. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, 

บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙. ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๑-๑๗. 
ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, มงคล อุยประเสริฐกุล. การตรวจวินิจฉัยโรคตาแห้งและโรคผิวตา. ใน: 

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙. 
ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๑๙-๖๓.  

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์. โรคตาแห้ง. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, บรรณาธิการ. ตา
แห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙.ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๖๕-๙๔. 

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์ . การรักษาโรคตาแห้ง. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุ วนิตย์, 
บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙.ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๙๕-๑๒๔.  

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์ . ต่อม meibomian. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์ , 
บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙.ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๑๒๕-๕๙. 

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์ . โรคผิวตาที่พบบ่อย. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์ , 
บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙.ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๑๖๑-๙๕.  

กนกรัตน์ พรพาณิชย์, ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์. ภาวะเปลือกตาผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคผิวตา. ใน: 
ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙.
ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๒๑๗-๓๘.  

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์. เซลล์ต้นก าเนิดของผิวตา. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, 
บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙. ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๒๓๙-๖๗.  

ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, ปณิธี เลื่อมส าราญ. กลุ่มอาการ Stevens-Johnson. ใน: ภิญนิตา 
(ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์, บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙. ส านักพิมพ์ศิริ
ราช; หน้า ๒๖๙-๙๙.  

สุขศรี โชติกวณิชย์,  ภิญนิตา (ประภาสะวัต) ตันธุวนิตย์. การผ่าตัดรักษาผิวตา. ใน: ภิญนิตา (ประภาสะวัต) 
ตันธุวนิตย์, บรรณาธิการ. ตาแห้งและโรคผิวตา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙.ส านักพิมพ์ศิริราช; หน้า ๓๑๓-
๕๕.  

 



๒๘๓ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
- 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางคลินิกเก่ียวกับโรคกระจก

ตา โรคภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ  
๒ (๒-๐-๔) 

ศรจษ ๕๒๒ ทักษะทางคลินิกส าหรับดูแลโรคของกระจกตา โรค
ภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ 

๓ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๑ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๔๒ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

 



๒๘๔ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๔. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เมธี  ชยะกุลคีรี 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Infectious Diseases and 
Immunology 

The University of Sydney, 
Australia 

๒๕๕๒ 

Certificate Research 
Fellow 

Molecular Mycology Duke University Medical 
Center, USA 

๒๕๔๙ 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๓ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
พ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 
สังกัด สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. โรคติดเชื้อ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Phoompoung P., Chayakulkeeree M., Ngamskulrungroj P., Pongpaibul A.  Asymptomatic 

Histoplasma Pylephlebitis in an Orthotopic Liver Transplant Recipient:  A Case Report 
and Literature Review. Mycopathologia. 2018 May 22. doi: 10.1007/s11046-018-0265-6. 

Chindamporn A., Chakrabarti A., Li R., Sun PL., Tan BH., Chua M., Wahyuningsih R., Patel A., 
Liu Z., Chen YC., Chayakulkeeree M. Survey of laboratory practices for diagnosis of 
fungal infection in seven Asian countries:  An Asia Fungal Working Group ( AFWG) 
initiative. Med Mycol. 2018 Jun 1;56(4):416-425. 



๒๘๕ 

 

มคอ.๒ 

Jitmuang A., Yuenyongviwat V., Charoencholvanich K., Chayakulkeeree M.  Rapidly-growing 
mycobacterial infection: a recognized cause of early-onset prosthetic joint infection. 
BMC Infect Dis. 2017 Dec 28;17(1):802. 

Chayakulkeeree M., Denning DW. Serious fungal infections in Thailand. Eur J Clin Microbiol 
Infect Dis. 2017 Jun;36(6):931-935. 

Dilokpattanamongkol P., Panusitthikorn P., Boonprasert R., Chayakulkeeree M., Rotjanapan 
P. A case report of intravenous posaconazole in hepatic and renal impairment patient 
with invasive Aspergillus terreus infection:  safety and role of therapeutic drug 
monitoring. BMC Pharmacol Toxicol. 2017 Jan 31;18(1):8. 

Phikulsod P., Suwannawiboon B., Chayakulkeeree M. INVASIVE FUNGAL INFECTION AMONG 
FEBRILE PATIENTS WITH CHEMOTHERAPY-INDUCED NEUTROPENIA IN THAILAND. 
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2017 Jan;48(1):159-69. 

Songkhla MN., Chayakulkeeree M.  INVASIVE SALMONELLOSIS PRESENTING AS A LUNG 
ABSCESS:  A CASE REPORT.  Southeast Asian J Trop Med Public Health.  2017 
Jan;48(1):91-7. 

Wongprommek P., Chayakulkeeree M.  Clinical Characteristics of Histoplasmosis in Siriraj 
Hospital. J Med Assoc Thai. 2016 Mar;99(3):257-61. 

Phoompoung P., Chayakulkeeree M. Recent Progress in the Diagnosis of Pathogenic Candida 
Species in Blood Culture. Mycopathologia. 2016 Jun;181(5-6):363-9. 

Chayakulkeeree M., Naksanguan T. Epidemiology and clinical characteristic of mycobacterial 
infections in human immunodeficiency virus-infected patients in Siriraj Hospital.  J 
Med Assoc Thai. 2015 Mar;98(3):238-44. 

Chayakulkeeree M., Poovipirom N., Siengwattana P., Maneerattanaporn M. Effect of proton 
pump inhibitor on plasma voriconazole concentration in Thai patients. J Med Assoc 
Thai. 2015 Mar;98(3):232-7. 

Phuangchoei P., Chotiyaputta W., Chayakulkeeree M.  Clinical characteristics of hepatitis B 
and C virus infections in HIV-infected patients.  J Med Assoc Thai.  2015 Mar;98( 3) 
:226-31. 

Phatharodom P., Limsrichamrern S., Kaewwinud J., Chayakulkeeree M. Murine typhus in a 
liver transplant recipient: report of a first case. Transpl Infect Dis. 2015 Aug;17(4) 
:574-8. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 



๒๘๖ 

 

มคอ.๒ 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ๑ (๐-๒-๑) 
 
 



๒๘๗ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๕. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา  วณิชภักดีเดชา 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Fellowship 

Dermatology The University of Texas – 
MD Anderson Cancer Center, 

USA 

๒๕๕๖ 

Diplomate Dermatology American Academy of Anti-
aging Medicine, USA 

๒๕๕๑ 

Certificate 
Fellowship 

Anti-aging and 
Regenerative Medicine 

American Academy of Anti-
aging Medicine, USA 

๒๕๔๗ 

ว.ว. ตจวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๖ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 

วท.ม. การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๕ 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๓ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 
Diploma Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง ๒๕๔๐ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 
 
สังกัด ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. General Dermatology 
๒. Dermatologic Surgery 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sethabutra P., Wanitphakdeedecha R., Eimpunth S., Manuskiatti W.  Non-melanoma skin 

cancer treated with mohs micrographic surgery in Thailand. J Med Assoc Thai. 2018; 
101(2): 233-7 

Sathaworawong A., Wanitphakdeedecha R.  Nerve injury associated with high-intensity 
focused ultrasound: A case report. J Cosmet Dermatol. 2018 Apr; 17(2):162-164. 



๒๘๘ 

 

มคอ.๒ 

Wanitphakdeedecha R., Sathaworawong A., Manuskiatti W., Sadick NS. Efficacy of multipolar 
radiofrequency with pulsed magnetic field therapy for the treatment of abdominal 
cellulite. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2017 Aug; 19(4):205-209. 

Wanitphakdeedecha R., Ungaksornpairote C., Kaewkes A., Sathaworawong A., Lektrakul N., 
Manuskiatti W.  The efficacy of two formulations of botulinum toxin type A for 
masseter reduction:  a split-face comparison study.  Journal of Dermatological 
Treatment. 2017 Aug;28(5):443-446. 

Phothong W., Wanitphakdeedecha R., Keskool P., Manuskiatti W.  A case of dysphagia 
following botulinum toxin injection for neck rejuvenation.  Journal of Cosmetic 
Dermatology. 2017 March; 16(1,1): 15-17 

Cong LY., Phothong W., Lee SH., Wanitphakdeedecha R., Koh I., Tansatit T., Kim HJ. 
Topographic Analysis of the Supratrochlear Artery and the Supraorbital Artery: 
Implication for Improving the Safety of Forehead Augmentation. Plast Reconstr Surg. 
2017 Mar; 139(3): 620e-627e. 

Punyaratabandhu P., Wanitphakdeedecha R., Pattanaprichakul P., Sitthinamsuwan P., 
Phothong W., Eimpunth S., Lohsiriwat V., Manuskiatti W.  The effect of pre-operative 
topical anaesthetic cream on the ablative width and coagulative depth of ablative 
fractional resurfacing laser. Lasers Med Sci. 2017 Feb; 32(2): 291-295. 

Wanitphakdeedecha R., Ungaksornpairote C., Kaewkes A., Rojanavanich V., Phothong W., 
Manuskiatti W. The comparison between intradermal injection of abobotulinumtoxinA 
and normal saline for face-lifting: a split-face randomized controlled trial. J Cosmet 
Dermatol. 2016 Dec; 15(4):452-457. 

Wanitphakdeedecha R., Ungaksornpairote C., Manuskiatti W., Panich U., Akarasereenont P. 
The effects of tetrahydrocurcumin ( THC)  in curcuminoid cream on the hydration, 
elasticity and color of human skin. Thai J Dermatol 2016; 32(2): 106-15. 

Iamphonrat T., Wanitphakdeedecha R., Leeyaphan C., Sethabutra P.  Mycobacterium 
Abscessus Skin Infection Following Mesotherapy for Fat Reduction:  A Case Report. 
Siriraj Med J 2016;68:257-260 

Manuskiatti W., Pattanaprichakul P., Inthasotti S., Sitthinamsuwan P., Hanamornroongruang S., 
Wanitphakdeedecha R., Chu-Ongsakol S. Thermal Response of In Vivo Human Skin 
to Fractional Radiofrequency Microneedle Device.  Biomed Res Int. 
2016;2016:6939018. 

 



๒๘๙ 

 

มคอ.๒ 

Chaisiriwong L., Wanitphakdeedecha R., Sitthinamsuwan P., Sampattavanich S., 
Chatsiricharoenkul S., Manuskiatti W., Panich U. A Case-Control Study of Involvement 
of Oxidative DNA Damage and Alteration of Antioxidant Defense System in Patients 
with Basal Cell Carcinoma:  Modulation by Tumor Removal.  Oxid Med Cell Longev. 
2016;2016:5934024. 

Wanitphakdeedecha R., Thanomkitti K., Bunyaratavej S., Manuskiatti W. Efficacy and safety 
of 1064-nm Nd: YAG laser in treatment of onychomycosis.  J Dermatolog Treat. 
2016;27(1):75-9. 

Phothong W., Wanitphakdeedecha R., Sathaworawong A., Manuskiatti W.  High versus 
moderate energy use of bipolar fractional radiofrequency in the treatment of acne 
scars:  a split-face double-blinded randomized control trial pilot study.  Lasers Med 
Sci. 2016 Feb;31(2):229-34. 

Boonchai W., Sathaworawong A., Wongpraparut C., Wanitphakdeedecha R. The sensitization 
potential of sunscreen after ablative fractional skin resurfacing using modified human 
repeated insult patch test. J Dermatolog Treat. 2015 Oct;26(5):485-8. 

Wanitphakdeedecha R., Sathaworawong A., Manuskiatti W.  The efficacy of cryolipolysis 
treatment on arms and inner thighs. Lasers Med Sci. 2015 Jun 23 

Wanitphakdeedecha R., Iamphonrat T., Thanomkitti K., Lektrakul N., Manuskiatti W. 
Treatment of abdominal cellulite and circumference reduction with radiofrequency 
and dynamic muscle activation. J Cosmet Laser Ther. 2015 Oct; 17(5):246-51. 

Wanitphakdeedecha R., Meeprathom W., Manuskiatti W. Efficacy and safety of 0.1% kinetin 
cream in the treatment of photoaging skin. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2015 
Sep-Oct;81(5):547 

Cheyasak N., Manuskiatti W., Maneeprasopchoke P., Wanitphakdeedecha R.  Topical 
Corticosteroids Minimise the Risk of Postinflammatory Hyper-pigmentation After 
Ablative Fractional CO2 Laser Resurfacing in Asians.  Acta Derm Venereol.  2015 Jan 
15;95(2):201-5 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25886089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25886089


๒๙๐ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรสว ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสว ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรอย ๔๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๐-๖-๒๐) 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรอย ๕๐๒ อายุรศาสตร์ ๘ (๐-๘-๒๐) 
ศรสว ๕๑๔ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
ศรสว ๖๑๔ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
ศรสว ๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐-๙-๕) 
ศรสว ๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ (-๐-๓-๒) 
ศรสว ๖๐๗ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ๒ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๖๓๔ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง อิมมูโนวิทยาและผื่นแพ้สัมผัส ๒ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรตจ  ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) 
ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 

 
 



๒๙๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๖. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลีนา  จุฬาโรจน์มนตรี 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Fellowship 

Dermatology 
The University of 
Manchester, UK 

๒๕๕๖ 

ว.ว. ตจวิทยา แพทยสภา ๒๕๕๐ 

ป. ช้ันสูง อายุรศาสตร์ทัว่ไป มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 

 
สังกัด ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. General Dermatology 
๒. Dermato-immunology 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Suthumchai N., Srinoulprasert Y., Thantiworasit P., Rerknimitr P., Tuchinda P., 

Chularojanamontri L., Rerkpattanapipat T., Chanprapaph K., Disphanurat W., 
Chakkavittumrong P., Tovanabutra N., Srisuttiyakorn C., Sukasem C., Klaewsongkram J. 

The measurement of drug-induced interferon γ-releasing cells and lymphocyte 
proliferation in severe cutaneous adverse reactions.  J Eur Acad Dermatol Venereol. 
2018 Jun;32(6):992-998. 

Pongparit K., Chularojanamontri L., Limphoka P., Silpa-Archa N., Wongpraparat C. 
Effectiveness of and factors associated with clinical response to methotrexate under 
daily life conditions in Asian patients with psoriasis:  A retrospective cohort study.  J 
Dermatol. 2018 May; 45(5):540-545. 

Chularojanamontri L, Tuchinda P, Likitwattananurak C, Pongparit K, Rujitharanawong C, 
Ithimakin S, Kulthanan K.  Cutaneous toxicities of epidermal growth factor receptor 
inhibitors: A prospective study in 60 Asian patients. Asian Pac J Allergy Immunol. 2018 
Mar 12. doi: 10.12932/AP-140317-0047. 



๒๙๒ 

 

มคอ.๒ 

Meah N., Alsharqi A., Azurdia RM., Owens LC., Parslew R., Chularojanamontri L. Assessing the 
validity and response distribution of the simplified psoriasis index in patients receiving 
phototherapy. Australas J Dermatol. 2018 Feb; 59(1):41-47. 

Sukasem C., Chaichan C., Nakkrut T., Satapornpong P., Jaruthamsophon K., Jantararoungtong 
T., Koomdee N., Sririttha S., Medhasi S., Oo-Puthinan S., Rerkpattanapipat T., 
Klaewsongkram J., Rerknimitr P., Tuchinda P., Chularojanamontri L., Tovanabutra N., 
Puangpetch A., Aekplakorn W.  Association between HLA-B Alleles and 
Carbamazepine-Induced Maculopapular Exanthema and Severe Cutaneous Reactions 
in Thai Patients. J Immunol Res. 2018 Jan 10;2018:2780272 

Kulthanan K., Chaweekulrat P., Komoltri C., Hunnangkul S., Tuchinda P., Chularojanamontri 
L., Maurer M.  Cyclosporine for Chronic Spontaneous Urticaria:  A Meta-Analysis and 
Systematic Review. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018 Mar-Apr; 6(2):586-599. 

Kulthanan K., Tuchinda P., Likitwattananurak C., Weerasubpong P., Chularojanamontri L. 
Does omalizumab modify a course of recalcitrant chronic spontaneous urticaria?:  A 
retrospective study in Asian patients. J Dermatol. 2018 Jan; 45(1):17-23. 

Rongngern P., Chularojanamontri L., Wongpraparut C., Silpa-Archa N., Chotiyaputta W., 
Pongpaibul A., Charatcharoenwitthaya P.  Diagnostic performance of transient 
elastography for detection of methotrexate-induced liver injury using Roenigk 
classification in Asian patients with psoriasis:  a retrospective study.  Archives of 
Dermatological Research. 2017 Jul; 309(5):403-408. 

Prasertyothin S., Chularojanamontri L., Wongpraparut C., Silpa-archa N.  Clinical 
Characteristics and Treatment Outcomes of 53 Pustular Psoriasis Patients.  J Med 
Assoc Thai.  2017; 100(5): 565-72. 

Thongsri T., Chularojanamontri L., Pichler WJ.  Cardiac involvement in DRESS syndrome. 
Asian Pac J Allergy Immunol. 2017 Mar;35(1):3-10. 

Sirikudta W., Tuchinda P., Chularojanamontri L., Kulthanan K., Pinkaew S. Clinicopathological 
Significance among Patients with In vivo Epidermal Nuclear Staining by Direct 
Immunofluorescence Study. Indian J Dermatol. 2017 Mar-Apr; 62(2):226. 

Kulthanan K., Tuchinda P., Chularojanamontri L., Likitwattananurak C., Ungaksornpairote C. 
Omalizumab therapy for treatment of recalcitrant chronic spontaneous urticaria in 
Asian population. Journal of Dermatological Treatment. 2017 Feb; 28(2):160-165. 

Pongparit K., Chularojanamontri L., Boonchai W. Necrolytic Migratory Erythema with 
Cryosurgery Intervention. Siriraj Medical Journal. 2017 Jan-Feb; 69(1): 44-46. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28400653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28400653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28400653


๒๙๓ 

 

มคอ.๒ 

Chularojanamontri L., Wongpraparut C., Silpa-Archa N., Chaweekulrat P.  Metabolic 
syndrome and psoriasis severity in South-East Asian patients:  An investigation of 
potential association using current and chronological assessments. J Dermatol. 2016 
Dec;43(12):1424-1428. 

Chularojanamontri L., Tuchinda P., Pongparit K., Pinkaew S., Nuchkull P., Kulthanan K. 
Contact Urticaria caused by alcohol:  Clinical characteristics and cross-reactions. 
Annals of Allergy, Asthma and Immunology. December 2016; 117(6): 721-723.e1. 

Silpa-Archa N., Nitayavardhana S., Thanomkitti K., Chularojanamontri L., Varothai S., 
Wongpraparut C. Comparison of the efficacy and safety of 0.1% tacrolimus ointment 
and 0.1%  mometasone furoate cream for adult vitiligo: A single-blinded pilot study. 
Dermatologica Sinica. 2016 Dec; 34(4): 177-179 

Theodorakopoulou E., Yiu ZZ., Bundy C., Chularojanamontri L., Gittins M., Jamieson LA., 
Motta L., Warren RB., Griffiths CE.  Early- and late-onset psoriasis:  a cross-sectional 
clinical and immunocytochemical investigation. Br J Dermatol. 2016 Nov; 175(5):1038-
1044. 

Klaewsongkram J., Thantiworasit P., Suthumchai N., Rerknimitr P., Sukasem C., Tuchinda P., 
Chularojanamontri L., Srinoulprasert Y., Rerkpattanapipat T., Chanprapaph K., 
Disphanurat W., Chakkavittumrong P., Tovanabutra N., Srisuttiyakorn C. In vitro test to 
confirm diagnosis of allopurinol-induced severe cutaneous adverse reactions.  Br J 
Dermatol. 2016 Nov; 175(5): 994-1002. 

Chuamanochan M., Kulthanan K., Tuchinda P., Chularojanamontri L., Nuchkull P.  Clinical 
features of chronic urticaria in aging population.  Asian Pac J Allergy Immunol.  2016 
Mar 20. Doi: 10.12932/AP0708. 

Chularojanamontri L., Wongpraparut C., Tuchinda P., Winayanuwattikun W., Boonyasiri A., 
Kulthanan K., Thamlikitkul V. Oral Candida Colonization in Thai Patients with Psoriasis. 
J Med Assoc Thai. 2016 Jan;99(1):  84-7. 

Chularojanamontri L., Wongpraparut C., Tuchinda P., Winayanuwattikun W., Boonyasiri A., 
Kulthanan K., Thamlikitkul V. Prevalence of Cutaneous Bacterial Colonization in Thai 
Patients with Psoriasis. J Med Assoc Thai. 2016 Apr;99(4):418-23. 

Chularojanamontri L., Tuchinda P., Pinkaew S., Chanyachailert P., Petyim S., Sangkarat S., 
Kulthanan K., Suthipinittharm P. Human cervix: an alternative substrate for detecting 
circulating pemphigus antibodies. Arch Dermatol Res. 2016 Aug;308(6):437-42. 



๒๙๔ 

 

มคอ.๒ 

Kulthanan K., Chularojanamontri L., Tuchinda P., Rujitharanawong C., Maurer M., Weller K. 
Validity, reliability and interpretability of the Thai version of the urticarial control test 
(UCT). Health Qual Life Outcomes. 2016 Apr 14;14:61. 

Kulthanan K., Chularojanamontri L., Tuchinda P., Rujitharanawong C., Baiardini I., Braido F. 
Minimal clinical important difference (MCID)  of the Thai Chronic Urticaria Quality of 
Life Questionnaire (CU-Q2oL). Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Jun;34(2):137-45. 

Kulthanan K., Nuchkull P., Ungaksornpairote C., Chularojanamontri L., Tuchinda P. 
Prevalence and clinical correlation of serum immunoglobulin E in patients with 
chronic spontaneous rticarial. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016 Jan 21. Pii: S1081-
1206(15)00828-5. Doi: 10.1016/j.anai.2015.12.007. 

Chularojanamontri L., Tuchinda P., Kulthanan K., Varothai S., Winayanuwattikun W.  A 
double-blinded, randomized, vehicle-controlled study to access skin tolerability and 
efficacy of an anti-inflammatory moisturizer in treatment of acne with 0. 1% 
adapalene gel. J Dermatolog Treat. 2016 Mar;27(2):140-5. 

Khankham S., Chularojanamontri L., Wongpraparut C., Silpa-Archa N., Janyong N., 
Vathesatogkit P.  Coronary artery events in Thai patients with psoriasis using 
Framingham and Ramathibodi Electricity Generating Authority of Thailand risk scores. 
Asian Biomedicine. 2015; 9(4):495-500. 

Chularojanamontri L., Kulthanan K., Suthipinittharm P., Jiamton S., Wongpraparut C., Silpa-
Archa N, Tuchinda P, Sirikuddta W. Clinical differences between early- and late-onset 
psoriasis in Thai patients. Int J Dermatol. 2015 Mar;54(3):290-4. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26293170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26293170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26293170
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http://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19300156818&origin=recordpage


๒๙๕ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรสว ๒๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสว ๓๑๖ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และกระดูก ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรอย ๔๐๑ อายุรศาสตร์ ๖ (๐-๖-๒๐) 
ศรสว ๔๑๒ ทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสว ๔๑๓ การแก้ปัญหาทางคลินิก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรอย ๕๐๒ อายุรศาสตร์ ๘ (๐-๘-๒๐) 
ศรสว ๕๑๔ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
ศรสว ๖๑๔ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและตจวิทยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
ศรสว ๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐-๙-๕) 
ศรสว ๖๐๑ เวชศาสตร์ชุมชน ๑ (-๐-๓-๒) 
ศรสว ๖๐๗ เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ๒ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๖๓๑ ประสบการณ์คลินิกทางตจวิทยา ๒ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๖๓๔ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง อิมมูโนวิทยาและผื่นแพ้สัมผัส ๒ (๐-๖-๓) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรตจ  ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 
ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) 
ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 

 
 
 



๒๙๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๗. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวลัยลักษณ์  ชัยสูตร 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ว.ว. รังสีรวมรักษาของล าตัว แพทยสภา ๒๕๕๒ 
ว.ว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง แพทยสภา ๒๕๔๘ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ๒๕๓๑ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๔ 

 
สังกัด ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Radiology 
๒. Body Interventional Radiology 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ngamsombat C., Chaiyasoot W. Analysis of extrahepatic collateral arteries in transcatheter 

arterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma. Siriraj Medical Journal. 
2018. 70(3):247-253 

Chaiyasoot W., Pongpanumaspaisan T., Tongdee T., Thamtorawat S. Rojwatcharapibarn S. 
Pre-operative Embolization for Bone Tumors; Single Center Experience. Siriraj Medical 
Journal. 2016. 68(6):332-338 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
หนังสือ ต ารา 
 วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, อภิญญา เจริญศักดิ์, วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์, Ultrasound in clinical practice 

= การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง. กรุงเทพฯ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. พิมพ์ครั้งที่ 2, ISBN:9786162792649, 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=55635954300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6506236838&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85051573846&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=77fdde2de3fa8548264bc4114f2db12f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286506236838%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85051573846&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=77fdde2de3fa8548264bc4114f2db12f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286506236838%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=


๒๙๗ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

 - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย ๓ (๓-๐-๖) 
ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) 
ศรรส ๕๗๐ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) 
ศรรส ๕๗๑ ภาพวินิจฉัยในเด็กพ้ืนฐาน ๒ (๐-๔-๒) 

 
 



๒๙๘ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๘. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันรัชดา  คัชมาตย์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Clinical Fellow อายุรศาสตร์โรคข้อ Toronto University, Canada ๒๕๕๒ 
ว.ว. อายุรศาสตร์โรคข้อ แพทยสภา ๒๕๔๖ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 

ว.ว. 
อายุรศาสตร์โรคข้อและ 

รูมาติสซั่ม 
แพทยสภา ๒๕๔๔ 

ป.ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

 
สังกัด สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่  ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. โรคข้อและรูมาติสซั่ม 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Phuan-Udom R., Lektrakul N., Katchamart W. The association between 10-year fracture risk 

by FRAX and osteoporotic fractures with disease activity in patients with rheumatoid 
arthritis. Clin Rheumatol. 2018 Jul 23. doi: 10.1007/s10067-018-4218-8. 

Ruangpin C., Rodchuae M., Katchamart W.  Factors Related to Surgical Treatment and 
Outcomes of Thai Patients With Septic Arthritis.  Patients With Septic Arthritis. 
Ruangpin C., Rodchuae M., Katchamart W.  J Clin Rheumatol.  2018 Jun 15.  doi: 
10.1097/RHU.0000000000000826. 

Chiowchanwisawakit P., Katchamart W., Osiri M., Narongroeknawin P., Chevaisrakul P., 
Kitumnuaypong T., Siripaitoon B., Louthrenoo W.  Effectiveness and Drug Survival of 

Anti-Tumor Necrosis Factor α Therapies in Patients With Spondyloarthritis:  Analysis 
From the Thai Rheumatic Disease Prior Authorization Registry. J Clin Rheumatol. 2018 
Mar 7. doi: 10.1097/RHU.0000000000000741. 



๒๙๙ 

 

มคอ.๒ 

Chiowchanwisawakit P., Thaweeratthakul P., Wattanamongkolsil L., Srinonprasert V., 
Koolvisoot A., Muangchan C., Nilganuwong S., Arromdee E., Katchamart W. 
Relationship Between Health-Related Quality of Life and Patient Acceptable 
Symptom State With Disease Activity and Functional Status in Patients With 
Ankylosing Spondylitis in Thailand:  A Cross-sectional Study.  J Clin Rheumatol.  2018 
Mar 6. doi: 10.1097/RHU.0000000000000750. 

Louthrenoo W., Kasitanon N., Katchamart W., Aiewruengsurat D., Chevaisrakul P., 
Chiowchanwisawakit P., Dechanuwong P., Hanvivadhanakul P., Mahakkanukrauh A., 
Manavathongchai S., Muangchan C., Narongroeknawin P., Phumethum V., Siripaitoon 
B., Suesuwan A., Suwannaroj S., Uea-Areewongsa P., Ukritchon S., Asavatanabodee P., 
Koolvisoot A., Nanagara R., Totemchokchyakarn K., Nuntirooj K., Kitumnuaypong T. 
2016 updated Thai Rheumatism Association Recommendations for the use of biologic 
and targeted synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs in patients with 
rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2017 Sep;20(9):1166-1184. 

Rodchuae M., Ruangpin C., Katchamart W. Clinical manifestations, treatment outcomes, and 
risk factors for sternoclavicular septic arthritis. 

Teerawattananon C., Tantayakom P., Suwanawiboon B., Katchamart W. Risk of perioperative 
bleeding related to highly selective cyclooxygenase-2 inhibitors: A systematic review 
and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2017 Feb;46(4):520-528. 

Chiowchanwisawakit P., Wattanamongkolsil L., Srinonprasert V., Petcharat C., Siriwanarangsun 
P, Katchamart W.  Developing the Thai Siriraj Psoriatic Arthritis Screening Tool and 
validating the Thai Psoriasis Epidemiology Screening Tool and the Early Arthritis for 
Psoriatic Patients questionnaire. Rheumatol Int. 2016 Oct;36(10):1459-68. 

Tantayakom P., Koolvisoot A., Arromdee E., Chiowchanwisawakit P., Muangchan C., 
Katchamart W.  Metabolic syndrome is associated with disease activity in patients 
with rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine. 2016 Oct;83(5):563-7. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 



๓๐๐ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๒๖ โรคข้อและรูมาติซั่ม ๑ (๐-๒-๑) 
 
 



๓๐๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๒๙. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชญ์  บรรณหิรัญ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate visiting 
Fellowship 

Otolaryngology Harvard University, USA ๒๕๔๙ 

Certified 
International Sleep 

Specialist 

 Stanford University, USA ๒๕๔๘ 

Certificate 
Fellowship 

Pediatric 
Sleep Medicine 

Tulane University, USA ๒๕๔๘ 

Certificate 
Fellowship 

Rhinology University of Miami, USA ๒๕๔๗ 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. โสต ศอ นาสิก แพทยสภา ๒๕๔๕ 
พ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 

 
สังกัด ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Pediatric Sleep Medicine 
๒. Rhinology 
๓. Otolaryngology 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Tanphaichitr A. , Thianboonsong A. , Banhiran W. , Vathanophas V. , Ungkanont K.  . Watch 

Peripheral Arterial Tonometry in the Diagnosis of Pediatric Obstructive Sleep Apnea. 
Otolaryngology - Head and Neck Surgery (United States). 2018. 159 (1): 166-172. 

http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85045340797&doi=10.1177%2f0194599818768215&partnerID=40&md5=2ac29ed8a3526ad47c6f294bbe283ef1


๓๐๒ 

 

มคอ.๒ 

Kaewkul P., Banhiran W., Ungkanont K., Tanphaichitr A., Chongkolwatana C., Vathanophas V. 
Diagnostic properties modified OSA-18 questionnaire in children with severe obstructive 
sleep apnea. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018. 101 (4): 

Banhiran W., Assanasen P., Nopmaneejumrudlers C., Nujchanart N., Srechareon W., 
Chongkolwatana C., Metheetrairut C.  Adjustable thermoplastic oral appliance versus 
positive airway pressure for obstructive sleep apnea. The Laryngoscope. 2017. Jul 17. doi: 
10.1002/lary.26753. 

Chirapapaisan N., Likitgorn T., Pleumchitchom M., Sakiyalak D., Banhiran W., Saiman M., 
Chuenkongkaew W. Diurnal changes in retinal nerve fiber layer thickness with obstructive 
sleep apnea/hypopnea syndrome. Int J Ophthalmol 2016;9(7):979-83. 

Banhiran W., Assanasen P., Tantilipikorn P., Nujchanart N., Voraprayoon S., Bunnag C.  A 
randomized study of temperature-controlled versus bipolar radiofrequency for inferior 
turbinate reduction. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Oct;272(10):2877-84. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรสน ๕๔๕ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๗๑ โสตวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 

 

http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047157886&partnerID=40&md5=18e2f6173b7979e65bed14a122d031a3
http://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047157886&partnerID=40&md5=18e2f6173b7979e65bed14a122d031a3


๓๐๓ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๔๒ หัตถการพ้ืนฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 

 
 



๓๐๔ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๐. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์  ถิรภัทรพงษ์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate  
fellowship training 

cardiopulmonary 
rehabilitation 

Mayo Clinic Hospital, 
Rochester, Minnesota, USA 

๒๕๕๖ 

Certificate  
fellowship training 

cardiopulmonary 
rehabilitation 

New York Presbyterian 
Hospital, Columbia 

University, New York City, 
New York, USA 

๒๕๕๔ 

ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ๒๕๕๐ 
ป. ชั้นสูง เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 

พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Cardiac rehabilitation 
๒. Pulmonary rehabilitation 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lamphonrat T., Thirapatarapong W., Pajareya K.  Clinical Characteristics of Patients with 

Myelomeningocele at Siriraj Hospital during 2011-2012”  J Thai Rehabil Med 
2016;26(3):104-110.  

Armstrong HF., Gonzalez-Costello J., Thirapatarapong W., Jorde UP., Bartels MN.  Effect of 
lung transplantation on heart rate response to exercise. Heart Lung 2015;44(3):246-50. 

Armstrong HF., Dussault NE., Thirapatarapong W., Lemieux RS., Thomashow BM., Bartels MN. 
Ventilatory efficiency before and after lung volume reduction surgery.  Respir Care 
2015;60(1):63-71. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 



๓๐๕ 

 

มคอ.๒ 

 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
- 

 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ     ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 
ศรวฟ  ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๙ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๒๐ หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๐-๖-๓) 



๓๐๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิวรรณ  ทังสุบุตร 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Diplomate, American 
Board 

Intervention Cardiology University of Maryland 
Medical Center, USA 

๒๕๔๔ 

Diplomate, American 
Board 

Cardiovascular Disease University of Chicago 
Hospital, USA 

๒๕๔๑ 

Diplomate, American 
Board 

Internal Medicine University Hospital of 
Cleveland Case Western 
Reserve University, USA 

๒๕๓๘ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

 

สังกัด สาขาวิชาหทัยวิท  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. โรคหัวใจ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Stewart RAH., Szalewska D., Stebbins A., Al-Khalidi HR., Cleland JGH., Rynkiewicz A., Drazner 

MH., White HD., Mark DB., Roy A., Kosevic D., Rajda M., Jasinski M., Leng CY., 
Tungsubutra W., Desvigne-Nickens P., Velazquez EJ., Petrie MC.  Six-minute walk 
distance after coronary artery bypass grafting compared with medical therapy in 
ischaemic cardiomyopathy. Open Heart. 2018 Feb 20;5(1):e000752.  

Rao MP., Al-Khatib SM., Pokorney SD., She L., Romanov A., Nicolau JC., Lee KL., Carson P., 
Selzman CH., Stepinska J., Cleland JG., Tungsubutra W., Desvigne-Nickens PM., Sueta 
CA., Siepe M., Lang I., Feldman AM., Yii M., Rouleau JL., Velazquez EJ; STICH Trial 
Investigators.  Sudden Cardiac Death in Patients With Ischemic Heart Failure 
Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting:  Results From the STICH Randomized 
Clinical Trial (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure) .  Circulation.  2017 Mar 
21;135(12):1136-1144. 



๓๐๗ 

 

มคอ.๒ 

Tangkittikasem T., Wongpraparut N., Panchavinnin P., Tresukosol D., Chotinaiwattarakul C., 
Phankingthongkum R., Tungsubutra W., Udompunturak S., Pongakasira R. 
Differentiation of Takotsubo Cardiomyopathy from ST Elevation Myocardial Infarction 
in Patients Activated for Fast-Track Coronary Angiography.  J Med Assoc Thai.  2016 
Sep;99(9):996-1004. 

Tungsubutra W., Chichareon P., Tresukosol D., Chotinaiwattrakul C., Phankingthongkum R., 
Wongpraparut N., Panchavinnin P.  In-Hospital Outcomes after Rescue Percutaneous 
Coronary Intervention in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction. J 
Med Assoc Thai. 2016 Jun;99(6):645-52. 

Tungsubutra W., Phongtuntakul B. Achievement of LDL-cholesterol goal with statins after an 
st segment elevation myocardial infarction. J Med Assoc Thai. 2015 Feb;98(2):129-36. 

 

บทความทางวิชาการ 
 - 
 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 



๓๐๘ 

 

มคอ.๒ 

๓๒. ชื่อ รองศาตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล  
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

วท.บ. ระบาดวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 
ประกาศนียบัตร

ผู้เชี่ยวชาญ 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้สูงอายุ Case Western Reserve 

University, Ohio, USA 
๒๕๓๖ 

ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘ 
 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. การฟ้ืนฟูในผู้สูงอายุ 
๒. การฟ้ืนฟูในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
๓. การฟ้ืนฟูในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน 
๔. การฟ้ืนฟูในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Kuptniratsaikul V., Kittichaikarn C., Suntornpiyapan P., Kovintaset K., Inthibal S. Is four-week 

underwater treadmill exercise regimen compared to home exercise efficacious for 
pain relief and functional improvement in obese patients with knee osteoarthritis? A 
randomized controlled trial.  Clin Rehabil 2018 Aug 1: 269215518792041.  doi: 
10.1177/0269215518792041. [Epub ahead of print]. 

Kuptniratsaikul V., Thitisakulchai P., Sarika S., Khaewnaree S.  The burden of stroke on 
caregivers at 1-year period: a multicenter study. J Thai Rehabil Med 2018; 28: 8-14. 

Kuptniratsaikul V., Kovindha A., Suethanapornkul S., Massakulpan P., Permsirivanich W., 
Srisa-An Kuptniratsaikul P.  Motor recovery of stroke patients after rehabilitation:  1-
year follow-up study. Int J Neurosci 2017; 127: 37-43. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26759075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26759075


๓๐๙ 

 

มคอ.๒ 

Limampai P., Wongsrithep W., Kuptniratsaikul V. Depression after stroke at 12-month follow-
up: a multicenter study. Int J Neurosci 2017: 887-92. 

Koedwan C., Bun in J., Teerasimbut C., Kuptniratsaikul  V.  The prevalence of knee OA in 
community-based elders. Thai J Physiother 2016; 38: 59-70. 

Khongsri N., Tongsuntud S., Limampai P., Kuptniratsaikul V. The prevalence of sarcopenia 
and related factors in a community-dwelling elders Thai population.  Osteoporosis 
and Sarcopenia 2016; 2:110-5.  

Kuptniratsaikul V., Wattanapa P., Wathanadilokul U., Sukonthamarn K., Lukkanapichonchut 
P., Ingkasuthi K., et al.  The effectiveness and efficiency of inpatient rehabilitation 
services in Thailand:  A prospective multicenter study.  Rehabilitation Process and 
Outcome 2016; 5: 13-18. 

Kongkasuwan R., Voraakhom K., Pisolayabutra P., Maneechai P., Boonin J., Kuptniratsaikul V. 
Creative art therapy to enhance rehabilitation for stroke patients:  A randomized 
controlled trial. Clin Rehabil 2016; 30: 1016-23.  

Tunwattanapong P., Kongkasuwan R., Kuptniratsaikul V.  The effectiveness of a neck and 
shoulder stretching exercise program among office workers with neck pain:  a 
randomized controlled trial. Clin Rehabil 2016; 30: 64-72. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย. ใน: วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 2561. 

บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จ ากัด;  
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล. การฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม. ใน: กีรติ เจริญชลวานิช, บรรณาธิการ. ศัลยศาสตร์บูรณ

สภาพข้อเข่าเสื่อม. กรุงเทพมหานคร: 2559. บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด; หน้า 38-58. 
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล. การหกล้มในเชิงของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด กระดูกหัก. ใน : ทวี ทรงพัฒนาศิลป์, 

บรรณาธิการ. การดูแลรักษา ภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนแบบองค์รวม 1. กรุงเทพฯ: 2558. 
บริษัท บียอนด ์เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; หน้า 259-298. 

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล. การป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยวิธีไม่ใช้ยา. ใน : ทวี ทรงพัฒนาศิลป์, 
บรรณาธิการ. การดูแล รักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนแบบองค์รวม 2. กรุงเทพฯ: 2558. 
บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด; หน้า 745-778. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patchara+Limampaia%2C+Wanpen+Wongsrithep%2C+Kuptniratsaikul+V
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25780258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25780258
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25780258


๓๑๐ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๔   การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ู

๔ (๓-๒-๗) 

ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ     ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๓ (๐-๖-๓) 
ศรวฟ  ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขัน้สูง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๙ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๒๐ หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 



๓๑๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๓. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ สุทธิพรพลางกูร 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ว.ว. ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา ๒๕๕๑ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 
วท.ด. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
ว.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ2) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

 
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Bone and soft-tissue tumor 
๒. ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ  

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Nishitani K., Sutipornpalangkul W., de Mesy Bentley KL., Varrone JJ., Bello-Irizarry SN., Ito H., 

Matsuda S., Kates SL., Daiss JL., Schwarz EM. Quantifying  the natural history of 
biofilm formation in vivo during the establishment of chronic implant-associated 
Staphylococcus aureus osteomyelitis in mice to identify critical pathogen and host 
factors. J Orthop Res 2015 Sep;33(9):1311-9. 

Muangpaisan W., Suwanpatoomlerd S., Srinonprasert V., Sutipornpalangkul W., Wongprikron 
A., Assantchai P. Causes and course of falls resulting in hip fracture among elderly 
Thai patients. J Med Assoc Thai 2015 May;98(3):298-305. 

Muangpaisan W., Wongprikron A., Srinonprasert V., Suwanpatoomlerd S., Sutipornpalangkul 
W., Assantchai P. Incidence and risk factors of acute delirium in older patients with 
hip fracture in Siriraj hospital. J Med Assoc Thai 2015 Apr;98(4):423-30. 

 
 



๓๑๒ 

 

มคอ.๒ 

Sutipornpalangkul W., Zambrana L., Gianakos A., Lane J.M. Comparison of sagittal balance 
between radiofrequency targeted vertebral augmentation and  balloon kyphoplasty 
in treatment of vertebral compression fracture:  A retrospective study.  J Med Assoc 
Thai 2016 ;99(9):1025-32. 

 
บทความทางวิชาการ 

- 
 
หนังสือ ต ารา 

- 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

- 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรศศ  ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านมขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๐-๔-๒) 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศศ  ๕๒๔ พ้ืนฐานทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 

 



๓๑๓ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๔. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีนวล  ชวศิริ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 
Certificate Electrodiagnosis Kyoto University ๒๕๓๙ 
Certificate Pediatric Rehabilitation Yokohama Rehabilitation 

Center, Yokohama City 
University Medical Center, 

Japan 

๒๕๓๘ 

ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ๒๕๓๔ 
ป.ชั้ นสูง เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 

พ.บ. แพทยศาสตร์ Cebu Institute of Medicine, 
Philippines 

๒๕๒๙ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Pediatric Rehabilitation 
๒. Invention 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chavasiri S., Sukprasert N., Chavasiri C., The incidence of anxiety and depression in patients 

with spinal injury at Siriraj spinal unit. The Thai  Journal of orthopaedic surgery 2018, 
42. No 1-2 : 10-17.  

ศรีนวล ชวศิริ, ธนากร ธนามี. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลหลักของผู้ป่วย
เด็กพิการ ใน สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็ก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,  เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 
2018; 28(2): 53-60. 

พรชัย งามธนวัฒน์, ศรีนวล ชวศิริ. การศึกษาระบาดวิทยาในผู้ป่วยเด็ก ที่มารับการรักษาที่ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร. 2559; 26(1): 31-38. 

 



๓๑๔ 

 

มคอ.๒ 

บทความทางวิชาการ 
 - 
 

หนังสือ ต ารา 
Mezaki T. , Chavasiri S.  Involuntary movement.  In :  Chavasiri S. , Hampadungkij K. ,  

Chotiyarnwong C., Decharak V., editors.  Unseal Pediatric rehabilitation.  Bangkok : PA  
living ; 2017. P 417-430. 

Chavasiri S. , Omoto K.  Basic approach to oromotor dysfunction.  In :  Chavasiri S. , 
Harmpadungkij K. , Chotiyarnwong C. , Decharak V. , editors, Uneal Pediatric 
rehabilitation. Bangkok : PA living ; 2017. P 239-252 

ศรีนวล ชวศิริ  สมองพิการ ใน : ศรีนวล ชวศิริ, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์, วรธี เดชารักษ์ 
บรรณาธิการ,  หนังสือรู้ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็ก กรุงเทพมหานคร: 2560. บริษัท พีเอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด ; 
หน้า 117-136. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
๑. Stand-up wheelchair for paralyzed patient เลขที่สิทธิบัตร 0101000079 
๒. เก้าอ้ีนั่งที่สามารถปรับท่ายืน เลขที่  0803000743 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๔   การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ     ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๓ (๐-๖-๓) 
ศรวฟ  ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขัน้สูง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๙ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๒๐ หัตถการชั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๐-๖-๓) 



๓๑๕ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๕. ชือ่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  อิทธิเมฆินทร์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate Research 
fellowship 

Breast cancer stem cells University of Michigan 
Comprehensive Cancer 

Center, USA 

๒๕๕๔ 

ว.ว. อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา ๒๕๕๑ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๙ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
พ.บ.  

(เกียรตินิยมนดับ ๑) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 

 
สังกัด สาขาวิชาเคมีบ าบัด ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  
๑. เคมีบ าบัด 

 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Chularojanamontri L., Tuchinda P., Likitwattananurak C., Pongparit K., Rujitharanawong C., 

Ithimakin S., Kulthanan K. Cutaneous toxicities of epidermal growth factor receptor 
inhibitors: A prospective study in 60 Asian patients. Asian Pac J Allergy Immunol. 2018 
Mar 12. doi: 10.12932/AP-140317-0047.  

Sootichote R., Thuwajit P., Singsuksawat E., Warnnissorn M., Yenchitsomanus PT., Ithimakin 
S., Chantharasamee J., Thuwajit C. Compound A attenuates toll-like receptor 4-
mediated paclitaxel resistance in breast cancer and melanoma through suppression 
of IL-8. BMC Cancer. 2018 Feb 27;18(1):231.  

Phaibulvatanapong E., Srinonprasert V., Ithimakin S. Risk Factors for Chemotherapy-Related 
Toxicity and Adverse Events in Elderly Thai Cancer Patients: A Prospective Study. 
Oncology. 2018;94(3):149-160. 

 



๓๑๖ 

 

มคอ.๒ 

Timudom K., Phothong N., Akaraviputh T., Chinswangwatanakul V., Pongpaibul A., Petsuksiri 
J., Ithimakin S., Trakarnsanga A. Does Extending the Waiting Time of Low-Rectal 
Cancer Surgery after Neoadjuvant Chemoradiation Increase the Perioperative 
Complications?. Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:7870815. Epub 2016 Sep 22. 

Thamlikitkul L., Srimuninnimit V., Akewanlop C., Ithimakin S., Techawathanawanna S., 
Korphaisarn K., Chantharasamee J., Danchaivijitr P., Soparattanapaisarn N. Efficacy of 
ginger for prophylaxis of chemotherapy-induced nausea and vomiting in breast 
cancer patients receiving adriamycin-cyclophosphamide regimen: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled, crossover study. Support Care Cancer. 2017 
Feb;25(2):459-464. 

Wangchinda P., Ithimakin S. Factors that predict recurrence later than 5 years after initial 
treatment in operable breast cancer. World J Surg Oncol. 2016 Aug 24;14(1):223.. 

Pramyothin P., Manyanont S., Trakarnsanga A., Petsuksiri J,. Ithimakin S. A prospective study 
comparing prophylactic gastrostomy to nutritional counselling with a therapeutic feeding 
tube if required in head and neck cancer patients undergoing chemoradiotherapy in Thai 
real-world practice. J Hum Nutr Diet. 2016 Dec;29(6):768-776. 

 

บทความทางวิชาการ 
 - 
 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

    



๓๑๗ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรอย ๕๓๓ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ๑ (๐-๒-๑) 

๓๖. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร  ศรีนวลนัด 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัย  
เวชศาสตร์ครอบครัว  

แห่งประเทศไทย 

๒๕๔๕ 

FRCS. Diploma of Fellowship The Royal College of 
Surgeon, UK 

๒๕๔๑ 

M.Sc. Surgical Science University of London, UK ๒๕๓๙ 
ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๙ 

ป. ชั้นสูง ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๑ 

 
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Prostate cancer 
๒. Robotic Surgery 
๓. Laparoscopic Surgery 
๔. Bio-medical engineering 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Taweemonkongsap T., Suk-Ouichai C., Chotikawanich E., Jitpraphai S., Woranisarakul V., 

Ramart P., Phinthusophon K., Amornvesukit T., Leewansangtong S., Srinualnad S., 
Nualyong C. The Impact of Arterial Clamping Technique in Robot-Assisted Partial 
Nephrectomy on Renal Function and Surgical Outcomes: Six-Year Experience at Siriraj 
Hospital, Thailand. Urologia Internationalis. 2018. 100 (3): 301-308. 

Woranisarakul V., Leewansangtong S., Dankulchai P., Apiwarodom N., Srinualnad S., 
Taweemonkongsap T., Chaiyaprasithi B., Amornvesukit T., Chotikawanich E., Jitpraphai 



๓๑๘ 

 

มคอ.๒ 

S., Phinthusophon K., Ramart P., Suk-ouichai C., Nualyong C. Oncological outcomes of 
radiotherapy after radical prostatectomy in Thai patients with prostate cancer. 
Journal of the Medical Association of Thailand. 2017. 100 (4): S179-S185. 

เปรมพงษ์ พิมพ์พิไล, ภควัฒน์ ระมาตร์, สุชาย สุนทราภา, ไชยยงค์ นวลยง, สุนัย ลีวันแสงทอง, สิทธิพร  
ศรีนวลนัด, ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์, บรรณสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์, ธีระพล อมรเวชสุกิจ, ศิรส จิตประไพ, 
กิตติพงษ์ พินธุโสภณ, พิชัย ศุจิจันทรัตน์, เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์, นพเก้า ชนะภัย. ผลของการขยาย
ท่อปัสสาวะในผู้หญิงวัยกลางคน ที่มีกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง. วารสารยูโร, 2559. ปีที่ : 
37, ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 1-6 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ  ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ  ๕๐๖ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ  ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ  ๕๑๒ สัมมนาศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรศศ ๕๓๒ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๓๓ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดมะเร็งทางยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๓๔ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๓๕ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับการดูแลรักษาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ

ส่วนล่างสตรี ระบบประสาทควบคุมทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะ
การตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) 

ศรศศ ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ๒ (๐-๔-๒) 
 
 

   

 



๓๑๙ 

 

มคอ.๒ 

๓๗. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Surgery University of Nottingham, UK ๒๕๕๑ 
M.Sc. Surgical Science University College London, 

UK 
๒๕๔๗ 

ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๒ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๓๗ 

 
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Breast cancer oncology 
๒. Thyroid surgery 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Lohsiriwat V. , Nuanuthai N. , Rojananin S. , Chuangsuwanich A. , O-Charoenrat P. , 

Ratanawichitrasi A. , Chuthapisith S. , Pisarnturakit P. , Rushatamukayanunt P. , 
Boonsripitayanon M.  Patient satisfaction, quality of life and outcomes of delayed 
postmastectomy breast reconstruction in early breast cancer patient: a tertiary care 
center, BREAST.  2017.  32  S118-S118. 

Srimontayamas S., Sa-Nguanraksa D., Lohsiriwat V., Bhothisuwan K., Chuthapisith S. Quality 
of life in breast cancer survivors:  Comparative study of mastectomy, mastectomy 
with immediate transverse rectus abdominis musculocutaneous flap reconstruction 
and breast conserving surgery. Journal of the Medical Association of Thailand 
2017.100(4),pp.S38-S45 

Claimon A. , Chuthapisith S. , Samarnthai N. , Pusuwan P.  Metastatic neuroendocrine 
carcinoma of the breast identified by Tc-99m-HYNIC-TOC SPECT/ CT:  A rare case 
report.Journal of the Medical Association of Thailand 2015.98(8),pp.828-832 

 



๓๒๐ 

 

มคอ.๒ 

บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรศศ  ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านมขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ      ๕๑๒ สัมมนาศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรศศ  ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้านมขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๐-๔-๒) 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศศ  ๕๒๔ พ้ืนฐานทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับศัลยแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) 

 
 
 



๓๒๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๘. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดสบาย  จุลทัพพะ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๔ 
ป. ชั้นสูง จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 

พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 
 
สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. จิตเวชผู้สูงอายุ 
๒. การส่งเสริมสุขภาพจิต 
๓. ความผิดปกติด้านอารมณ์ 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Vannachavee U. , Seeherunwong A. , Yuttatri P. , Chulakadabba S.  The Effect of a Drug 

Adherence Enhancement Program on the Drug Adherence Behaviors of Patients With 
Major Depressive Disorder in Thailand:  A Randomized Clinical Trial.  Archives of 
Psychiatric Nursing. 2016.30(3): 322-328. 

ภัทรา สุดสาคร, สุดสบาย จุลกทัพพะ, สุวิทย์ เจริญศักดิ์, เธียรชัย งามทิทย์วัฒนา. ผลของโปรแกรมการฝึก
ความจ าด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ในผู้สูงอายุ.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ
ไทย. ๒๕๕๙, ๖๑(๓):๒๔๑-๒๕๒. 

จีรนันท์ คันทะสอน, สุดสบาย จุลกทัพพะ. ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนทางจิตวิทยากับภาวะผู้น าในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย. วารสารสหศาสตร์. ๒๕๕๙,๑๖(๑):๑๑๘-๑๓๗. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 



๓๒๒ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจค ๖๐๔ จิตบ าบัด ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจค ๖๐๗ จิตพยาธิสภาพขั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจค ๖๔๖ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจค ๖๔๗ จิตวิทยาเก่ียวกับการเสพติด ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจค ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓ (๐-๖-๓) 

 
 
 



๓๒๓ 

 

มคอ.๒ 

 

๓๙. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์  พงศ์ประสบชัย 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate Visiting 
scientist 

Pancreatology Mayo Clinic, Rochester, 
Minnesota, USA 

๒๕๔๕ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 

แพทยสภา ๒๕๔๒ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา ๒๕๔๐ 
ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

พ.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

 
สังกัด สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Diseases of the pancreas 
๒. Capsule endoscopy, enteroscopy 
๓. Clinical teaching, Counseling 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Wataganara T., Leetheeragul J., Pongprasobchai S., Sutantawibul A., Phatihattakorn C., 

Angsuwathana S. Prediction and prevention of pre-eclampsia in Asian subpopulation. 
J Obstet Gynaecol Res. 2018 May;44(5):813-830. 

Kaosombatwattana U., Pongprasobchai S., Limsrivilai J., Maneerattanaporn M., 
Leelakusolvong S., Tanwandee T. Efficacy and safety of nortriptyline in functional 
dyspepsia in Asians: A randomized double-blind placebo-controlled trial. J 
Gastroenterol Hepatol. 2018 Feb;33(2):411-417. 



๓๒๔ 

 

มคอ.๒ 

Pongprasobchai S., Vibhatavata P., Apisarnthanarak P. Severity, Treatment, and Outcome of 
Acute Pancreatitis in Thailand: The First Comprehensive Review Using Revised Atlanta 
Classification. J Gastroenterol Hepatol. 2018 Feb;33(2):411-417. 

Aniwan S., Ratanachu-Ek T., Pongprasobchai S., Limsrivilai J., Praisontarangkul OA., 
Pisespongsa P., Mairiang P., Sangchan A., Sottisuporn J., Wisedopas N., Kullavanijaya 
P., Rerknimitr R. Impact of Fecal Hb Levels on Advanced Neoplasia Detection and the 
Diagnostic Miss Rate For Colorectal Cancer Screening in High-Risk vs. Average-Risk 
Subjects: a Multi-Center Study. Clin Transl Gastroenterol. 2017 Aug 10;8(8):e113. 

Limsrivilai J., Srisajjakul S., Pongprasobchai S., Leelakusolvong S., Tanwandee T. A 
Prospective Blinded Comparison of Video Capsule Endoscopy Versus Computed 
Tomography Enterography in Potential Small Bowel Bleeding: Clinical Utility of 
Computed Tomography Enterography. J Clin Gastroenterol. 2017 Aug;51(7):611-618. 

Limsrivilai J., Shreiner AB., Pongpaibul A., Laohapand C., Boonanuwat R., Pausawasdi N., 
Pongprasobchai S., Manatsathit S., Higgins PD. Meta-Analytic Bayesian Model For 
Differentiating Intestinal Tuberculosis from Crohn's Disease. Am J Gastroenterol. 2017 
Mar;112(3):415-427. 

Aniwan S., Ratanachu Ek T., Pongprasobchai S., Limsrivilai J., Praisontarangkul OA., 
Pisespongsa P., Mairiang P., Sangchan A., Sottisuporn J., Wisedopas N., Kullavanijaya 
P., Rerknimitr R. The Optimal Cut-Off Level of The Fecal Immunochemical Test For 
Colorectal Cancer Screening in a Country with Limited Colonoscopy Resources: A 
Multi-Center Study from Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Feb 1;18(2):405-412. 

Atsawarungruangkit A., Pongprasobchai S. Current understanding of the 
neuropathophysiology of pain in chronic pancreatitis. World J Gastrointest 
Pathophysiol. 2015 Nov 15;6(4):193-202. 

Kobkitjaroen J., Pongprasobchai S., Tientadakul P. γ-Glutamyl Transferase Testing, Change of 
Its Designation on the Laboratory Request Form, and Resulting Ratio of Inappropriate 
to Appropriate Use. Lab Med. 2015 Summer;46(3):265-70. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 



๓๒๕ 

 

มคอ.๒ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๒๗ โรคระบบทางเดินอาหาร ๑ (๐-๒-๑) 
 
 
 



๓๒๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๐. ชื่อ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์ 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๓๓ 

ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๑ 
พ.บ.  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๗ 
วท.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๕ 

 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Retina and Vitreous 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Saktanasate J., Saksiriwutto P., Uiprasertkul M., Horthongkham N., Trinavarat A., 

Atchaneeyasakul L. Human Papillomavirus DNA in Paraffin-Embedded Retinoblastoma. 
J Med Assoc Thai 2018; 101 (2): 229-31. 

Jinda W., Taylor TD., Suzuki Y., Thongnoppakhun W., Limwongse C., Lertrit P., Trinavarat N., 
Atchaneeyasakul L. Whole exome sequencing in eight Thai patients with leber 
congenital amaurosis reveals mutations in the CTNNA1 and CYP4V2 Genes.  Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2017; 58: :2413-20. 

 
บทความทางวิชาการ 

- 
 



๓๒๗ 

 

มคอ.๒ 

หนังสือ ต ารา 
อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์. การรักษาโรคทางตาด้วยยา. ใน: อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาล

วณิช, บรรณาธิการ. ความรู้พ้ืนฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๘. บริษทั ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป 
จ ากัด; หน้า ๓๗๕-๘๙. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

- 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางคลินิกเก่ียวกับโรคกระจก

ตา โรคภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ  
๒ (๒-๐-๔) 

ศรจษ ๕๒๒ ทักษะทางคลินิกส าหรับดูแลโรคของกระจกตา โรค
ภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ 

๓ (๐-๖-๓) 

ศรจษ ๕๒๓ โรคจอประสาทตา วุ้นตา และประสาทจักษุวิทยา  ๔ (๒-๔-๖) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ  ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจษ  ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 

 
 



๓๒๘ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๑. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอติพร  ตวงทอง 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate Research 
fellowship 

Pediatric Ophthalmology The Children’s Hospital of 
Philadelphia University of 

Pennsylvania, USA 

๒๕๕๒ 

Certificate Pediatric Ophthalmology 
and Strabismus 

Jules Stein Eye Institute, 
University of California- Los 

Angeles, USA 

๒๕๕๑ 

Certificate Fellow Pediatric Ophthalmology 
and Strabismus 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 

พ.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ngamsombat C., Wongsawaeng D., Thuangtong A., Phasukkijwatan N., Prahunhungsit S., 

Witthiwej T., et al. Preoperative diffusion tensor imaging analysis of optic radiations: 
study in Pituitary macroadenoma patients with optic chiasm compression.  J Med 
Assoc Thai 2017; 100 (Suppl. 2): S76-81. 

Ruangvaravate N., Thuangtong A., Chanvarapha N. Fundus albipunctatus: A Case Report in 
Thailand and a Review of the Literature. J Med Assoc Thai 2017; 100 (11): 1241-6. 



๓๒๙ 

 

มคอ.๒ 

Thuangtong A., Lertpongparkpoom D., Srisawat C., Junnu S., Pratumvinit B.  Deposititon of 
triglyceride on soft contact lenses from Lipid-Containing artificial tears. Siriraj Med J 
2016; 68: 241-6. 

Chirapapaisan N., Laotaweerungsawat S., Chuenkongkaew W., Samsen P., Ruangvaravate N., 
Thuangtong A., Chanvarapha N.  Diagnostic value of visual evoked potentials for 
clinical diagnosis of multiple sclerosis. Doc Ophthalmol. 2015 Feb;130(1):25-30. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
อติพร ตวงทอง. อาการแสดงทางตาในโรคทั่วไป. ใน: อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาล

วณิช, บรรณาธิการ. ความรู้พ้ืนฐานทางจักษุวิทยา. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๘. บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป 
จ ากัด; หน้า ๓๓๕-๕๘. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานและความรู้ทางคลินิกเก่ียวกับโรคกระจก

ตา โรคภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ  
๒ (๒-๐-๔) 

ศรจษ ๕๒๒ ทักษะทางคลินิกส าหรับดูแลโรคของกระจกตา โรค
ภายนอกดวงตา เลนส์ และสายตาผิดปกติ 

๓ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ ๕๓๗ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนราง ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๔๐ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส และสายตาเลือนราง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

    



๓๓๐ 

 

มคอ.๒ 

๔๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี  ศรีวิจิตรกมล 
คุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate in 
postdocteral 

research fellow 
training 

 The University of Texas 
Health Science Center at 

San Antonio, USA 

๒๕๕๐ 

อ.ว. อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตะบอลิสม 

แพทยสภา ๒๕๔๗ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเม
ตะบอลิสม 

แพทยสภา ๒๕๔๕ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๓ 
ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

พ.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 

สังกัด สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. โรคทางต่อมไร้ท่อ 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Sothornwit J., Srisawasdi G., Suwannakin A., Sriwijitkamol A. Decreased health-related quality 

of life in patients with diabetic foot problems. Diabetes Metab Syndr Obes. 2018 Mar 
7;11:35-43. 

Panyakat WS., Phatihattakorn C., Sriwijitkamol A., Sunsaneevithayakul P., Phaophan A., 
Phichitkanka A. Correlation Between Third Trimester Glycemic Variability in Non-
Insulin-Dependent Gestational Diabetes Mellitus and Adverse Pregnancy and Fetal 
Outcomes. J Diabetes Sci Technol. 2018 May;12(3):622-629. 



๓๓๑ 

 

มคอ.๒ 

Tinmanee R., Buranagan R., Ploybutr S., Lertwattanarak R., Sriwijitkamol A. Rare Cause of 
Recurrent Hypoglycemia: Insulin Autoimmune Syndrome. Case Rep Endocrinol. 
2017;2017:6423852. 

Taweerutchana R., Lumlerdkij N., Vannasaeng S., Akarasereenont P., Sriwijitkamol A. Effect of 
Moringa oleifera Leaf Capsules on Glycemic Control in Therapy-Naïve Type 2 Diabetes 
Patients: A Randomized Placebo Controlled Study. Evid Based Complement Alternat 
Med. 2017;2017:6581390. 

Wanthong S., Lertwattanarak R., Sunsaneevithayakul P., Sriussadaporn S., Vannasaeng S., 
Sriwijitkamol A. High prevalence of diabetes and abnormal glucose tolerance in Thai 
women with previous gestational diabetes mellitus. J Clin Transl Endocrinol. 2017 Jun 
29;9:21-24. 

Anthanont P., Lumlerdkij N., Akarasereenont P., Vannasaeng S., Sriwijitkamol A. Moringa 
Oleifera Leaf Increases Insulin Secretion after Single Dose Administration: A 
Preliminary Study in Healthy Subjects. J Med Assoc Thai. 2016 Mar;99(3):308-13. 

Sangsawang T., Sriwijitkamol A. Type of dyslipidemia and achievement of the LDL-
cholesterol goal in chronic kidney disease patients at the University Hospital. Vasc 
Health Risk Manag. 2015 Nov 4;11:563-7. 

Chearskul S., Sriwijitkamol A., Kooptiwut S., Ornreabroi S., Churintaraphan M., Samprasert N. 
Cardiometabolic risk in Thai adults with type 2 diabetes mellitus: obese versus non-
obese. J Med Assoc Thai. 2015 Jun;98(6):528-34. 

Srivanichakorn W., Sriwijitkamol A., Kongchoo A., Sriussadaporn S., Plengvidhya N, 
Lertwattanarak R., Vannasaeng S., Thongtang N. Withdrawal of sulfonylureas from 
patients with type 2 diabetes receiving long-term sulfonylurea and insulin 
combination therapy results in deterioration of glycemic control: a randomized 
controlled trial. Diabetes Metab Syndr Obes. 2015 Mar 2;8:137-45. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 



๓๓๒ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในทั่วไป ๔ (๐-๘-๔) 
ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) 
ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) 
ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรอย ๕๓๖ ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ๑ (๐-๒-๑) 
 



๓๓๓ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๓. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล เลาหเพ็ญแสง 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 

Certificate 
Fellowship 

Pediatric liver transplant Queensland Liver 
Transplant Service, 

Australia 

๒๕๔๐ 

Certificate Surgical treatment for biliary 
atresia 

School of Medicine 
Tohoku University, Japan 

๒๕๓๖ 

ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๒ 
ว.ว. ศัลยศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๐ 

ป. ชั้นสูง ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๘ 
พ.บ. 

(เกียรตินิยม) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๖ 

 
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. กุมารศัลยศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Phuakpet K. , Sanpakit K. , Tanaanunmongkol P. , Veerakul G. , Vathana N. , Narkbunnam N. , 

Laohapansang M., Chuangsuwanich T., Survival and treatment outcomes in pediatric 
hepatoblastoma : the first report from Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public 
Health 2017;48(Suppl.2):161-72. 

Tanming P., Laohapensang M. The role of transperineal ultrasonography in determination of 
the level of anorectal malformations. J Med Assoc Thai 2017;100(Suppl.4):S69-73 

Laohapensang M., Treeritwilai S. The accuracy of transitional zone and aganglionic segment 
in hirschsprung disease. J Med Assoc Thai 2017;100(Suppl.4):S74-8 



๓๓๔ 

 

มคอ.๒ 

Taisab P., Laohapensang M. The accuracy of silk glove sign compared with ultrasonography 
in the diagnosis of inguinal hernia in children. J Med Assoc Thai 2017;100(Suppl.4):S79-83 

Siwaborwornwattana N., Ngerncham M., Iemsawatdikul K., Laohapensang M. Significant use 
of the recto-sigmoid index in prediction of hirschsprung disease in the newborn 
period. J Med Assoc Thai 2017;100(Suppl.4):S84-91 

Suksamanapun N. , Tantemsapya N. , Ngerncham M. , Laohapensang M.  The benefit of low 
rectal enema in children with uncertain causes of acute abdominal pain. J Med Assoc 
Thai 2017;100(Suppl.4):S92-8 

Laohapensang M., Srikuancharoen P.. The relationship between clinical outcomes after kasai 
operation and related factors in infants with biliary atresia.  J Med Assoc Thai 
2017;100(Suppl.4):S99-104 

Sukarnjanaprai N., Ngerncham M., Laohapensang M. The functional outcomes in anorectal 
malformations after posterior sagittal anorectoplasty.  J Med Assoc Thai 
2017;100(Suppl.4):S105-13 

Tubthong T., Laohapensang M. Bilateral paraovarian cysts with torsion in children : a case 
report and literature review. J Med Assoc Thai 2017;100(Suppl.4):S203-8 

Nakarerngrit C., Laohapensang M. The alternative treatment of intestinal neuronal dysplasia 
in newborn period : a case report. J Med Assoc Thai 2017;100(Suppl.4):S209-13 

Laohapensang M., Nakarerngrit C., Petsongkram B., Ngerncham M. The Association between 
the Midline Diastemas and the Superior Labial Frenum.  J Med Assoc Thai 2017;100 
(Suppl. 2):S90-S94. 

Nuntasunti W, Laohapensang M.  Benefit of Rectal Examination in Children with Acute 
Abdomen. J Med Assoc Thai 2017;100 (Suppl. 2):S109-S114. 

Khorana J., Singhavejsakul J., Ukarapol N., Laohapensang M., Wakhanrittee J., Patumanong J. 
Enema reduction of intussusception : the success rate of hydrostatic and pneumatic 
reduction. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2015 (11) : 1837-42 

Aanpreung P. , Tantemsapya N. , Ngerncham M. , Laohapansang M. Extrahepatic Portal Vein 
Obstruction in Children : Etiology, Treatment and Long-Term Outcome. Siriraj Med J. 
2015;67(5):235-240. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 



๓๓๕ 

 

มคอ.๒ 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
 - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
ศรศศ ๕๐๗ กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๓๐ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับกุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน ๒ (๑-๒-๓) 

 
 



๓๓๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๔. ชื่อ ผู้ช่วยศาชสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรภัทร  รัตอาภา 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D. Medical Sciences Kobe University Graduate 
School of Medical Science, 

Kobe, Japan 

๒๕๕๗ 

ว.ว. จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๘ 
ป. ชั้นสูง จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 

พ.บ  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
 
สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. ชีววิทยาจิตเวชศาสตร์ 
๒. ประสาทจิตเวชศาสตร์ 
๓. ระบาดวิทยาทางจิตเวช 
๔. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพจิต 
๕. ภาวะทางจิตเวชศาสตร์กับโรคทางกาย 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Suksangkharn Y., Tasneeyapant P., Mahatchariyapong P., Suwanaro T., Soraprajum K., 

Sanguanpanich N., Thongchot L., Apiwannarat N., Boonyaprapa W., Ratta-Apha W., 
Sitdhiraksa N. Asian J Psychiatr. 2017 Aug;28:167-169. 

Wansrisuthon W., Ratta-Apha W., Thongchot L., Pariwatcharakul P. Accuracy of Diagnosis and 
International Classification of Diseases; Tenth Revision Coding for Alcohol 
Dependence, Alcohol Withdrawal, and Alcohol-withdrawal Delirium Among Inpatients 
at a University Hospital. J Addict Med. 2017 May/Jun;11(3):241-242. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28557960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28557960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28557960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28557960


๓๓๗ 

 

มคอ.๒ 

Ratta-apha W., Boku S., Mouri K., Okazaki S., Otsuka I., Watanabe Y., Nunokawa A., Someya 
T., Shirakawa O., Sora I., Hishimoto A.  Association analysis of the HLA-DRB1* 01 and 
HLA-DRB1*04 with schizophrenia by tag SNP genotyping in the Japanese population. 
Psychiatry Res. 2015 Sep 30;229(1-2):627-8. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
วรภัทร รัตอาภา. มุมมองด้านจิตวิทยาในโรคทางพันธุกรรม ใน: สุนันทา ฉันทกาญจน์, วรภัทร รัตอาภา, กมล

พร วรรณฤทธิ์, ณัฏฐา สายเสวย บรรณาธิการ. จิตเวชรับปรึกษาจากต่างภาควิชา ศิริราช  Siriraj 
Consultation-Liaison Psychiatry: Psychiatry in the medically ill. กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๙.
ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์; หน้า ๑๗๓-๘๒. 

วรภัทร รัตอาภา. Psychiatric emergency (psychosis, aggression). ใน: ทิพา ชาคร, ณัฐกานต์ ประพฤติ
กิจ, อภิชญา มั่นสมบูรณ์, อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ์, ธันยพร นครชัย, วันสิริ ชัยสิรินทร์, บรรณาธิการ. 
First hour in emergency room 2015 Surviving ER:  From the beginning to the end. 
กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๘. พี.เอ.ลีฟวิ่ง; หน้า ๙๑-๑๐๖. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจค ๖๐๔ จิตบ าบัด ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจค ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26193828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26193828


๓๓๘ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓ (๐-๖-๓) 

 



๓๓๙ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๕. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรุตม์ พงศาพิชญ์ 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Doktor der Medizin - Johannes Gutenberg 
University Mainz, Germany 

๒๕๕๑ 

ว.ว. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๘ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๓ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 

 
สังกัด ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Head and Neck Molecular oncology 
๒. Thyroid cancer 
๓. Transoral 
๔. Robotic Surgery 
๕. HPV Related Head and Neck Cancer 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pongsapich W., Eakkasem N., Siritantikorn S., Pithuksurachai P., Bongsabhikul K., 

Chongkolwatana C.  Prevalence of HPV infection in hypopharyngeal and laryngeal 
squamous cell carcinoma at Thailand's largest tertiary referral center.  Infectious 
Agents and Cancer.  2017 Nov 2;12:58.  doi:  10.1186/ s13027-017-0167-0. eCollection 
2017. 

Pongsapich W., Jotikaprasardhna  P. , Lianbanchong C., Phumchan A., Siritantikorn S., 
Chongkolwatana C.  Human papilloma virus infection in oral and oropharyngeal 
cancer: are they the same story? J Med Assoc Thai 2016 ; 99 (6): 684-90. 

Opasanon S., Pongsapich W., Taweepraditpol S., Suktitipat B., Chuangsuwanich A.  Clinical 
Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Therapy in Complex Wounds.  Journal of the 
American College of Clinical Wound Specialists. 2015 Apr19. 



๓๔๐ 

 

มคอ.๒ 

บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๔๒ หัตถการพ้ืนฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 

 
 



๓๔๑ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๖. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภโชค  สิงหกันต์ 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

MPE Psychiatric Epidemiology Washington University, 
St.Louis, USA 

๒๕๕๖ 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๕๔ 
ว.ว. จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๔ 

ป. ชั้นสูง จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
พ.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ ๒) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

 
สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. ระบาดวิทยาทางจิตเวช 
๒. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต 
๓. ภาวะทางจิตเวชศาสตร์กับโรคทางกาย 
๔. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองโรคทางจิตเวช 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Pariwatcharakul P., Singhakant S. Mental Capacity Assessments Among Inpatients Referred to 

the Consultation-Liaison Psychiatry Unit at a University Hospital in Bangkok, Thailand. 
Psychiatr Q. 2017 Mar;88(1):65-73. 

Pojanapotha P. , Singhakant S. , Kaewpornsawan T. , Apinuntavech S.  Attitudes and Sex 
Education Associated with Sexual Behavior in Thai Male Students in Bangkok. Journal 
of Public Health. 2017.47(1):18-30. 

Apiwannarat N. , Sitdhiraksa N. , Singhakant S. , Sanguanpanich N. , Wansrisuthon W. , Ratta-
apha W.  Prevalence and associated factors of falls, injuries, and external causes of 
morbidity and mortality in psychiatric patient, patients with neurological disorders, 



๓๔๒ 

 

มคอ.๒ 

and patients treated with psychotropic medications from 9 years Siriraj Hospital 
database.International Journal of Neuropsychopharmacology. 2016.19(Suppl1):309-309. 

ฐิติมา พัฒนโพธิกุล, ศุภโชค สิงหกันต์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์.การรับรู้ทางตาสัมพันธ์กับการลงมือปฏิบัติใน
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. 
2015.60(3):169-180. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจค ๖๐๔ จิตบ าบัด ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจค ๖๐๗ จิตสภาพขั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจค ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่พบบ่อย ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ที่ซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร์ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพืน้ฐาน ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจิตเวชศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓ (๐-๖-๓) 



๓๔๓ 

 

มคอ.๒ 

๔๗. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศรัณย์ นันทอารี 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Neurosurgery Osaka City, University Medical 

School, JAPAN 
๒๕๔๕ 

Diplomate, 
Japanese Board 
Neurosurgery 

Neurosurgery Japanese Society of Neurosurgery, 
JAPAN 

๒๕๔๔ 

ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

ป. ชั้นสูง ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

พบ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

 
สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Neurosurgery 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Nunta-Aree S., Patiwech K., Sitthinamsuwan B. Microvascular Decompression for Treatment 

of Trigeminal Neuralgia:  Factors That Predict Complete Pain Relief and Study of 
Efficacy and Safety in Older Patients. World Neurosurg. 2018 Feb;110:e979-e988. 

Tansirisithikul C. , Sitthinamsuwan B. , Samanwongthai U. , Chakrabhandu Na Ayutaya S. , 
Nunta-aree S. Bilateral stereotactic anterior cingulotomy is effective in the treatment 
of drug-resistant psychosis and impulse control disorders caused by traumatic brain 
injury: a case report. J Med Assoc Thai 2017; 100(Suppl.): S185-S191. 

Tansirisithikul C. , Sitthinamsuwan B. , Graipaspong D. , Trisuwanwat C. , Chakrabhandu Na 
Ayutaya S. , Nunta-aree S.  Successful treatment of intractable aggressive behavior, 
psychotic features and substance dependence using bilateral stereotactic anterior 
cingulotomy in a patient with paranoid schizophrenia.  J Med Assoc Thai 2017; 
100(Suppl.): S179-S184. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29203312
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Piyawattanametha N. , Sitthinamsuwan B. , Euasobhon P. , Zinboonyahgoon N. , 
Rushatamukayanunt P., Nunta-Aree S. Efficacy and factors determining the outcome 
of dorsal root entry zone lesioning procedure ( DREZotomy)  in the treatment of 
intractable pain syndrome. Acta Neurochir (Wien) 2017; 159(12): 2431-2442. 

Sitthinamsuwan B., Jotikasthira S., Khampalikit I., Tansirisithikul C., Chankaew E., Nunta-aree 
S.  Seizure outcomes and factors correlating with seizure freedom following 
supratentorial brain tumor surgery. J Med Assoc Thai 2017; 100(Suppl.): S59-S68. 

Sitthinamsuwan B. , Phonwijit L. , Khampalikit I. , Nitising A. , Nunta-Aree S. , Suksompong S. 
Comparison of efficacy between dorsal root entry zone lesioning and selective dorsal 
rhizotomy for spasticity of cerebral origin. Acta Neurochir (Wien) 2017; 159(12): 2421-2430. 

Sitthinamsuwan B. , Khumsawat P. , Phonwijit L. , Nunta-aree S. , Nitising A. , Suksompong S. 
The therapeutic effects of ablative neurosurgical procedures on spinal cord for 
intractable spinal spasticity.  Spinal Cord Ser Cases 2017; 3, 17033; 
doi:10.1038.scsandc.2017.33. 

Sitthinamsuwan B. , Nitising A. , Nunta-Aree S.  Spinal cord bypass surgery using peripheral 
nerve transfers to restore elbow flexion in a pediatric patient with central cervical 
cord syndrome. J Med Assoc Thai 2017; 100(Suppl.3): S223-30. 

Nunta-aree S. , Nimmannitya P. , Sitthinamsuwan B. , Pisarnpong A. , Boonyapisit K.  Clinical 
outcome of pallidal deep brain stimulation for various types of dystonia. J Med Assoc 
Thai 2017; 100(Suppl.3): S103-10. 

Nunta-aree S., Paruang T., Sitthinamsuwan B. Timing of brain expansion and recurrence after 
surgery of chronic subdural hematoma. J Med Assoc Thai 2017; 100(Suppl.3): S59-64. 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
บรรพต สิทธินามสุวรรณ, ศรัณย์ นันทอารี. Surgical treatment for epilepsy, pain, spasticity, 

psychiatric disorders and restorative neurosurgery. ใน: ธวัชชัย อัครวิพุธ, คามิน ชินศักดิ์ชัย, 
บรรณาธิการ. Cutting Edge Surgery. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2560: 340-67. 

ศรัณย์ นันทอารี, บรรพต สิทธินามสุวรรณ. Operative strategies in movement disorder surgery. ใน: 
ธวัชชัย อัคร วิพุธ, คามิน ชินศักดิ์ชัย, บรรณาธิการ. Cutting Edge Surgery. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวช
สาร; 2560: 321-39. 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศศ ๕๖๑ ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรศศ ๕๖๒ ความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการดูแลภาวะวิกฤติทางประสาท

ศัลยศาสตร์และภาวะบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง 
๔ (๑-๖-๕) 

ศรรศ ๕๖๓ ความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางศัลยกรรมเนื้องอกระบบประสาท ๔ (๓-๒-๗) 
ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานประสาทศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะพ้ืนฐานการผ่าตัดไขสันหลังและกระดูกสันหลัง ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๖๖ ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านกุมารประสาทศัลยศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรศศ ๔๑๕ ศัลยศาสตร์ ๑ ๘ (๐-๒๔-๘) 
ศรศศ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ ๒ ๖ (๐-๑๘-๖) 
ศรศศ ๖๐๑ ศัลยศาสตร์ ๔ (๐-๑๒-๖) 
ศรสว ๖๐๓ อุบัติเหตุ ๔ (๐-๑๒-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) 
ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานประสาทศัลยศาสตร์ ฟังก์ชันนัล ๑ (๑-๐-๒) 

 



๓๔๖ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๘. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สันติ  อัศวพลังชัย 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Certificate Prosthetics Northwestern University IL, 

USA 
๒๕๔๙ 

Certificate Orthotics Northwestern University IL, 
USA 

๒๕๔๘ 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๗ 
ว.ว. เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา ๒๕๔๕ 
พ.บ. แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 

๑. Orthotics 
๒. Prosthetics 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
อนล สถาพรสถิต, สันติ อัศวพลังชัย. ผลของการใส่อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าด้านในและอุปกรณ์พยุงส้นเท้าชนิดท า

จากซิลิโคนต่อแรงกดใต้ส้นเท้า. 2559; เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร, 26(3): 98-103. 
 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
นวพร ชัชวาลพาณิชย์, สันติ อัศวพลังชัย. รองเท้าและกายอุปกรณ์พยุงขาในเด็ก. ใน ออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร

โรคกระดูกและข้อในเด็ก 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด 2561: 29-40. 
สันติ อัศวพลังชัย. การรักษาเด็กสมองพิการโดยการใช้กายอุปกรณ์พยุง. ใน เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2015

โครงการต าราร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช



๓๔๗ 

 

มคอ.๒ 

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด 2558: 311-316. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ  ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๔   การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวฟ  ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๓-๒-๗) 
ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ     ๕๑๕ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๓ (๐-๖-๓) 
ศรวฟ  ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๑๙ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) 
ศรวฟ  ๕๒๐ หัตถการขั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๐-๖-๓) 

 



๓๔๘ 

 

มคอ.๒ 

 

๔๙. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อาชวินทร์ ตันไพจิตร 
คุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate of 
Observership 

- 
Cincinnati Children's Hospital 
Medical center, University of 

Cincinnati, USA 
๒๕๕๖ 

Clinical Observer 
and Research 

fellowship 
Sleep medicine 

Cincinnati Children's Hospital 
Medical Center, University of 

Cincinnati, USA 
๒๕๕๖ 

Visiting Scholar - 
Northwestern University Feinberg 
School ofMedicine, The Children's 

Memorial Hospital, USA 
๒๕๕๕ 

อ.ว. โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๙ 
พ.บ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 

 
สังกัด ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. Pediatric Otorhinolaryngology 
๒. Pediatric OSA and Sleep Medicine 

 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Ungkanont K. , Boonyabut P. , Komoltri C. , Tanphaichitr A. , Vathanophas V.  .  Surveillance of 

otitis media with effusion in thai children with cleft palate:  Cumulative incidence and 
outcome of the management . Cleft Palate-Craniofacial Journal. 018. (4): 590-595. 

Tanphaichitr A. , Thianboonsong A. , Banhiran W. , Vathanophas V. , Ungkanont K. .  Watch 
Peripheral Arterial Tonometry in the Diagnosis of Pediatric Obstructive Sleep Apnea . 
Otolaryngology - Head and Neck Surgery (United States). 2018. 159 (1): 166-172. 

Kaewkul P., Banhiran W., Ungkanont K., Tanphaichitr A., Chongkolwatana C., Vathanophas V. , 
Diagnostic properties modified OSA-18 questionnaire in children with severe obstructive 
sleep apnea. Journal of the Medical Association of Thailand. 2018. 101 (4): 



๓๔๙ 

 

มคอ.๒ 

Ungkanont K, Boonyabut P, Komoltri C, Tanphaichitr A, Vathanophas V. Surveillance of otitits 
media with effusion in thai children with cleft palate:  cumulative incidence and 
outcome of the management.  Cleft Palate Craniofac J. 2017. 

Vathanophas V, Tanphaichitr A, Ungkanont K. Ectopic Brain Tissue in a Child: A case Report A 
Case of Ectopic Brain Tissue in the Nasophaynx in Thailand. Siriraj Med J 2017;69: 94-96. 

 

บทความทางวิชาการ 
 - 
 

หนังสือ ต ารา 
 - 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ศรสน ๕๔๕ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๑ (๑-๐-๒) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๔๒ หัตถการพ้ืนฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) 
ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ ๒ (๐-๔-๒) 
ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) 
ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 
ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) 

 



๓๕๐ 

 

มคอ.๒ 

 

๕๐. ชื่อ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ นพศักดิ์  ผาสุขกิจวัฒนา 
คุณวุฒิ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Certificate 
Fellowship 

Medical Retina Jules Stein Eye Institute, 
University of California Los 

Angles, USA 

๒๕๕๙ 

Certificate 
Fellowship 

Retina and vitreous มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๗ 

พ.บ.  
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๗ 

ว.ว. จักษุวิทยา แพทยสภา ๒๕๕๖ 
ป. ชั้นสูง จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ 
Ph.D. Biochemistry มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘ 
วท.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 

 
สังกัด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. Retina and Vitreous 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Denwattana A., Prakhunhungsit S., Thoongsuwan S., Rodanant N., Phasukkijwatana N. 

Surgical outcomes of preoperative steroid for rhegmatogenous retinal detachment 
with associated choroidal detachment. Eye (Lond). 2018; 32(3): 602-7. 

Teerittikul N., Thoongsuwan S., Tanterdtham J., Phasukkijwatana N., Prakhunhungsit S., 
Tongsai S., Namatra C.  Pathogenic Organisms and Prognostic Factors of Visual 
Outcome in Endogenous Endophthalmitis. J Med Assoc Thai 2018; 101 (5): 651-7. 

Prakhunhungsit S., Thoongsuwan S., Rodanant N., Vongluesy P., Phasukkijwatana N.  Non-
mydriatic fundus photograph diabetic retinopathy screening in primary care unit 
setting by paramedic personnel. Siriraj Med J 2017: 69: 122-7. 



๓๕๑ 

 

มคอ.๒ 

Christenbury JG., Phasukkijwatana N., Gilani F., Freund KB., Sadda S., Sarraf D. Progression of 
Macular Atrophy in Eyes with Type 1  Neovascularization and Age-Related Macular 
Degeneration Receiving Long-Term Intravitreal Anti-Vascular Endothelial Growth 
Factor Therapy:  An Optical Coherence Tomographic Angiography Analysis.  Retina. 
2017 Jul 18. doi: 10.1097/IAE.0000000000001766.  

Al-Sheikh M., lafe NA., Phasukkijwatana N, Sadda SR., Sarraf D.  Biomarkers of Neovascular 
Activity in Age-Related Macular Degeneration Using Oct Angiography. Retina. 2017 May 
2. doi: 10.1097/IAE.0000000000001628. 

Al-Sheikh M., Phasukkijwatana N., Dolz-Marco R., Rahimi M., lafe NA., Freund KB., Sadda SR., 
Sarraf D.  Quantitative OCT Angiography of the Retinal Microvasculature and the 
Choriocapillaris in Myopic Eyes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017; 58 (4): 2063-9.  

Phasukkijwatana N., Tan ACS., Chen X., Freund KB., Sarraf D. Optical coherence tomography 
angiography of type 3  neovascularisation in age-related macular degeneration after 
antiangiogenic therapy.  Br J Ophthalmol.  2 0 1 7 ; 1 0 1 ( 5 ) :  5 9 7 -6 0 2 .  doi: 
10.1136/bjophthalmol-2016-308815. 

Ghasemi Falavarjani K., Phasukkijwatana N., Freund KB., Cunningham ET Jr., Kalevar A., 
McDonald HR., et al.  En Face OCT Analysis to Assess the Spectrum of Perivenular 
Ischemia and Paracentral Acute Middle Maculopathy in Retinal Vein Occlusion. Am J 
Ophthalmol. 2017; 177: 131-8. 

Dolz-Marco R., Phasukkijwatana N., Sarraf D., Freund KB.  Regression of type 2 
neovascularization into a type 1  pattern after intravitreal anti-vascular endothelial 
growth factor therapy for neovascular age-related macular degeneration.  Retina. 
2017; 37(2): 222-33. doi: 10.1097/IAE.0000000000001279. 

Su D., Xu D., Phasukkijwatana N., Sarraf D.  En face optical coherence tomography of 
multiple evanescent white dot syndrome.  Retin Cases Brief Rep.  2 0 1 7  Winter; 1 1 
Suppl 1: S121-3. doi: 10.1097/ICB.0000000000000462. 

Christenbury JG., Phasukkijwatana N., Tan A., Freund KB., Sarraf D.  Dome-shaped 
maculopathy:  enhanced visualization with radial optical coherence tomography 
scans.  Retin Cases Brief Rep.  2 0 1 7  Winter; 1 1  Suppl 1 :  S9 4 -7 .  doi: 
10.1097/ICB.0000000000000425. 

Nemiroff J., Phasukkijwatana N., Vaclavik V., Nagiel A., Holz ER., Sarraf D. The spectrum of 
amalric triangular choroidal infarction. Retin Cases Brief Rep. 2017  Winter; 11  Suppl 
1:S113-20. doi: 10.1097/ICB.0000000000000442. 



๓๕๒ 

 

มคอ.๒ 

Phasukkijwatana N., lafe N., Sarraf D.  Optical coherence tomography angiography of a2 9 
birdshot chorioretinopathy complicated by retinal neovascularization.  Retin Cases 
Brief Rep. 2017 Winter; 11 Suppl 1:S68-72. doi: 10.1097/ICB.0000000000000418. 

Tan ACS., Yzer S., Freund KB., Dansingani KK., Phasukkijwatana N., Sarraf D.  Choroidal 
changes associated with serous macular detachment in eyes with staphyloma, dome-
shaped macula or tilted disk syndrome. Retina. 2017; 37(8): 1544-54. 

Chang MY., Phasukkijwatana N., Garrity S., Pineles SL, Rahimi M, Sarraf D, Johnston M, 
Charles A, Arnold AC. Foveal and Peripapillary Vascular Decrement in Migraine With 
Aura Demonstrated by Optical Coherence Tomography Angiography.  Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 2017; 58(12): 5477-84. 

Garrity ST., Iafe NA., Phasukkijwatana N, Chen X., Sarraf D.  Quantitative Analysis of Three 
Distinct Retinal Capillary Plexuses in Healthy Eyes Using Optical Coherence 
Tomography Angiography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017; 58(12): 5548-55. 

Sacconi R., Freund KB., Yannuzzi LA., Dolz-Marco R., Souied E., Capuano V., Semoun O., 
Phasukkijwatana N., Sarraf D., Carnevali A., Querques L., Bandello F., Querques G. 
The Expanded Spectrum of Perifoveal Exudative Vascular Anomalous Complex. Am J 
Ophthalmol. 2017; 184: 137-46. 

Phasukkijwatana N, Freund KB, Dolz-Marco R, Al-Sheikh M, Keane PA, Egan CA, et al. 
Peripapillary pachychoroid syndrome.  Retina.  2 0 1 7  Nov 1 0 .  doi: 
10.1097/IAE.0000000000001907. 

Friesen ET., Phasukkijwatana N., Tsui I., Berkenstock MK., Holland GN., Sarraf D. Perivascular 
granulomata in the retina demonstrated by en face optical coherence tomography in 
a patient with Blau syndrome.  Retin Cases Brief Rep.  2 0 1 7  Nov 2 3 .  doi: 
10.1097/ICB.0000000000000662.  

Ngamsombat C., Wongsawaeng D., Thuangtong A., Phasukkijwatan N., Prahunhungsit S., 
Witthiwej T., et al. Preoperative diffusion tensor imaging analysis of optic radiations: 
study in Pituitary macroadenoma patients with optic chiasm compression.  J Med 
Assoc Thai 2017; 100 (Suppl. 2): S76-81. 

Nemiroff J., Phasukkijwatana N., Sarraf D.  Optical Coherence Tomography Angiography of 
Deep Capillary Ischemia. Dev Ophthalmol. 2016; 56: 139-45. 

lafe NA., Phasukkijwatana N., Sarraf D. Optical Coherence Tomography Angiography of Type 
1 Neovascularization in Age-Related Macular Degeneration. Dev Ophthalmol. 2016; 56: 45-
51. 



๓๕๓ 

 

มคอ.๒ 

Dansingani KK., Tan AC., Gilani F., Phasukkijwatana N, Novais E., Querques L., et al. 
Subretinal Hyperreflective Material Imaged With Optical Coherence Tomography 
Angiography. Am J Ophthalmol. 2016; 169: 235-48. 

Dolz-Marco R., Phasukkijwatana N., Sarraf D., Freund KB.  Optical Coherence Tomography 
Angiography in Fovea Plana. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016; 47(7): 670-3. 

Phasukkijwatana N., Tan AC., Chen X., Freund KB., Sarraf D. Optical coherence tomography 
angiography of type 3  neovascularisation in age-related macular degeneration after 
antiangiogenic therapy. Br J Ophthalmol. 2016 Aug 8. pii: bjophthalmol-2016-308815 

Su D., Lin S., Phasukkijwatana N., Chen X., Tan A., Freund KB., Sarraf D. An Updated Staging 
System of Type 3  Neovascularization Using Spectral Domain Optical Coherence 
Tomography. Retina. 2016 Aug 29. DOI: 10.1097/IAE.0000000000001268 

Phasukkijwatana N., Rahimi M., Iafe N., Sarraf D.  Central Retinal Vein Occlusion and 
Paracentral Acute Middle Maculopathy Diagnosed With En Face Optical Coherence 
Tomography. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2016; 47(9): 862-4.  

Iafe NA., Phasukkijwatana N., Chen X., Sarraf D.  Retinal Capillary Density and Foveal 
Avascular Zone Area Are Age-Dependent:  Quantitative Analysis Using Optical 
Coherence Tomography Angiography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016; 57(13): 5780-7. 

Phasukkijwatana N., Tanterdtham J., Lertpongparkpoom D. Stability of Bevacizumab Divided 
in Multiple Doses for Intravitreal Injection. J Med Assoc Thai 2015; 98 (8): 798-803. 

 
บทความทางวิชาการ 
 -  
 
หนังสือ ต ารา 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรจษ  ๕๑๕ จักษุวิทยา ๒ (๐-๖-๒) 
ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ ๕๒๓ โรคจอประสาทตา วุ้นตา และประสาทจักษุวิทยา  ๔ (๒-๔-๖) 

 



๓๕๔ 

 

มคอ.๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรจษ  ๕๓๐ พ้ืนฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  

และภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 
๔ (๑-๖-๕) 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจษ  ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจษ  ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) 

 
 
 



๓๕๕ 

 

มคอ.๒ 

 

๕๑. ชื่อ อาจารย์ ดร. นายแพทย์นิติกร  โปริสวาณิชย์ 
คุณวุฒิ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. Genetics University of Leicester, UK ๒๕๖๑ 
น.บ. 

(เกียรตินิยม) 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๑ 

ว.ว. นิติเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๙ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 

 
สังกัด ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. นิติเวชศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Poriswanish N. , Neumann R., Wetton J.H., Wagstaff J. , Larmuseau M.H.D., Jobling M.A, May 

C. A.  Recombination hotspots in an extended human pseudoautosomal domain 
predicted from double-strand break maps and characterized by sperm-based 
crossover analysis. 2018, PLoS Genet, 14(10): e1007680. 

Sathirareuangchai S., Phuangphung P., Poriswanish N. Myocardial infarction without coronary 
artery atherosclerosis: pathological aspect. Asian Archives of Pathology. 2015; Vol. 11 
No.3, 71-79 

 
บทความทางวิชาการ 
 - 
 
หนังสือ ต ารา 
สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ, นิติกร โปริสวาณิชย์. เวชปฏิบัติทางนิติเวชศาสตร์กับเจตจ านงในกฎหมายชันสูตรพลิก

ศพของไทย. ใน : แสวง บุญเฉลิมวิภาส (บรรณาธิการ). นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ หนังสือ



๓๕๖ 

 

มคอ.๒ 

ที่ระลึกในโอกาสวันเกิดปีที่ 80 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์. กรุงเทพฯ:
ส านักพิมพ์วิญญูชน; 2560.พิมพ์ครั้งที่ 2:  

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค ๓ (๒-๒-๕) 
ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธิ ๓ (๓-๐-๖) 
ศรนต ๕๒๓ ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางนิติพยาธิ ๔ (๐-๘-๔) 
ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ๔ (๑-๖-๕) 
ศรนต ๕๓๔ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก ๔ ( ๒-๔-๖) 
ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวช ๒ (๒-๐-๔) 
ศรนต ๕๒๙ นิติพยาธิประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) 

 



๓๕๗ 

 

มคอ.๒ 

 

๕๒. ชื่อ อาจารย์ แพทย์หญิงทิพา ชาคร 
คุณวุฒิ อาจารย์ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ๒๕๕๐ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา ๒๕๔๘ 
ว.ว. ประสาทวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๖ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๖ 

ป. ชั้นสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
พ.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

๑. การลดความแออัดและการบริหารจัดการในห้องฉุกเฉิน 
๒. การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น 
๓. การรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
๔. การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด เป็นต้น 

 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
Riyapan S., Thitichai P., Chaisirin W., Nakornchai T., Chakorn T. Outcomes of emergency 

medical service usage in severe road traffic injury during Thai holidays. Western 
Journal of Emergency Medicine. 2018. 19(2): 266-275. 

Nakornchai T., Limphan-Udom P., Monsomboon A., Surabenjawong U., Praphruetkit N., 
Chaisirin W., Chakorn T. Factors associated with post-intubation hypotension in an 
emergency department: A retrospective observational study. Journal of the Medical 
Association of Thailand.  2017. 100(8): 864-871. 

Makdee O. , Monsomboon A. , Surabenjawong U. , Praphruetkit N. , Chaisirin W. , Chakorn T. , 
Permpikul C., Thiravit P., Nakornchai T. High-Flow Nasal Cannula Versus Conventional 
Oxygen Therapy in Emergency Department Patients With Cardiogenic Pulmonary 
Edema: A Randomized Controlled Trial. Annals of Emergency Medicine. 2017. 



๓๕๘ 

 

มคอ.๒ 

Monsomboon A., Chantawatsharakorn P., Suksuriyayothin S., Keorochana K., Mukda A., 
Prapruetkit N., Surabenjawong U., Nakornchai T., Chakorn T. Prevalence of 
emergency medical service utilisation in patients with out-of-hospital cardiac arrest in 
Thailand. EMERGENCY MEDICINE JOURNAL.  2016. 33(3): 213-217. 

 
บทความทางวิชาการ 

- 
 
หนังสือ ต ารา 
ทิพา ชาคร. How to help OHCA patients stand a chance during pre-hospital phase. ใน: ทิพา 

ชาคร, ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ, อภิชญา มั่นสมบูรณ์, อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ์, ศรัทธา ริยาพันธ์, วัน
สิริ ชัยสิรินทร์, อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์, บรรณาธิการ. First hour in emergency room 2017: 
integration of care; from pre-hospital to definitive care. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง; ๒๕๖๐. 
หน้า ๑๙๑-๒๐๒. 

ทิพา ชาคร. Optimal investigation in Emergency Room. ใน: ทิพา ชาคร, ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ, 
ศรัทธา ริยาพันธ์, วันสิริ ชัยสิรินทร์, อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์, บรรณาธิการ. First hour in 
emergency room 2016: essential clinical investigation. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง; ๒๕๕๙. หน้า 
๑-๕. 

 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๑-๖-๕) 
ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๑-๖-๕) 
ศรวฉ ๕๐๓ หัตถการพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๑-๖-๕) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๔-๐-๘) 
ศรวฉ ๕๑๓ การฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง ๒ (๐-๔-๒) 
ศรวฉ ๕๑๔ หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) 
ศรวฉ ๕๑๖ ทักษะการวิจัยที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวฉ ๕๑๗ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ๒ (๐-๔-๒) 
ศรวฉ ๕๑๘ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา ๓ (๐-๖-๓) 

 
 
 



  ๓๕๙  มคอ.๒ 
 

 

เอกสารแนบ ภาคผนวก ค   
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

         ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
หมวดวิชาแกน                
 ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและคลินิกสัมพันธ์                
 ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์                
 ศรคร ๕๒๔ ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับแพทย ์                
 ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์                
หมวดวิชาเลือก                
 ศรคร ๕๒๓ การบริหารทางการแพทย ์                
 ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์                
 ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย                
 ศรคร ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันคลนิิก                
 ศรคร ๕๓๐ การแพทย์ผสมผสาน                
 ศรคร ๕๓๑ พื้นฐานโภชนศาสตร์คลินิก                

 
 



  ๓๖๐  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑) วิชาเอกกมุารเวชศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป                
 ศรกม ๕๒๔ กุมารเวชศาสตรเ์วชบ าบัดวิกฤตขัน้พ้ีนฐาน                
 ศรกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยนอกท่ัวไป                
 ศรกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยในท่ัวไป                
 ศรกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยในเฉพาะโรค                
 ศรกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรกม ๕๒๖ กุมารเวชศาสตรเ์วชบ าบัดวิกฤต ิ                
 ศรกม ๕๒๗ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริก าเนดิ                
 ศรกม ๕๒๘ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก                
 ศรกม ๕๒๙ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยนอก                
 ศรกม ๕๓๐ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น                
 ศรกม ๕๓๑ กุมารเวชศาสตรโ์ลหติวิทยาและอองโคโลย ี                
 ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ                
 ศรกม ๕๓๓ กุมารเวชศาสตรโ์รคไต                
 ศรกม ๕๓๔ กุมารเวชศาสตรโ์รคติดเชื้อ                



  ๓๖๑  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรกม ๕๓๕ กุมารเวชศาสตรต์่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม                
 ศรกม ๕๓๖ กุมารเวชศาสตรโ์ภชนาการ                
 ศรกม ๕๓๗ กุมารเวชศาสตรโ์รคระบบทางเดินหายใจ                
 ศรกม ๕๓๘ กุมารเวชศาสตรต์จวิทยา                
 ศรกม ๕๓๙ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา                
 ศรกม ๕๔๐ กุมารเวชศาสตรโ์รคระบบทางเดินอาหาร                
 ศรกม ๕๔๑ กุมารเวชศาสตรโ์รคข้อและรมูาตสิซั่ม                
 ศรกม ๕๔๒ กุมารเวชศาสตรโ์รคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา                
 ศรกม ๕๔๓ กุมารเวชศาสตรโ์รคพันธุกรรม                

 
 
 
 
 



  ๓๖๒  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๒) วิชาเอกกมุารศัลยศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์                
 ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เตา้นมขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๐๗ กุมารศลัยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกข้ันพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศลัยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๓๐ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับกุมารศลัยศาสตร์

ระดับซับซ้อน                

๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก                
 ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์                



  ๓๖๓  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรศศ ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับศลัยแพทย ์                
 ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน                
 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๓) วิชาเอกจกัษุวิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรจษ  ๕๓๐ พื้นฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ และ 

ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา                

 ศรจษ  ๕๓๑ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแกไ้ขสายตาผิดปกติ ๑                
 ศรจษ  ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑                
 ศรจษ  ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตดัต้อกระจก ๑                
 ศรจษ  ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑                
 ศรจษ  ๕๓๕ โรคเบ้าตาและศลัยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาขั้นต้น                



  ๓๖๔  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรจษ  ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอกัเสบ ๑                
 ศรจษ  ๕๓๗ การวัดสายตา เลนสส์ัมผัส และสายตาเลือนลาง ๑                
 ศรจษ  ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑                
 ศรจษ  ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรจษ ๕๔๐ การวัดสายตา เลนสส์ัมผัส และสายตาเลือนลาง ๒                
 ศรจษ ๕๔๑ ประสาทจักษุวิทยา ๒                
 ศรจษ ๕๔๒ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแกไ้ขสายตาผิดปกติ ๒                
 ศรจษ ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒                
 ศรจษ ๕๔๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๒                
 ศรจษ ๕๔๕ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอกัเสบ ๒                
 ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตดัต้อกระจก ๒                
 ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒                
 ศรจษ ๕๔๘ โรคเบ้าตาและศลัยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา 

ระดับขั้นกลาง                

 
 



  ๓๖๕  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๔) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ท่ีพบบ่อย                
 ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ท่ีซับซ้อน                
 ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ท่ีพบบ่อย                
 ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ                
 ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร ์                
 ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
 ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน                
 ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป                
 ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ท่ีซับซ้อน                
 ศรจช ๕๒๓ ความรู้ขั้นพื้นฐานทางจิตเวชผูสู้งวยั                
 ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจติเวชศาสตร ์                
 ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตรร์ับปรึกษา                
 ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น                



  ๓๖๖  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๕) วิชาเอกตจวิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรตจ  ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป                
 ศรตจ  ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา                
 ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบตัิการทางโรคผิวหนัง                
 ศรตจ  ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา                

 ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
 ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายรุกรรม                
 ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร ์                
 ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์                
 ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป                

 ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต                
 ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด                
 ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ                
 



  ๓๖๗  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๖)วิชาเอกนิติเวชศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบงัคับ                
 ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค                
 ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธ ิ                
 ศรนต ๕๒๓ ปฏิบัติการพื้นฐานทางนิติพยาธ ิ                
 ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ                
 ศรนต ๕๓๔ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก                
 ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนติิเวช                
 ศรนต ๕๒๙ นิติพยาธิประยุกต ์                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรนต ๕๒๘ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายการแพทย์                
 ศรนต ๕๓๐ นิติเวชคลินิกประยุกต ์                
 ศรนต ๕๔๑ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ                
 ศรนต ๕๔๒ การวิจัยทางนิติเวชศาสตร์และนติวิิทยาศาสตร ์                
 ศรนต ๕๔๓ สัมมนาทางนิตเิวชศาสตร ์                

                   
                   
                   



  ๓๖๘  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๗) วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์                
 ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศลัยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๖๑ ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตรโ์รคหลอดเลือด

สมองและไขสันหลัง                

 ศรศศ ๕๖๒ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรบัการดูแลภาวะวิกฤติ
ทางประสาทศลัยศาสตร์และภาวะบาดเจ็บศีรษะและไข
สันหลัง 

               

 ศรรศ ๕๖๓ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานทางศลัยกรรมเนื้องอก
ระบบประสาท                

 ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานประสาทศลัยศาสตร์ ฟังก์ชันนัล                
 ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานการผา่ตัดไขสันหลังและ

กระดูกสันหลัง                

 ศรศศ ๕๖๖ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานด้านกมุารประสาท
ศัลยศาสตร ์                



  ๓๖๙  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก                
 ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคข้ันพ้ืนฐานส าหรับศลัยแพทย ์                
 ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับซับซ้อน                
 ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับการดูแลรักษาโรคในระบบ

ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาทควบคุม
ทางเดินปสัสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะ
พลศาสตร ์

               

 ศรศศ   ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต                
 
 
 



  ๓๗๐  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๘)วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรพย ๕๒๙ การตรวจศพทางพยาธิวิทยา                
 ศรพย ๕๓๐ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพ้ืนฐาน                
 ศรพย ๕๓๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันพ้ืนฐาน                
 ศรพย ๕๓๒ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันสูง                
 ศรพย ๕๓๓ เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏบิัติการพยาธิวิทยา                
 ศรพย ๕๓๔ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นสูง                
 ศรพย ๕๓๕ เซลล์วิทยา ๑                
 ศรพย ๕๓๖ เซลล์วิทยา ๒                
 ศรพย ๕๓๗ สัมมนาทางพยาธิวิทยา                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรพย ๕๓๘ พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และ

ทางเดินน้ าดี 
            

 
  

 ศรพย ๕๓๙ พยาธิวิทยาโรคไต                
 ศรพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

เพศชาย 
            

 
  



  ๓๗๑  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรพย ๕๔๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเต้านม                
 ศรพย ๕๔๒ พยาธิวิทยาระบบประสาท                
 ศรพย ๕๔๓ พยาธิวิทยาโรคปอด                
 ศรพย ๕๔๔ โลหิตพยาธิวิทยา                
 ศรพย ๕๔๕ พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยือ่เกี่ยวพัน                
 ศรพย ๕๔๖ พยาธิวิทยาสูตินรีเวช                
 ศรพย ๕๔๗ เซลล์วิทยา ๓                
 ศรพย ๕๔๘ ตจพยาธิวิทยา                

 
 
 



  ๓๗๒  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๙) วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรพค ๕๑๑ โลหิตวิทยาทั่วไป                
 ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็นลิม่เลือด                
 ศรพค ๕๑๓ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก                
 ศรพค ๕๑๔ วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและวิทยาภมูิคุ้มกัน                
 ศรพค ๕๑๕ เคมีคลินิก                
 ศรพค ๕๑๖ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล                
 ศรปร ๕๑๖ ปรสิตวิทยาคลินิก                
 ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพืน้ฐาน                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรพค ๕๑๘ วิทยาเซรุ่มทางคลินิก                
 ศรพค ๕๑๙ ระบบการแข็งตัวเป็นลิม่เลือด ๒                
 ศรพค ๕๒๐ การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัตกิาร                
 ศรพค ๕๒๑ เคมีคลินิก ๒                
 ศรพค ๕๒๒ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๒                

 



  ๓๗๓  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๐) วิชาเอกรังสีวิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย                
 ศรรส ๕๒๑ ความรู้พืน้ฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา                
 ศรรส ๕๒๓ ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา                
 ศรรส ๕๒๔ ทักษะการอ่านและวเิคราะห์บทความทางรังสีรักษา

และมะเร็งวิทยา 
               

 ศรรส ๕๒๕ ความรู้ขั้นสูงทางรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา                
 ศรรส ๕๒๖ สัมมนาด้านเทคนิคทางรังสีรักษา                
 ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์                
 ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์                
 ศรรส ๕๓๔ ความรู้ทางคลินิกข้ันสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์                
 ศรรส ๕๓๕ ทักษะคลินิกข้ันสูงด้านการตรวจทางเวชศาสตร์

นิวเคลียร ์
               

 ศรรส ๕๓๖ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการรักษาทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

               

 ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก                
 ศรรส ๕๔๒ ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด                



  ๓๗๔  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ าดี                
 ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์                
 ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ                
 ศรรส ๕๕๐ ความรู้พื้นฐานทางคลินิกด้านรังสรีักษา                
 ศรรส ๕๖๕ ภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในเด็ก                
 ศรรส ๕๖๘ ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก                
 ศรรส ๕๗๐ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท                
 ศรรส ๕๗๑ ภาพวินิจฉัยในเด็กพืน้ฐาน                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรรส ๕๓๓ ทักษะทางคลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์                
 ศรรส ๕๓๗ ทักษะคลินิกข้ันสูงด้านการตรวจดว้ยเครื่องถ่ายภาพรังสี

โพสิตรอน 
               

 ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์                
 ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ                
 ศรรส ๕๖๐ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของหัวใจและหลอดเลือดส าหรับ

ขั้นต้น                 

 ศรรส ๕๖๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้องส าหรับขั้นต้น                 
 ศรรส ๕๖๒ ภาพวินิจฉัยของเต้านม                



  ๓๗๕  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรรส ๕๖๓ การแปลผลภาพรังสีทรวงอกส าหรบัขั้นต้น                 
 ศรรส ๕๖๔ ภาพวินิจฉัยของศีรษะและล าคอ                
 ศรรส ๕๖๖ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบกระดกูและกลา้มเนื้อ

ส าหรับขั้นต้น 
               

 ศรรส ๕๖๗ ภาพวินิจฉัยของระบบประสาทและกระดูกสันหลัง                
 ศรรส ๕๖๙ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท                
 ศรรส ๕๗๒ รังสีร่วมรักษาระบบล าตัว                
 ศรรส ๕๗๓ ทักษะทางคลินิค ด้านเทคนิคทางรังสีรักษา                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๗๖  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๑) วิชาเอกวิสัญญีวิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก                

 ศรวส ๕๑๖ การให้ยาระงับความรูส้ึกส าหรับการผา่ตัดกระดูกและข้อ 
ขั้นพื้นฐาน 

           
  

  

 ศรวส ๕๑๘ สัมมนาวสิัญญีวิทยา                
 ศรวส ๕๒๐ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัด 

สูตินรีเวช 
           

  
  

 ศรวส ๕๒๑ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันพ้ืนฐานส าหรับ 
การผ่าตัดทั่วไปและระบบปสัสาวะ 

           
  

  

 ศรวส ๕๒๒ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันพ้ืนฐานส าหรับ 
การผ่าตัดทั่วไป 

           
  

  

 ศรวส ๕๒๓ การระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดทาง 
ระบบประสาท 

           
  

  

 ศรวส ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด 
ขั้นพื้นฐาน 
 
 

           

  

  



  ๓๗๗  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรวส ๕๒๕ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันสูงส าหรับการผ่าตดั 

สูตินรเีวช 
           

  
  

 ศรวส ๕๒๖ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันพ้ืนฐานส าหรับ หู คอ จมูก                
 ศรวส ๕๒๗ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันสูงส าหรับการผ่าตดัช่อง

ท้อง 
           

  
  

 ศรวส ๕๒๘ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันสูงส าหรับการผ่าตัดกระดูก 
และข้อ 

               

 ศรวส ๕๒๙ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดขั้นสูง                
 ศรวส ๕๓๐ การให้ยาระงับความรู้สกึขั้นพื้นฐานส าหรับผ่าตัดหัวใจและ

ทรวงอก 
           

  
  

 ศรวส ๕๔๗ การดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังทางคลินิก                
 ศรวส ๕๔๘ การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดและผู้ป่วยอุบัติเหตุ                
 ศรวส ๕๔๙ การประเมินและเตรียมผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อน 

การระงับความรู้สึก 
              

 

 ศรวส ๕๕๐ การระงับปวดเฉียบพลัน                
 
 



  ๓๗๘  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
 ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตรฉ์ุกเฉิน                
 ศรวฉ ๕๑๑ การดูแลผู้ป่วยท่ีมภีาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์

ทั่วไปและระบบหัวใจและหลอดเลอืด 
    

 
       

 
  

 ศรวฉ ๕๑๓ การฟื้นคืนชีพข้ันสูง                
 ศรวฉ ๕๑๔ หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน                
 ศรวฉ ๕๑๕ ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรบัเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
 ศรวฉ ๕๑๖ ทักษะการวิจัยที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรวฉ ๕๑๐ หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินข้ันสูง                
 ศรวฉ ๕๑๒ การตรวจคลื่นเสียงความถีสู่งในผูป้่วยฉุกเฉิน                
 ศรวฉ ๕๑๗ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล                
 ศรวฉ ๕๑๘ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา                
 



  ๓๗๙  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๓) วิชาเอกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรวฟ ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู                
 ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู                
 ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู                
 ศรวฟ ๕๑๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ                
 ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู                
 ศรวฟ ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรวฟ ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง                
 ศรวฟ ๕๑๙ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่ซับซ้อน                
 ศรวฟ ๕๒๐ หัตถการขั้นสูงทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู                

 
 
 
 



  ๓๘๐  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๔) วิชาเอกศัลยศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์                
 ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เตา้นมขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๐๗ กุมารศลัยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกข้ันพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาศลัยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน                



  ๓๘๑  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก                
 ศรศศ ๕๒๑ เวชบ าบัดวิกฤตศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๒๔ พื้นฐานทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับศลัยแพทย ์                
 ศรศศ ๕๓๑ กุมารศลัยศาสตรร์ะดับซับซ้อน                
 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๕) วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์                
 ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน                
 ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน                



  ๓๘๒  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศลัยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน                
 ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก                
 ศรศศ ๕๓๒ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดผ่าน

กล้องทางยูโรวิทยา                

 ศรศศ ๕๓๓ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดมะเร็ง 
ทางยูโรวิทยา                

 ศรศศ ๕๓๔ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรบัศัลยศาสตร ์
ยูโรวิทยาในเด็ก                

 ศรศศ ๕๓๕ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตรย์ูโรวทิยา                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์                
 ศรศศ ๕๒๔ พื้นฐานทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับศลัยแพทย ์                
 ศรศศ ๕๓๑ กุมารศลัยศาสตรร์ะดับซับซ้อน                



  ๓๘๓  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับการดูแลรักษาโรคในระบบ

ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาท
ควบคุมทางเดินปสัสาวะส่วนล่าง และทักษะการ
ตรวจปสัสาวะพลศาสตร ์

               

 ศรศศ   ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัด 
ปลูกถ่ายไต                

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๖) วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรอธ ๕๐๕ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส ์                
 ศรอธ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน                
 ศรอธ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก                
 ศรอธ ๕๑๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง                



  ๓๘๔  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรอธ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ ่                
 ศรอธ ๕๑๖ พื้นฐานทางโรคกระดูกเมตะบอลิก                
 ศรอธ ๕๑๗ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์                
 ศรอธ ๕๑๘ เวชศาสตร์การกีฬาพ้ืนฐาน                
 ศรอธ ๕๑๙ พื้นฐานทางโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน                
 ศรอธ ๕๒๐ ออร์โธปิดิกสเ์ท้าและข้อเท้า                
 ศรอธ ๕๒๑ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสงู                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรอธ ๕๐๙ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิกทาง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
 

 
   

 
  

 
     

 

 ศรอธ ๕๑๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน                
 



  ๓๘๕  มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๗) วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา                
 ศรสต ๕๕๐ พื้นฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา                
 ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทางนรเีวชวิทยา                
 ศรสต ๕๕๔ ปัญหาทางอายุรกรรมของสตรีตั้งครรภ ์                
 ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสตูิศาสตร ์                
 ศรสต ๕๕๖ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด                
 ศรสต ๕๕๗ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด                
 ศรสต ๕๖๐ การดูแลผู้ป่วยนอกทางนรีเวชวิทยา                
 ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทางสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรสต ๕๕๒ การผ่าตัดขั้นสูงทางนรเีวชวิทยา                
 ศรสต ๕๖๑ การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช                
 ศรสต ๕๖๒ ต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและวัยทอง                
 ศรสต ๕๖๓ วางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด                
 ศรสต ๕๖๔ โรคตดิเช้ือระบบสืบพันธุ์สตร ี                
 ศรสต ๕๖๕ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์                



  ๓๘๖  มคอ.๒ 
 

 

 รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๘) วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรสน  ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลารงิซ์วิทยา                
 ศรสน  ๕๔๒ หัตถการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา                
 ศรสน  ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา                
 ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา                
 ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้                
 ศรสน  ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา                
 ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน                
 ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก                
 ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย ์                
 ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา                
 ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง                
 ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาข้ันสูง                
 ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอข้ันสูง                

 



  ๓๘๗  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
(๑๙) วิชาเอกอายุรศาสตร์                
๑) หมวดวิชาบังคับ                
 ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                
 ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายรุกรรม                
 ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์                
 ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร ์                
 ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป                
 ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป                
 ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด                
 ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ                
 ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต                
๒) หมวดวิชาเลือก                
 ศรอย ๕๒๖ โรคข้อและรูมาติสซั่ม                
 ศรอย ๕๒๗ โรคระบบทางเดินอาหาร                
 ศรอย ๕๒๘ โรคระบบโลหิตวิทยา                
 ศรอย ๕๒๙ โรคความดันโลหิตสูง                
 ศรอย ๕๓๐ โรคภมูิแพ้และอมิมูโนวิทยา                
 ศรอย ๕๓๑ โรควักกะวิทยา                



  ๓๘๘  มคอ.๒ 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ 
 ศรอย ๕๓๒ โรคประสาทวิทยา                
 ศรอย ๕๓๓ อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา                
 ศรอย ๕๓๔ เวชพันธุศาสตร ์                
 ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ                
 ศรอย ๕๓๖ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม                
 ศรอย ๕๓๗ หทัยวิทยา                
 ศรอย ๕๓๘ โรคระบบการหายใจ                
 ศรอย ๕๓๙ โภชนาการคลินิก                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๓๘๙  มคอ.๒ 
 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   ๑.๑  รักษาระเบียบวินัย เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน  
   ๑.๒  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง 

 
Mastery, Harmony, Integrity, Altruism 
Determination ,Leadership, Altruism 

๒. ด้านความรู้ 
    ๒.๑  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
    ๒.๒  อธิบายหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง ประยุกต์ในทางเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
    ๒.๓ วิเคราะห์ วิจารณ์ความรู้ ใหม่ๆ ของสาขาวิชา ผลงานวิจัยที่มีผล ต่อการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพทั้งในปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
    ๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 

 
Determination, Originality 
Determination, Originality 
Leadership, Determination 
 
Mastery, Integrity 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
      ๓.๑ วิเคราะห์ปัญหา  เหตุการณ์ และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย และแนวทางแก้ปัญหา 

๓.๒ ประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางหรือวิธีการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม 

 
Determination, Originality 
Determination, Originality 
 

๔.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน โดยตระหนักในคุณค่าและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 
๔.๒ ท างานเป็นกลุ่มได้ ทั้งในฐานะผู้น า หรือสมาชิกของกลุ่ม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหา และมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อ

การแก้ปัญหาในกลุ่ม 
๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
Determination, Altruism , Harmony  
Leadership, Mastery, Harmony, 
Determination 
Mastery,   Determination 



  ๓๙๐  มคอ.๒ 
 

 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ  Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาส าหรับวิชาแพทย์เฉพาะทาง 

๕.๒  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้ 
๕.๓  สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน และเลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคล 

 
Determination ,  Integrity 
 
Determination, Integrity 
Harmony 

๖.  ด้านทักษะพิสัย 
     ๖.๑  สามารถท าหัตถการส าหรับการวินิจฉัยและการรักษา  

 
Determination , Originality 



                   ๓๙๑               มคอ.๒ 
 

 

ภาคผนวก ง  เอกสารแนบตาม AUN-QA 
 

ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม กับวัตถุประสงค์หลักสูตรปรับปรุง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. แสดงออกซึ่งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยเฉพาะการอุทิศตนเพ่ือผู้ป่วยและส่วนรวม 

๑. แสดงออกซึ่งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกรอบคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเฉพาะการอุทิศตนเพ่ือ
ผู้ป่วยและส่วนรวม 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี สาขาแพทย์เฉพาะทาง
อย่างลึกซึ้งและมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของสาขาวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ทางเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี สาขาแพทย์
เฉพาะทางอย่างลึกซ้ึงและมีความรู้ความเข้าใจ 
ในทฤษฎีของสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ 
ทางเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ 
ประสบการณ์สาขาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือพัฒนาความรู้หรือ
แนวใหม่ หรือแนวทางในการท าหัตถการ 

๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ 
ประสบการณ์สาขาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือพัฒนา
ความรู้หรือแนวใหม่ หรือแนวทางในการท าหัตถการ 

๔. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วชิาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้อย่าง
เหมาะสม 

๔. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสารแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ 
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม 

๕. มีความรับผิดชอบในหน้าที่เฉพาะตัวและส่วนรวม มี
ทักษะในการท างานเป็นกลุ่มเคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน และสามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

๕. มีความรับผิดชอบในหน้าที่เฉพาะตัวและ
ส่วนรวม มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่มเคารพสิทธิ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และสามารถจัดการข้อ
โต้แย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๖. วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และประกอบวิชาชีพเฉพาะ
ทางแบบองค์รวม ได้มาตรฐานของสาขาวิชาและท า
หัตถการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยและ
เลือกการส่งตรวจพิเศษเพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

๖. วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และประกอบวิชาชีพ
เฉพาะทางแบบองค์รวม ได้มาตรฐานของสาขาวิชา
และท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวินิจฉัย 
รักษาผู้ป่วยและเลือกการส่งตรวจพิเศษเพ่ือการ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 



                   ๓๙๒               มคอ.๒ 
 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร* 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
๑. แสดงออกซึ่งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แ ล ะ ก ร อ บ คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ งบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเฉพาะการอุทิศตนเพ่ือ
ผู้ป่วยและส่วนรวม 

     

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี สาขาแพทย์เฉพาะ
ทางอย่างลึกซึ้งและมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของ
สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ทางเวชปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

     

๓. วิเคราะห์  สังเคราะห์  และบูรณาการความรู้ 
ประสบการณ์สาขาแพทย์เฉพาะทางเพ่ือพัฒนา
ความรู้หรือแนวใหม่ หรือแนวทางในการท าหัตถการ 

     

๔. ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสารแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสม 

     

๕. มีความรับผิดชอบในหน้าที่เฉพาะตัวและส่วนรวม 
มีทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม  เคารพสิทธิรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และสามารถจัดการข้อโต้แย้ง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     

๖. วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และประกอบวิชาชีพ
เฉพาะทางแบบองค์รวม ได้มาตรฐานของสาขาวิชา
และท าหัตถการขั้นพ้ืนฐานส าหรับการวินิจฉัย รักษา
ผู้ป่วยและเลือกการส่งตรวจพิเศษเพ่ือการวินิจฉัยโรค
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     

 
* ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLO1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทางคลินิก 
PLO2 แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
PLO3 แสดงออกซ่ึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง 
PLO4 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
PLO5 สามารถท าหัตถการส าหรับการวินิจฉัยและการรักษา 



                   ๓๙๓               มคอ.๒ 
 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้านตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF) และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ด้าน ผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม ๑.๑ รักษาระเบียบวินัย เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน      
๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของสาขาวิชา
แพทย์เฉพาะทาง 

     

คว
าม

รู้ 

๒.๑  มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง      
๒.๒ อธิบายหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทาง 
ประยุกต์ในทางเวชปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

     

๒.๓ วิเคราะห์ วิจารณ์ความรู้ ใหม่ๆ ของสาขาวิชา ผลงานวิจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติ งานในสาขาวิชาชีพทั้ งในปัจจุบัน  และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

     

๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 

     

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า ๓.๑ วิเคราะห์ปัญหา  เหตุการณ์ และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

เหตุปัจจัย และแนวทางแก้ปัญหา 
     

๓.๒ ประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหาและ
สังเคราะห์แนวทางหรือวิธีการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางวิชาการ 
วิชาชีพ และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม 

     

ทัก
ษะ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ฯ
 ๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน โดยตระหนักใน

คุณค่าและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ 
     

๔.๒ ท างานเป็นกลุ่มได้ ทั้งในฐานะผู้น า หรือสมาชิกของกลุ่ม มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหา และมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่ม 

     

๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และงานที่ได้รับมอบหมาย      

กา
รว

ิเค
รา

ะห
์ เช

ิงต
ัวเล

ขฯ
  ๕.๑ เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
ส าหรับวิชาแพทย์เฉพาะทาง 

     

๕.๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
แปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้ 

     

๕.๓ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียนและ 
เลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคล 

     

ด้า
น 

ทัก
ษะ

พิส
ัย ๖.๑ สามารถท าหัตถการส าหรับการวินิจฉัยและการรักษา      



                   ๓๙๔               มคอ.๒ 
 

 

 
ตารางท่ี ๔ แสดงกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

PLO1  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และทางคลินิก 

๑) บรรยาย  
๒) มอบหมายงานรายบุคคล

ประเมินจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
๔) ให้น าเสนอข้อมูล  ผลงาน 
๕) สาธิต  ดูงาน 
๖) ให้ฝึกปฏิบัติ  ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
๗) ให้ฝึกปฏิบัติ  ฝึกหัตถการ

กับผู้ป่วยจริง 
๘) ให้ฝึกปฏิบัติการแสดง 

ออกซ่ึงพฤติกรรม 

๑) ประเมินผลรายบุคคล  
๒) ประเมินผลจากงานกลุ่ม 
๓) ประเมินจากการน าเสนอ  
๔) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๕) ประเมินจากการสอบปากเปล่า 
๖) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
๗) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จ าลอง 
๘) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง 
๙) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง 
(๑๐) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน 
PLO2  แสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๑) บรรยายประกอบการ
อภิปรายกลุ่ม 

๒) มอบหมายงานรายบุคคล 
๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
๔) กรณีศึกษา 
๕) การสอนแนวคิดระหว่าง

การปฏิบัติงาน 

๑) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมใน
การท างานกลุ่ม 

๒) ประเมินจากรายงานผลการวิเคราะห์
ปัญหา 

๓) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

๔) ประเมินจากการเข้าเรียน  
๕) ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่

ก าหนด 
๖) ประเมินความตรงต่อเวลาและความ

รับผิดชอบ 
PLO3  แสดงออกซ่ึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ป่วย ญาติ และผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง 

๑) บรรยาย 
๒) มอบหมายงานรายบุคคล

(ตอบค าถาม 

๑) ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน 

๒) ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่



                   ๓๙๕               มคอ.๒ 
 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
แบบทดสอบ ค้นคว้า) 

๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
๔) ให้น าเสนอข้อมูล ผลงาน 
๕) สาธิต ดูงาน 
 
๖) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
๗) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับผู้ป่วยจริง 
๘) ให้ฝึกปฏิบัติการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 

ก าหนด 
๓) ประเมินผลจากงานรายบุคคล 

(เอกสาร รายงาน) 
๔) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร 

รายงาน)  
๕) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจาและสื่อ  

โปสเตอร์) 
๖) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๗) ประเมินจากการสอบปากเปล่า 
๘) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
๙) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จ าลอง 
๑๐) ประเมินจากการสังเกตการ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
๑๑) ประเมินจากการสังเกตการ

ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
(โดยเพื่อนนักศึกษา ผู้ร่วมงาน) 

PLO4  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสาร
และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

๑) บรรยาย 
๒) มอบหมายงานรายบุคคล 
๓) มอบหมายงานกลุ่ม 
๔) ให้น าเสนอข้อมูล ผลงาน 
๕) สาธิต ดูงาน 
๖) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
๗) ให้ฝึกปฏิบัติ ฝึกหัตถการ

กับผู้ป่วยจริง 
๘) ให้ฝึกปฏิบัติการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 

๑) ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

๒) ประเมินผลจากงานรายบุคคล(เอกสาร 
รายงาน) 

๓) ประเมินผลจากงานกลุ่ม(เอกสาร 
รายงาน)  

๔) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจา และสื่อ 
โปสเตอร์) 

๕) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๖) ประเมินจากการสอบปากเปล่า 
๗) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
๘) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จ าลอง 
๙) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน



                   ๓๙๖               มคอ.๒ 
 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
ในสถานการณ์จริง 

๑๐) ประเมินจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง(โดย
เพ่ือนนักศึกษา  ผู้ร่วมงาน) 

PLO5  สามารถท าหัตถการส าหรับการ
วินิจฉัยและการรักษา 

๑) สาธิต  ดูงาน 
๒) ให้ฝึกปฏิบัติ  ฝึกหัตถการ

กับหุ่นหรือผู้ป่วยจ าลอง 
๓) ให้ฝึกปฏิบัติ  ฝึกหัตถการ

กับผู้ป่วยจริง 
๔) ให้ฝึกปฏิบัติการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 

๑) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
๒) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จ าลอง 
๓) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จริง 
๔) ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์จริง(โดยเพื่อนนักศึกษา  
ผู้ร่วมงาน 

๕) Log book 
๖) Entrusted performance activity 

(EPA) 
 



                   ๓๙๗               มคอ.๒ 
 

 

ตารางท่ี ๕ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO5 

หมวดวิชาแกน 

ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและคลินิกสัมพันธ์ ๒ (๒-๐-๔) M P I I N/A 
ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย ์ ๒ (๑-๒-๓) M P I I N/A 

ศรคร ๕๒๔ ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) P M I I N/A 

ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) P M P I N/A 

หมวดวิชาเลือกส่วนกลาง 

ศรคร ๕๒๓ การบริหารทางการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) P P/M P P - 
ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) P P/M P R - 
ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) P P/M P/M I - 
ศรคร ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันคลนิิก ๑ (๑-๐-๒) M P/M P/M I - 
ศรคร ๕๓๐ การแพทย์ผสมผสาน ๑ (๑-๐-๒) P P/M P I - 
ศรคร ๕๓๑ พื้นฐานโภชนศาสตร์คลินิก ๑ (๑-๐-๒) M P/M P I - 

 
(๑) วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) P M - R/P - 
ศรกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยนอกท่ัวไป ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 
ศรกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๐-๘-๔) P M P/M P P 
ศรกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยในเฉพาะโรค ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 
ศรกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ๔ (๑-๖-๕) P M M P P 
ศรกม ๕๒๔ กุมารเวชศาสตรเ์วชบ าบัดวิกฤตขัน้พ้ีนฐาน ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 
หมวดวิชาเลือก 

ศรกม ๕๒๖ กุมารเวชศาสตรเ์วชบ าบัดวิกฤต ิ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๒๗ กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกดิและปริก าเนดิ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรกม ๕๒๘ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 



                   ๓๙๘               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรกม ๕๒๙ กุมารเวชศาสตรผ์ู้ป่วยนอก ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๐ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๑ กุมารเวชศาสตรโ์ลหติวิทยาและอองโคโลยี ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๓ กุมารเวชศาสตรโ์รคไต ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๔ กุมารเวชศาสตรโ์รคติดเชื้อ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๕ กุมารเวชศาสตรต์่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๖ กุมารเวชศาสตรโ์ภชนาการ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๗ กุมารเวชศาสตรโ์รคระบบทางเดินหายใจ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๘ กุมารเวชศาสตรต์จวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๓๙ กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๔๐ กุมารเวชศาสตรโ์รคระบบทางเดินอาหาร ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๔๑ กุมารเวชศาสตรโ์รคข้อและรมูาตสิซั่ม ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๔๒ กุมารเวชศาสตรโ์รคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรกม ๕๔๓ กุมารเวชศาสตรโ์รคพันธุกรรม ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

 
(๒)วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เตา้นมขั้นพื้นฐาน ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๗ กุมารศลัยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกข้ันพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 



                   ๓๙๙               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรศศ ๕๓๐ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับกุมารศลัยศาสตร์
ระดับซับซ้อน 

๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P/M 

หมวดวิชาเลือก 

ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M P - 

ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M - P 

ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่เทคนิคข้ันพ้ืนฐานส าหรับศัลยแพทย ์ ๒ (๐-๒-๔) P M M P - 

ศรศศ ๕๓๑ กุมารศลัยศาสตรร์ะดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P P 

 

(๓) วิชาเอกจักษุวิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรจษ ๕๓๐ พื้นฐาน ความรู้ เจตคติ ทักษะทางคลินิก หัตถการ  
และ ภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยา 

๔ (๑-๖-๕) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๑ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแกไ้ขสายตาผิดปกติ ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตดัต้อกระจก ๑ ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๕ โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตาขั้นต้น ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอกัเสบ ๑  ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๗ การวัดสายตา เลนสส์ัมผัส และสายตาเลือนลาง ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรจษ ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

หมวดวิชาเลือก 

ศรจษ ๕๔๐ การวัดสายตา เลนสส์ัมผัส และสายตาเลือนลาง ๒     ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๑ ประสาทจักษุวิทยา ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๒ โรคกระจกตาและการผ่าตัดแกไ้ขสายตาผิดปกติ ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 



                   ๔๐๐               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรจษ ๕๔๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและตาเข ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๕ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอกัเสบ ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการผ่าตดัต้อกระจก ๒ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรจษ ๕๔๘ โรคเบ้าตาและศลัยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา
ระดับขั้นกลาง 

๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

 
(๔) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ท่ีพบบ่อย ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 
ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิตเวชศาสตร์ ท่ีซับซ้อน ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 
ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ท่ี 

พบบ่อย 
๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ที่น่าสนใจ ๓ (๓-๐-๖) P M - P - 
ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบยีบวิธีวิจัยทางจิตเวชศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) P/M M M P/M - 
ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) P M M P P 
ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) P P - P - 
ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วยกระแสไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ๑ (๐-๒-๑) P/M M M P/M P 

หมวดวิชาเลือก 
ศรจช ๕๑๑ ความรู้ขัน้พื้นฐานทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) P M - - - 
ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทางจิตเวชศาสตร์ ท่ี

ซับซ้อน 
๔ (๐-๘-๔) P M M P P 

ศรจช ๕๒๓ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวชผู้สูงวัย ๑ (๑-๐-๒) P M M - - 
ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทางจติเวชศาสตร ์ ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P/M - 
ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตรร์ับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

 
 



                   ๔๐๑               มคอ.๒ 
 

 

(๕) วิชาเอกตจวิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบตั-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 
PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรตจ ๕๐๑ ตจวิทยาทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) P M M P - 
ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๓-๐-๖) P M M P P 

ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทางห้องปฏิบตัิการทางโรคผิวหนัง ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 

ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P - 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายรุกรรม ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร ์ ๓ (๐-๖-๓) P M M P - 

ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 

หมวดวิชาเลือก 

ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๔-๐-๘) P M M P - 

ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

 
(๖) วิชาเอกนิติเวชศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยากายวิภาค ๓ (๒-๒-๕) R/P M M P  - 
ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธ ิ ๓ (๓-๐-๖) P M M P  
ศรนต  ๕๒๓ ปฏิบัติการพื้นฐานทางนิติพยาธ ิ ๔ (๐-๘-๔) R/P M M P P 
ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจสถานที่เกิดเหต ุ ๔ (๑-๖-๕) R/P M M P P 
ศรนต ๕๓๔ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวชคลินิก ๔ (๒-๔-๖) R/P M M R R 
ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการนติิเวช ๒ (๒-๐-๔) R/P M M P/R P 
ศรนต ๕๒๙ นิติพยาธิประยุกต ์ ๓ (๓-๐-๖) R/P M M P  - 
หมวดวิชาเลือก 

ศรนต ๕๒๘ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) R/P M - - - 
ศรนต ๕๓๐ นิติเวชคลินิกประยุกต ์ ๒ (๑-๒-๓) R/P M M P P 



                   ๔๐๒               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรนต ๕๔๑ ทักษะการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ๒ (๐-๔-๒) R/P M M P P 
ศรนต ๕๔๒ การวิจัยทางนิติเวชศาสตร์และนติวิิทยาศาสตร ์ ๒ (๐-๔-๒) R/P M M P - 
ศรนต ๕๔๓ สัมมนาทางนิตเิวชศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) R/P M M P - 

 

(๗) วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวชิาบังคับ 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๖๑ ความรู้พื้นฐานและทักษะในศัลยศาสตรโ์รคหลอด
เลือดสมองและไขสันหลัง 

๔ (๒-๔-๖) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๖๒ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรบัการดูแลภาวะ
วิกฤติทางประสาทศลัยศาสตร์และ ภาวะบาดเจ็บ
ศีรษะและไขสันหลัง 

๔ (๑-๖-๕) P/M M M P P 

ศรรศ ๕๖๓ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานทางศลัยกรรมเนื้อ
งอกระบบประสาท 

๔ (๓-๒-๗) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานประสาทศลัยศาสตร์ ฟังก์ชันนัล ๑ (๑-๐-๒) P M M P - 

ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานการผา่ตัดไขสันหลัง
และกระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๖๖ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานด้านกมุารประสาท
ศัลยศาสตร ์

๑ (๐-๒-๑) P/M M M P P 

หมวดวชิาเลือก 

ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M P - 

ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M - P 

ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคข้ันพ้ืนฐานทางการแพทย์ ๒ (๐-๒-๔) P M M P - 

ศรศศ ๕๓๑ กุมารศลัยศาสตรร์ะดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับการดูแลรักษาโรคใน
ระบบทางเดินปสัสาวะส่วนล่างสตรี ระบบ

๒ (๑-๒-๓) P M M P P 



                   ๔๐๓               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวชิาบังคับ 

ประสาทควบคุมทางเดินปสัสาวะส่วนล่าง และ
ทักษะการตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ 

ศรศศ ๕๓๗  ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรบัการผ่าตัดปลูก 
ถ่ายไต 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

 

(๘) วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรพย ๕๒๙ การตรวจศพทางพยาธิวิทยา ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรพย ๕๓๐ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 
ศรพย ๕๓๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันพ้ืนฐาน ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 
ศรพย ๕๓๒ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาข้ันสูง ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 
ศรพย ๕๓๓ เทคนิคและการจัดการทางห้องปฏบิัติการ 

พยาธิวิทยา 
๓ (๑-๔-๔) P M M P P 

ศรพย ๕๓๔ ศัลยพยาธิวิทยามหภาคขั้นสูง ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 
ศรพย ๕๓๕ เซลล์วิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรพย ๕๓๖ เซลล์วิทยา ๒ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรพย ๕๓๗ สัมมนาทางพยาธิวิทยา ๒ (๒-๐-๔) P M M P - 

หมวดวิชาเลือก 
ศรพย ๕๓๘ พยาธิวิทยาระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และ

ทางเดินน้ าด ี
๒ (๐-๔-๒) P M M P - 

ศรพย ๕๓๙ พยาธิวิทยาโรคไต ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบ

สืบพันธุ์เพศชาย 
๒ (๐-๔-๒) P M M P - 

ศรพย ๕๔๑ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเต้านม ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๒ พยาธิวิทยาระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๓ พยาธิวิทยาโรคปอด ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๔ โลหิตพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 



                   ๔๐๔               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-

ปฏิบัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรพย ๕๔๕ พยาธิวิทยาโรคกระดูกและเนื้อเยือ่เกี่ยวพัน ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๖ พยาธิวิทยาสูตินรีเวช ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๗ เซลล์วิทยา ๓ ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 
ศรพย ๕๔๘ ตจพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P - 

 
(๙) วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรพค ๕๑๑ โลหิตวิทยาทั่วไป ๓ (๒-๒-๕) M M M M P 

ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็นลิม่เลือด ๓ (๒-๒-๕) M M P/M M P 

ศรพค ๕๑๓ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) P/M P P/M M P 

ศรพค ๕๑๔ วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและวิทยาภมูิคุ้มกัน ๓ (๑-๔-๔) P/M M M P/M - 

ศรพค ๕๑๕ เคมีคลินิก ๓(๒-๒-๕) P/M P P/M M P 

ศรพค ๕๑๖ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๓ (๑-๔-๔) M M M M P 

ศรปร ๕๑๖ ปรสิตวิทยาคลินิก ๓ (๑-๔-๔) P/M M M P/M P 

ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคารเลือดขั้นพืน้ฐาน ๓ (๒-๒-๕) P M M P/M P 

หมวดวิชาเลือก 
ศรพค ๕๑๘ วิทยาเซรุ่มทางคลินิก ๑ (๐-๒-๑) P/M M M P/M P 

ศรพค ๕๑๙ ระบบการแข็งตัวเป็นลิม่เลือด ๒ ๑ (๐-๒-๑) P M M P - 

ศรพค ๕๒๐ การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัตกิาร ๓ (๒-๒-๕) P M M P/M - 

ศรพค ๕๒๑ เคมีคลินิก ๒ ๓ (๒-๒-๕) M M M M P 

ศรพค ๕๒๒ พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล ๒ ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P/M P 

 



                   ๔๐๕               มคอ.๒ 
 

 

(๑๐) วิชาเอกรังสีวิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสีวินิจฉัย ๓ (๓-๐-๖) P M P P P 
ศรรส ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ๒ (๒-๐-๔) R P P P - 
ศรรส ๕๒๓ ทักษะทางคลินิกเฉพาะทางรังสรีักษาและ 

มะเร็งวิทยา 
๓ (๐-๖-๓) P M - P P 

ศรรส ๕๒๔ ทักษะการอ่านและวเิคราะห์บทความทางรังส ี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) P P P M - 

ศรรส ๕๒๕ ความรู้ขั้นสูงทางรังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ๑ (๑-๐-๒) P P P M - 
ศรรส ๕๒๖ สัมมนาด้านเทคนิคทางรังสีรักษา ๒ (๒-๐-๔) P P P M - 
ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ (๒-๐-๔) R - - R - 
ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิกพ้ืนฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์ ๓ (๑-๔-๔) R M M R R 
ศรรศ ๕๓๔ ความรู้ทางคลินิกข้ันสูงทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๑ (๑-๐-๒) P - - P  - 
ศรรศ ๕๓๕ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจทางเวชศาสตร์

นิวเคลียร์ 
๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรรส ๕๓๖ ทักษะคลินิกข้ันสูงด้านการรักษาทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร ์

๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) P M P P P 
ศรรส ๕๔๒ ภาพวินิจฉัยของระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒ (๐-๔-๒) P M P P  P 
ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินอาหารและ

ทางเดินน้ าดี 
๒ (๒-๐-๔) P M P P P 

ศรรส ๕๕๐ ความรู้พื้นฐานทางคลินิกด้านรังสรีักษา  ๒ (๐-๔-๒) P P M P M 
ศรรส ๕๖๕ ภาพวินิจฉัยด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในเด็ก ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๖๘ ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๗๐ ภาพวินิจฉัยระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) P M P P P 
ศรรส ๕๗๑ ภาพวินิจฉัยในเด็กพื้นฐาน ๒ (๐-๔-๒) P M P P P 

หมวดวิชาเลือก 
ศรรส ๕๓๓ ทักษะทางคลินิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร ์ ๑ (๐-๒-๑) R M M R R 
ศรรศ ๕๓๗ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้านการตรวจด้วยเครื่อง

ถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน  
๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ ์

๒ (๒-๐-๔) P M P P P 

ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ๒ (๐-๔-๒) P M P P P 



                   ๔๐๖               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรรส ๕๖๐ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของหัวใจและหลอดเลือด
ส าหรับขั้นต้น  

๑ (๐-๒-๑) P M P P P 

ศรรส ๕๖๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้องส าหรับขั้นต้น  ๒ (๐-๔-๒) P M P P P 
ศรรส ๕๖๒ ภาพวินิจฉัยของเต้านม ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๖๓ การแปลผลภาพรังสีทรวงอกส าหรบัขั้นต้น  ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๖๔ ภาพวินิจฉัยของศีรษะและล าคอ ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๖๖ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบกระดกูและ

กล้ามเนื้อส าหรับขั้นต้น  
๑ (๐-๒-๑) P M P P P 

ศรรส ๕๖๗ ภาพวินิจฉัยของระบบประสาทและ 
กระดูกสันหลัง 

๑ (๐-๒-๑) P M P P P 

ศรรส ๕๖๙ รังสีร่วมรักษาระบบประสาท ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๗๒ รังสีร่วมรักษาระบบล าตัว ๑ (๐-๒-๑) P M P P P 
ศรรส ๕๗๓ ทักษะทางคลินิค ด้านเทคนิคทางรังสีรักษา ๓ (๐-๖-๓) P M M M P 

 
 
(๑๑) วิชาเอกวิสัญญีวิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยาระงับความรู้สึก ๒ (๒-๐-๔) P M - - - 

ศรวส ๕๑๖ การให้ยาระงับความรูส้ึกส าหรับการผ่าตัดกระดูก
และข้อขั้นพื้นฐาน 

๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรวส ๕๑๘ สัมมนาวิสัญญีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) P M - P - 

ศรวส ๕๒๐ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดสูตินรีเวช 

๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรวส ๕๒๑ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดทั่วไปและระบบปัสสาวะ 

๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรวส ๕๒๒ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดทั่วไป 

๓ (๐-๖-๓) P M P/M P P 

ศรวส ๕๒๓ การระงับความรูส้ึกข้ันพ้ืนฐานส าหรับการผ่าตดั
ทางระบบประสาท 

๓ (๐-๖-๓) P M M P P 



                   ๔๐๗               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรวส ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่า 
ขั้นพื้นฐาน 

๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

หมวดวิชาเลือก 
ศรวส ๕๒๕ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันสูงส าหรับการผ่าตดั

สูตินรเีวช 
๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๒๖ การให้ยาระงับความรู้สึกข้ันพ้ืนฐานส าหรับ หู คอ จมูก ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๒๗ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นสูงส าหรับการผ่าตัด
ช่องท้อง 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๒๘ การให้ยาระงับความรูส้ึกข้ันสูงส าหรับการผ่าตดั
กระดูกและข้อ 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๒๙ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด 
ขั้นสูง 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๓๐ การให้ยาระงับความรู้สึกขั้นพื้นฐานส าหรับผ่าตัด
หัวใจและทรวงอก 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๔๗ การดูแลผู้ป่วยปวดเรื้อรังทางคลินิก 
 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๔๘ การระงับความรูส้ึกนอกห้องผ่าตดัและผูป้่วย
อุบัติเหต ุ

๒ (๐-๔-๒) P M P/M P P 

ศรวส ๕๔๙ การประเมินและเตรียมผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อนการ
ระงับความรูส้ึก 

๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรวส ๕๕๐ การระงับปวดเฉียบพลัน ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

 
(๑๒) วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๔-๐-๘) P M - - - 
ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 
ศรวฉ ๕๑๑ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์

ทั่วไปและระบบหัวใจและหลอดเลือด 
๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรวฉ ๕๑๓ การฟื้นคืนชีพข้ันสูง ๒ (๐-๔-๒) P M M - P 



                   ๔๐๘               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรวฉ ๕๑๔ หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในห้องฉุกเฉิน ๔ (๐-๘-๔) P M M M P 
ศรวฉ ๕๑๕ ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน 
๓ (๓-๐-๖) P M - P/M  - 

ศรวฉ ๕๑๖ ทักษะการวิจัยที่จ าเป็นส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๓-๐-๖) P M - P/M  - 
หมวดวิชาเลือก 
ศรวฉ ๕๑๐ หัตถการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินข้ันสูง ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 
ศรวฉ ๕๑๒ การตรวจคลื่นเสียงความถีสู่งในผูป้่วยฉุกเฉิน ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 
ศรวฉ ๕๑๗ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล ๒ (๐-๔-๒) P M M   P 
ศรวฉ ๕๑๘ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางพิษวิทยา ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

 
(๑๓) วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรวฟ ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานส าหรับเวชศาสตร์
ฟื้นฟ ู

๔ (๓-๒-๗) 

P M M P 

- 

ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ๔ (๒-๔-๖) P M M P - 

ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู ๔ (๒-๔-๖) P M M P - 

ศรวฟ ๕๑๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ๔ (๒-๔-๖) P M M P - 

ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ๓ (๐-๖-๓) P M M P - 

ศรวฟ ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) P M M P - 

หมวดวิชาเลือก 

ศรวฟ ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยขั้นสูง ๔ (๒-๔-๖) P M M P - 

ศรวฟ ๕๑๙ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่ซับซ้อน ๔ (๒-๔-๖) P M M P - 

ศรวฟ ๕๒๐ หัตถการขัน้สูงทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู ๓ (๓-๐-๖) P M M P - 

 



                   ๔๐๙               มคอ.๒ 
 

 

(๑๔) วิชาเอกศัลยศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เตา้นมขั้นพื้นฐาน ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๗ กุมารศลัยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกข้ันพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

หมวดวิชาเลือก 

ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๒๑ เวชบ าบัดวิกฤตศัลยศาสตร ์ ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M P - 

ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M - P 

ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับศลัยศาสตร ์ ๒ (๐-๒-๔) P M M P - 

ศรศศ ๕๓๑ กุมารศลัยศาสตรร์ะดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P P 

 

(๑๕) วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานในศัลยศาสตร์ ๔ (๔-๐-๘) P/M M M P - 

ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไปขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือดขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาศลัยศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) P/M M M P - 



                   ๔๑๐               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ๒ (๑-๒-๓) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๓๒ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทาง 
ยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรศศ ๕๓๓ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดมะเร็งทาง 
ยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรศศ ๕๓๔ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรบัศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ในเด็ก 

๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรศศ ๕๓๕ ภาวะฉุกเฉินทางศัลยศาสตรย์ูโรวทิยา ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

หมวดวิชาเลือก 

ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M P - 

ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการที่จ าเป็นทางศัลยศาสตร ์ ๒ (๑-๒-๓) P M M - P 

ศรศศ ๕๒๔ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิคส าหรับศลัยศาสตร ์ ๒ (๐-๒-๔) P M M P - 

ศรศศ ๕๓๑ กุมารศลัยศาสตรร์ะดับซับซ้อน ๒ (๐-๔-๒) P/M M M P P 

ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับการดูแลรักษาโรคในระบบ
ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างสตรี ระบบประสาทควบคุม
ทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และทักษะการตรวจปัสสาวะ
พลศาสตร ์

๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรศศ ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานส าหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

 
(๑๖) วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 

ศรอธ ๕๐๕ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส ์ ๔ (๒-๔-๖) P M M P P 
ศรอธ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดมือและรยางค์บน ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๑๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพในผู้ใหญ ่ ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 



                   ๔๑๑               มคอ.๒ 
 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

ศรอธ ๕๑๖ พื้นฐานทางโรคกระดูกเมตะบอลิก ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๑๗ หลักการวิจยัทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ ๑ (๑-๐-๒) P M M P  
ศรอธ ๕๑๘ เวชศาสตร์การกีฬาพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๑๙ พื้นฐานทางโรคเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๒๐ ออร์โธปิดิกสเ์ท้าและข้อเท้า ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 
ศรอธ ๕๒๑ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสงู ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

หมวดวิชาเลือก 
ศรอธ ๕๐๙ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ทางคลินิกทาง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์
๔ (๔-๐-๘) P M M P  

ศรอธ ๕๑๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขั้นพื้นฐาน ๓ (๑-๔-๔) P M M P P 

 

(๑๗) วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา ๓ (o-๖-๓) P M M P R 

ศรสต ๕๕๐ พื้นฐานการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทางนรเีวชวิทยา ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรสต ๕๕๔ ปัญหาทางอายุรกรรมของสตรีตั้งครรภ ์ ๓ (o-๖-๓) P M M M P 

ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสตูิศาสตร ์ ๓ (o-๖-๓) M M M P/M P/M 

ศรสต ๕๕๖ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด ๓ (o-๖-๓) P M M M P 

ศรสต ๕๕๗ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ๓ (o-๖-๓) P M M P M 

ศรสต ๕๖๐ การดูแลผู้ป่วยนอกทางนรีเวชวิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทางสูตศิาสตร-์นรีเวชวิทยา ๑ (๑-๐-๒) P M - - - 

หมวดวิชาเลือก 
ศรสต ๕๕๒ การผ่าตัดขั้นสูงทางนรเีวชวิทยา ๓ (o-๖-๓) P P P P P 

ศรสต ๕๖๑ การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรสต ๕๖๒ ต่อมไร้ท่อทางนรีเวชและวัยทอง ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรสต ๕๖๓ วางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด ๑ (๐-๒-๑) P M M P M 

ศรสต ๕๖๔ โรคตดิเช้ือระบบสืบพันธุ์สตร ี ๑ (๐-๒-๑) P M M P M 

ศรสต ๕๖๕ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ๓ (๐-๖-๓) P M M P M 



                   ๔๑๒               มคอ.๒ 
 

 

(๑๘) วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต นาสิก ลารงิซ์วิทยา ๓ (๒-๒-๕) P M - - - 

ศรสน ๕๔๒ หัตถการพื้นฐานทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๑ (๑-๐-๒) P M - P - 

ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ ๓ (๒-๒-๕) P M M P P 

ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยา ๓ (๒-๒-๕) P M M P P 

ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและการกลืน ๓ (๒-๒-๕) P M M P P 

ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมูก ส าหรับผู้ป่วยเด็ก ๒ (๑–๒-๓) P M M P P 

ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย ์ ๒ (๐-๔-๒) P M M - - 

ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) P M M P P 

หมวดวิชาเลือก 
ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทางโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ๒ (๐-๔-๒) P M M P P 

ศรสน ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ขั้นสูง ๓ (๑–๔–๔) P M M P P 

ศรสน ๕๙๕ โสตวิทยาและโสตประสาทวิทยาข้ันสูง ๓ (๑–๔–๔) P M M P P 

ศรสน ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอข้ันสูง ๓ (๑–๔–๔) P M M P P 

 
(๑๙) วิชาเอกอายุรศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาบังคับ 
ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอกด้านอายรุกรรม ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับอายุรศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร ์ ๓ (๓-๐-๖) P M M P  

ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๔-๐-๘) P M M P  

ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๐-๘-๔) P M M P P 

ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วยระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 



                   ๔๑๓               มคอ.๒ 
 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

PLO 1 PLO 2 PLO3 PLO 4 PLO 5 

หมวดวิชาเลือก 

ศรอย ๕๒๖ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๒๗ โรคระบบทางเดินอาหาร ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๒๘ โรคระบบโลหิตวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๒๙ โรคความดันโลหิตสูง ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๐ โรคภมูิแพ้และอมิมูโนวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๑ โรควักกะวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๒ โรคประสาทวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๓ อายุรศาสตรม์ะเร็งวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๔ เวชพันธุศาสตร ์ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๖ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ๒ (๑-๒-๓) P M M P P 

ศรอย ๕๓๗ หทยัวิทยา ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๘ โรคระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 

ศรอย ๕๓๙ โภชนาการคลินิก ๑ (๐-๒-๑) P M M P P 



                   ๔๑๔               มคอ.๒ 
 

 

เอกสารแนบ ภาคผนวก จ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ฉบับปี พ.ศ ๒๕๕๘ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

____________________________________________ 
 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

อยู่ระหว่างการพิจารณาการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่…………..      

เมื่อวันที่.………………………………… 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ขอเริ่มใช้กับนักศึกษา  รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
๔.๑  ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔.๒  ขอปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน 
๔.๓ เพ่ิมวิชาเอก ๓ วิชาเอกได้แก่ ๑.วิชาเอกตจวิทยา  ๒. วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ ๓.วิชาเอกศัลยศาสตร์

ยูโรวิทยา  
๔.๔  ขอปรับแผนการศึกษา จากเดิม ๑ ปี  เป็น ๒ ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียน 

การสอนที่เกิดขึ้นจริงในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
๔.๕  ขอปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาจริง 
๔.๖  เพ่ือปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต เพ่ิมวิชาเลือก และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยมากขึ้น 

๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
๕.๑   เปิดวิชาเอกเพ่ิม จ านวน ๓ วิชาเอก คือ   
        (๑) วิชาเอกตจวิทยา  (๒) วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ (๓) วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  



                   ๔๑๕               มคอ.๒ 
 

 

๕.๒   ปรับแผนการศึกษา จากเดิม  ๑  ปี   เป็น  ๒ ปี 
      ๕.๓   ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
๑.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนัยนา  อรุณพฤกษากุล* ๑.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนัยนา  อรุณพฤกษากุล* 
๒.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์  พงศ์ประสบชัย ๒.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์  พงศ์ประสบชัย 
๓.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิรันดร์ วรรณประภา*  - 
๔.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์*  - 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์  - 
  ๓.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง* 
  ๔.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรพรหม  เมืองแมน* 
  ๕.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ  พิทักษ์ภากร 
  ๖.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละอองศรี  อัชชะนียะสกุล* 
  ๗.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์  มนัสเกียรติ* 
  ๘.  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวณิชา  ชื่นกองแก้ว 
  ๙.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สัญญา  สุขพณิชนันท์* 
  ๑๐.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวรรณ  บุญญพิสิฎฐ์ 
  ๑๑.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรกฏ  ศิริมัย* 
  ๑๒.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิ่งแก้ว  ปาจรีย์ 
  ๑๓.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิติรัตน์  อังกานนท์ 
  ๑๔.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามแข  เรืองวรเวทย์ 
  ๑๕.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขนิษฎา  วงษ์ประภารัตน์ 
  ๑๖.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์  เพ่ิมพิกุล* 
  ๑๗.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ  รอดอนันต์ 
  ๑๘.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์  จิรภาไพศาล 
  ๑๙.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ  กิจณรงค์ 
  ๒๐.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพนัสยา  เธียรธาดากุล* 
  ๒๑.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิติพล  ชูพงศ์ 
  ๒๒.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยะภัทร  เดชพระธรรม 
  ๒๓.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ  กู้มานะชัย 
  ๒๔.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภิญนิตา  ตันธุวนิตย์ 
  ๒๕.  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เมธี  ชยะกุลคีรี 
  ๒๖.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา 
  ๒๗.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลีนา  จุฬาโรจน์มนตรี 
  ๒๘.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวลัยลักษณ์  ชัยสูตร* 

http://10.2.3.7/mis/search/Page_TH/teacher_detail.aspx?tid=470539&cid=2035NG02
http://10.2.3.7/mis/search/Page_TH/teacher_detail.aspx?tid=560036&cid=2035NG02
http://10.2.3.7/mis/search/Page_TH/teacher_detail.aspx?tid=570215&cid=2035NG02


                   ๔๑๖               มคอ.๒ 
 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
  ๒๙.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันรัชดา  คัชมาตย์ 
  ๓๐.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชญ์  บรรณหิรัญ* 
  ๓๑.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์  ถิรภัทรพงษ์ 
  ๓๒.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิวรรณ  ทังสุบุตร 
  ๓๓.  รองศาตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล 
  ๓๔.  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์  สุทธิพรพลางกูร* 
  ๓๕.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรีนวล  ชวศิริ 
  ๓๖.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  อิทธิเมฆินทร์ 
  ๓๗.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร  ศรีนวลนัด* 
  ๓๘.  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์ 
  ๓๙.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดสบาย  จุลทัพพะ 
  ๔๐.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ตรีนวรัตน์ 
  ๔๑.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอติพร  ตวงทอง 
  ๔๒.  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอภิรดี  ศรีวิจิตรกมล 
  ๔๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล  เลาหเพ็ญแสง* 
  ๔๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรภัทร รัตอาภา 
  ๔๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรุตม์  พงศาพิชญ์ 
  ๔๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภโชค  สิงหกันต์* 
  ๔๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์  นันทอารี* 
  ๔๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สันติ  อัศวพลังชัย* 
  ๔๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อาชวินทร์  ตันไพจิตร 
  ๕๐.  อาจารย์ ดร.นายแพทย์ นพศักดิ์  ผาสุกกิจวัฒนา 
  ๕๑.  อาจารย์ ดร. นายแพทย์นิติกร  โปริสวาณิชย์* 
  ๕๒.  อาจารย์ แพทย์หญิงทิพา  ชาคร* 
 * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 



                   ๔๑๗               มคอ.๒ 
 

 

๕.๔ ปรับเปลี่ยนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาแกน           (๖ หน่วยกิต)   หมวดวิชาแกน           (๖ หน่วยกิต)    
ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

และคลินิกสัมพันธ์ 
๒ (๒-๐-๔) ศรคร ๕๒๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ 
๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

SIID 521 Basic Medical Sciences 
and Clinical Correlation 

 SIID 521 Basic Medical Sciences 
and Clinical 
Correlation 

  

ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับแพทย์ ๒ (๑-๒-๓) ศรคร ๕๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับ
แพทย์ 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIID 522 English for Physician  SIID 522 English for Physician   
ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส าหรับ

แพทย์ 
๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๔ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ส าหรับแพทย์ 
๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 

SIID 524 Research Methodology 
for Physician 

 SIID 524 Research 
Methodology for 
Physician 

  

ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 
SIID 526 Medical Ethics  SIID 526 Medical Ethics   

หมวดวิชาบังคับ       (๒๓  หน่วยกิต) หมวดวิชาบังคับ       (๒๓  หน่วยกิต)  
วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์  

ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมารเวช
ศาสตร์ท่ัวไป 

๓ (๓-๐-๖) ศรกม ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางกุมาร
เวชศาสตร์ทั่วไป 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SIPD 511 Basic Knowledge in 
General Pediatrics 

 SIPD 511 Basic Knowledge in 
General Pediatrics 

  

ศรกม ๕๒๐ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก
ท่ัวไป 

๔ (๑-๖-๕)   -  ปิดรายวิชา 

SIPD 520 General Pediatric  
Out-patients 

      

ศรกม ๕๒๑ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๑-๖-๕)   -  ปิดรายวิชา 
SIPD 521 General Pediatric   

In-patient 
      

ศรกม ๕๒๒ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยใน
เฉพาะโรค 

๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIPD 522 Subspecialty Pediatric  
In-patients 

      



                   ๔๑๘               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
ศรกม ๕๒๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้น

พื้นฐาน 
๔ (๓-๒-๗)   -  ปิดรายวิชา 

SIPD 523 Basic in Pediatric 
Emergency Medicine 

      

ศรกม ๕๒๔ กุมารเวชบ าบัดวิกฤตขั้น 
พื้นฐาน 

๔ (๑-๖-๕) ศรกม ๕๒๔ กุมารเวชศาสตร์เวชบ าบัด
วิกฤตขั้นพ้ีนฐาน 

๔ (๐-๘-๔) ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย และ 
ปรับจ านวน

ชั่วโมงบรรยาย-
ปฏิบัติ 

SIPD 524 Basic in Pediatric and 
Neonatal  Intensive and 
Critical Care 

 SIPD 524 Basic in Pediatric and 
Neonatal Intensive 
and  Critical Care 

 

    ศรกม ๕๕๐ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วย
นอกท่ัวไป 

๔ (๐-๘-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPD 550 General Outpatient 
Pediatrics 

  

    ศรกม ๕๕๑ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยใน
ท่ัวไป 

๔ (๐-๘-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPD 551 General Inpatient 
Pediatrics 

  

    ศรกม ๕๕๒ กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยใน
เฉพาะโรค 

๔ (๐-๘-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPD 552 Subspecialty Inpatient 
Pediatrics 

  

    ศรกม ๕๕๓ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินขั้น
พื้นฐาน 

๔ (๑-๖-๕) รายวิชาใหม่ 

    SIPD 553 Basic in Emergency 
Pediatrics 

  

 วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ วิชาเอกใหม่ 
    ศรศศ ๕๓๐ ความรู้และทักษะที่

จ าเป็นส าหรับกุมาร
ศัลยศาสตร์ระดับ
ซับซ้อน 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SISU 530 Essential Knowledge 
and Skill for 
Complex Pediatric 
Surgery 
 

  



                   ๔๑๙               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
วิชาเอกจักษุวิทยา วิชาเอกจักษุวิทยา  

ศรจษ ๕๑๙ วิสัญญีวิทยาส าหรับจักษุ
แพทย์ 

๑ (๐-๒-๑)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 519 Anesthesiology for 
Ophthalmologists 

      

ศรจษ ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา ๒ (๑-๒-๓)   -  ปิดรายวิชา 
SIOP 520 Basic Science in 

Ophthalmology 
      

ศรจษ ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานและความรู้ทาง
คลินิกเกี่ยวกับโรคของกระจก
ตาโรคภายนอกดวงตา เลนส์
และสายตาผิดปกติ 

๒ (๒-๐-๔)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 521 Basic Science and Clinical 
Knowledge of the 
Diseases of the Cornea, 
Anterior Segment, Lens 
and Refractive Error 

      

ศรจษ ๕๒๒ ทักษะทางคลินิกส าหรับการ
ดูแลโรคของกระจกตาโรค
ภายนอกดวงตา เลนส์และ
สายตาผิดปกติ 

๓ (๐-๖-๓)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 522 Clinical Skill in the 
Management of the 
Disease of the Cornea, 
Anterior Segment, Lens, 
and Refractive Error 

      

ศรจษ ๕๒๓ โรคของต้อหิน ๒ (๑-๒-๓)   -  ปิดรายวิชา 
SIOP 523 Glaucoma       
ศรจษ ๕๒๔ โรคของเบ้าตา เปลือกตา และ

ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ 
๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 524 Diseases of the Orbit, 
Eyelid, and Uveitis 

      

ศรจษ ๕๒๕ จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเน้ือ
ตา 

๒ (๑-๒-๓)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 525 Pediatric Ophthalmology 
and Strabismus 

      



                   ๔๒๐               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
ศรจษ ๕๒๖ โรคของจอประสาทตา วุ้นตา

และประสาทจักษุวิทยา 
๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 526 Disease of the Retina, 
Vitreous and 
Neuroophthalmolog 

      

ศรจษ ๕๒๗ ทักษะทางคลินิก หัตถการ
พื้นฐาน และภาวะฉุกเฉินทาง
จักษุวิทยา 

๓ (๑-๔-๔)   -  ปิดรายวิชา 

SIOP 527 Clinical Skill, Basic 
Procedures and 
Emergency in 
Ophthalmology 

      

    ศรจษ  ๕๓๐ พื้นฐาน ความรู้ เจตคติ 
ทักษะทางคลินิก หัตถการ 
และ ภาวะฉุกเฉินทางจักษุ
วิทยา 

๔ (๑-๖-๕) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 530 Basic Knowledges, 
Professionalism, 
Clinical Skills, 
Procedures and 
Emergency in 
Ophthalmology 

  

    ศรจษ ๕๓๑ โรคกระจกตาและการ
ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 
๑ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 531 Diseases of the 
Cornea and Refractive 
Surgery I 

  

    ศรจษ ๕๓๒ โรคต้อหิน ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 
    SIOP 532 Glaucoma I   
    ศรจษ ๕๓๓ ต้อกระจก และการผ่าตัด

ต้อกระจก ๑ 
๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 533 Cataract and Cataract 
Surgery I 
 
 

  



                   ๔๒๑               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
    ศรจษ  ๕๓๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและ 

ตาเข ๑  
๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 534 Pediatric 
Ophthalmology and 
Strabismus I 

  

    ศรจษ  ๕๓๕ โรคเบ้าตาและศัลยกรรม
ตกแต่งเสริมสร้างทางตา
ขั้นต้น 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 535 Fundamentals of 
Diseases of the Orbit 
and Oculoplastic 

  

    ศรจษ  ๕๓๖ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน
และการอักเสบ ๑ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 536 Diseases of the Uveitis 
and Ocular 
Inflammation I 

  

    ศรจษ  ๕๓๗ การวัดสายตา เลนส์สัมผัส 
และสายตาเลือนลาง ๑ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOP 537 Refraction Contact 
Lens and Low vision I 

  

    ศรจษ ๕๓๘ โรคจอตาและวุ้นตา ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 
    SIOP 538 Diseases of the Retina 

and Vitreous I 
  

    ศรจษ  ๕๓๙ ประสาทจักษุวิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 
    SIOP 539 Neuro-ophthalmology I   

วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ วิชาเอกจิตเวชศาสตร์  

ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทาง 
จิตเวชศาสตร์ทั่วไป 

๑ (๑-๐-๒)   -  ย้ายไปวิชาเลือก 

SIPC 511 Basic Knowledge in 
General Psychiatry 

     
 

ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิต
เวชศาสตร์ที่พบบ่อย 

๔ (๐-๘-๔) ศรจช ๕๑๒ การบริบาลผู้ป่วยในทาง
จิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 

๔ (๐-๘-๔) คงเดิม 

SIPC 512   Common In-Patient 
Psychiatric Care 

 SIPC 512 Common In-Patient 
Psychiatric Care 
 
 

  



                   ๔๒๒               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทางจิต
เวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 

๔ (๐-๘-๔) ศรจช ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยในทาง
จิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 

๔ (๐-๘-๔) คงเดิม 

SIPC 513 Complicated In-Patient 
Psychiatric Care 

 SIPC 513 Complicated In-
Patient Psychiatric 
Care 

  

ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทาง
จิตเวชศาสตร์ที่พบบ่อย 

๒ (๐-๔-๒) ศรจช ๕๑๔ การบริบาลผู้ป่วยนอกทาง
จิตเวชศาสตร์  
ท่ีพบบ่อย 

๒ (๐-๔-๒) คงเดิม 

SIPC 514 Common Out-Patient 
Psychiatric Care 

 SIPC 514 Common Out-Patient 
Psychiatric Care 

  

ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอกทาง
จิตเวชศาสตร์ที่ซับซ้อน 

๔ (๐-๘-๔)   -  ย้ายไปวิชาเลือก 

SIPC 515 Complicated Out-
Patient Psychiatric Care  

      

ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ 

๓ (๓-๐-๖) ศรจช ๕๑๖ โรคทางจิตเวชศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 

SIPC 516 Interesting Psychiatric 
Diseases 

 SIPC 516 Interesting Psychiatric 
Diseases 

 
 

ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิต
เวชศาสตร์ 

๓ (๒-๒-๕) ศรจช ๕๑๗ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง
จิตเวชศาสตร์ 

๒ (๒-๐-๔) ปรับลดจ านวน
หน่วยกิต 

SIPC 517 
Research Methodology 
in Psychiatry 

 SIPC 517 Research 
Methodology in 
Psychiatry  

 
 

ศรจช  ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) ศรจช ๕๑๘ จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๒-๔-๖) คงเดิม 

SIPC  518 Emergency Psychiatry  SIPC 518 Emergency Psychiatry   

ศรจช  ๕๒๓ ความรู้พื้นฐานทางจิตเวช 
ผู้สูงวัย 

๒ (๒-๐-๔)   -  ย้ายไปวิชาเลือก 

SIPC  523 Basic Knowledge in 
Geriatric Psychiatry 

      

    ศรจช ๕๒๔ จิตบ าบัดพื้นฐาน ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่ 

    SIPC 524 Basic Psychotherapy 
 
 
 
 

 

 



                   ๔๒๓               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

    ศรจช ๕๒๕ การบ าบัดด้วย
กระแสไฟฟ้าและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

    SIPC 525 Electroconvulsive 
Therapy and 
Transcranial Magnetic 
Stimulation 

 

 

 วิชาเอกตจวิทยา วิชาเอกใหม่ 
    ศรตจ ๕๐๑ ตจวิทยาท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่ 

    SIDM 501 General Dermatology   

    ศรตจ ๕๐๒ หัตถการทางตจวิทยา ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIDM 502 Procedural 
Dermatology 

  

    ศรตจ ๕๐๓ การสืบค้นทาง
ห้องปฏิบัติการทางโรค
ผิวหนัง 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIDM 503 Investigative 
Dermatology 

  

    ศรตจ ๕๐๔ สัมมนาทางตจวิทยา ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

    SIDM 504 Seminar in 
Dermatology 

  

วิชาเอกนิติเวชศาสตร์ วิชาเอกนิติเวชศาสตร์  

ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางพยาธิ
วิทยากายวิภาค 

๓ (๒-๒-๕) ศรนต ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทาง 
พยาธิวิทยากายวิภาค 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SIFS 521 Basic Knowledge in 
Anatomical Pathology 

 SIFS 521 Basic Knowledge in 
Anatomical Pathology 

  

ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทางนิติ 
พยาธิวิทยา 

๓ (๓-๐-๖) ศรนต ๕๒๒ ความรู้พื้นฐานทาง 
นิติพยาธิ 

๓ (๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 

SIFS 522 Basic Forensic 
pathology 

 SIFS 522 Basic Forensic 
Pathology 

  

ศรนต ๕๒๓ ปฏิบัติการพื้นฐานทาง 
นิติพยาธิ 

๔ (๐-๘-๔) ศรนต ๕๒๓ ปฏิบัติการพื้นฐาน 
ทางนิติพยาธิ 

๔ (๐-๘-๔) คงเดิม 

SIFS 523 Basic Practical 
Experience in Forensic 
Pathology 

 SIFS 523 Basic Practical 
Experience in Forensic  
Pathology 

  



                   ๔๒๔               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุ 

๔ (๑-๖-๕) ศรนต ๕๒๔ ความรู้พื้นฐานทางการ
ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

๔ (๑-๖-๕) คงเดิม 

SIFS 524 Basic Crime Scene 
Investigation 

 SIFS 524 Basic Crime Scene 
Investigation 

  

ศรนต ๕๒๕ ความรู้พื้นฐานทางนิติพยาธิ
ประยุกต์ 

๓ (๓-๐-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIFS 525 Basic Application of  
Forensic Pathology 

      

ศรนต ๕๒๖ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวช
คลินิก 

๔ (๓-๒-๗) ศรนต ๕๓๔ ความรู้พื้นฐานทางนิติเวช
คลินิก 

๔ (๒-๔-๖) ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

SIFS 526 Basic Knowledge in 
Clinical Forensic 
Medicine 

 SIFS 534 Basic Knowledge in 
Clinical Forensic 

  

ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการนิติเวช 

๒ (๒-๐-๔) ศรนต ๕๒๗ ความรู้พื้นฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการนิติเวช 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

SIFS 527 Basic Knowledge in 
Forensic Laboratory 

 SIFS 527 Basic Knowledge in 
Forensic Laboratory 

  

    ศรนต ๕๒๙ นิติพยาธิประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่ 

    SIFS 529 Appied in Forensic 
Pathology 

 
 

วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์ วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์  

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร์ 

๔(๔-๐-๘) ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร์ 

๔ (๔-๐-๘) คงเดิม 

SISU 502 Basic Science in Surgery  SISU 502 Basic Science in 
Surgery 

  

ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU 508 Basic Neurosurgery  SISU 508 Basic Neurosurgery   

ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาภาษาไทย 

SISU 512 Seminar in Surgery  SISU 512 Seminar in Surgery 
 
 
 
 

  



                   ๔๒๕               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรศศ ๕๖๑ ความรู้พื้นฐานและทักษะใน
ศัลยศาสตร์โรคหลอดเลือด
สมองและไขสันหลัง 

๔ (๒-๔-๖) ศรศศ ๕๖๑ ความรู้พื้นฐานและทักษะ
ในศัลยศาสตร์โรคหลอด
เลือดสมองและไขสันหลัง 

๔ (๒-๔-๖) คงเดิม 

SISU 561 Basic Knowledge and 
Skill in Cardio-spinal 
Vascular Surgery 

 SISU 561 Basic Knowledge and 
Skill in Cardio-spinal 
Vascular Surgery 

 
 

ศรศศ ๕๖๒ ความรู้และทักษะพื้นฐาน
ส าหรับการดูแลภาวะวิกฤติ
ทางประสาทศัลยศาสตร์และ
ภาวะบาดเจ็บศีรษะและไข
สันหลัง 

๔ (๑-๖-๕) ศรศศ ๕๖๒ ความรู้และทักษะ 
ขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ดูแลภาวะวิกฤติทาง
ประสาทศัลยศาสตร์และ
ภาวะบาดเจ็บศีรษะและ
ไขสันหลัง 

๔ (๑-๖-๕) เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาภาษาไทย 

SISU 562 Basic Knowledge and 
Skill for Critical Care in 
Neurosurgery and 
Cranio- spinal Trauma 

 SISU 562 Basic Knowledge and 
Skill for Critical Care 
in Neurosurgery and 
Cranio- spinal Trauma 

  

ศรรศ ๕๖๓ ความรู้และทักษะพื้นฐาน
ทางศัลยกรรมเนื้องอกระบบ
ประสาท 

๔ (๓-๒-๗) ศรรศ ๕๖๓ ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานทางศัลยกรรมเนื้อ
งอกระบบประสาท 

๔ (๓-๒-๗) เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาภาษาไทย 

SISU 563 Basic Surgical 
Knowledge and Skill in 
Brain Tumor 

 SISU 563 Basic Surgical 
Knowledge and Skill 
in Brain Tumor 

  

ศรศศ ๕๖๔ ความรู้พื้นฐานประสาท
ศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล 

๑ (๑-๐-๒) ศรศศ ๕๖๔   ความรู้พื้นฐานประสาท
ศัลยศาสตร์ฟังก์ชันนัล 

๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 

    SISU 564 Basic Knowledge in 
Functional 
Neurosugery 

 
 

ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะพื้นฐาน
การผ่าตัดไขสันหลังและ
กระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๖๕ ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานการผ่าตัดไขสัน
หลังและกระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาภาษาไทย 

SISU 565 Basic Knowledge and 
Skills in Spinal Surgery 

 SISU 565 Basic Knowledge and 
Skills in Spinal Surgery 

  



                   ๔๒๖               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรศศ ๕๖๖ ความรู้และทักษะพื้นฐาน
ด้านกุมารประสาท
ศัลยศาสตร์ 

๑ (๐-๒-๑) ศรศศ ๕๖๖ ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานด้านกุมารประสาท
ศัลยศาสตร์ 

๑ (๐-๒-๑) เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาภาษาไทย 

SISU 566 Basic Knowledge and 
Skill in Pediatric 
Neurosurgery 

 SISU 566 Basic Knowledge and 
Skill in Pediatric 
Neurosurgery 

  

ศรพย ๕๑๑ พยาธิวิทยาขั้นพื้นฐาน ๑ (๑-๐-๒)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 511 Basic Pathology       

ศรพย ๕๑๒ ศัลยพยาธิวิทยา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 512 Basic Surgical Pathology       

วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค  

ศรพย ๕๑๗ เซลล์วิทยา ๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 517 Cytology       

ศรพย ๕๒๕ ศัลยพยาธิวิทยาท่ัวไป ๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 525 General Surgical 
Pathology 

      

ศรพย ๕๒๖ ศัลยพยาธิวิทยาตามระบบ
ในร่างกาย 

๔ (๒-๔-๖)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 526 Surgical Pathology of 
Body System 

      

ศรพย ๕๒๗ การตรวจศพผู้ใหญ่ ๓ (๑-๔-๔)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 527 Adult Autopsy       

ศรพย ๕๒๘ การตรวจศพเด็ก ๓ (๑-๔-๔)   -  ปิดรายวิชา 

SIPA 528 Pediatric Autopsy       

    ศรพย ๕๒๙ การตรวจศพทาง 
พยาธิวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 529 Autopsy Pathology   

    ศรพย ๕๓๐ ศัลยพยาธิวิทยามหภาค
ขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 530 Basic Surgical Grossing 
 
 
 

  



                   ๔๒๗               มคอ.๒ 
 

 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

    ศรพย ๕๓๑ การวินิจฉัยทาง 
พยาธิวิทยาขั้นพื้นฐาน 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 531 Basic Diagnostic 
Pathology 

  

    ศรพย ๕๓๒ การวินิจฉัยทาง 
พยาธิวิทยาขั้นสูง 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 532 Advanced Diagnostic 
Pathology 

  

    ศรพย ๕๓๓ เทคนิคและการจัดการ
ทางห้องปฏิบัติการ 
พยาธิวิทยา 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 533 Pathology Laboratory 
Techniques and 
Management 

 
 

    ศรพย ๕๓๔ ศัลยพยาธิวิทยามหภาค
ขั้นสูง 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 534 Advanced Surgical 
Grossing 

  

    ศรพย ๕๓๕ เซลล์วิทยา ๑ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 535 Cytology 1   

    ศรพย ๕๓๖ เซลล์วิทยา ๒ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 536 Cytology 2   

    ศรพย ๕๓๗ สัมมนาทางพยาธิวิทยา ๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ 

    SIPA 537 Seminar in Anatomical 
Pathology 

 
 

วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก  

ศรพค ๕๑๑ โลหิตวิทยาท่ัวไป ๓ (๒-๒-๕) ศรพค ๕๑๑ โลหิตวิทยาท่ัวไป ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SICP 511 General Hematology  SICP 511 General Hematology   

ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็น 
ลิ่มเลือด 

๓ (๒-๒-๕) ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็น 
ลิ่มเลือด 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SICP 512 Blood Coagulation 
System 

 SICP 512 Blood Coagulation 
System 

 
 

ศรพค ๕๑๓ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) ศรพค ๕๑๓ จลุทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SICP 513 Clinical Microscopy  SICP 513 Clinical Microscopy   

         



                   ๔๒๘               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

 
 

 ศรพค ๕๑๒ ระบบการแข็งตัวเป็น 
ลิ่มเลือด 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

 
 

  SICP 512 Blood Coagulation 
System 

   

   ศรพค ๕๑๓ จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

    SICP 513 Clinical Microscopy    

ศรพค ๕๑๔ วิทยาเซรุ่มทางคลินิกและ
วิทยาภูมิคุ้มกัน 

๓ (๑-๔-๔) ศรพค ๕๑๔ วิทยาเซรุ่มทางคลินิก
และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

๓ (๑-๔-๔) คงเดิม 

SICP 514 Clinical Serology and 
Immunology 

  SICP 514 Clinical Serology 
and Immunology 

   

ศรพค ๕๑๕ เคมีคลินิก ๓ (๒-๒-๕) ศรพค ๕๑๕ เคมีคลินิก ๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SICP 515 Clinical Chemistry   SICP 515 Clinical Chemistry    

ศรพค ๕๑๖ พยาธิวิทยาคลินิกระดับ
โมเลกุล 

๓ (๑-๔-๔) ศรพค ๕๑๖ พยาธิวิทยาคลินิกระดับ
โมเลกุล 

๓ (๑-๔-๔) คงเดิม 

SICP 516 Clinical Molecular 
Pathology 

  SICP 516 Clinical Molecular 
Pathology 

   

ศรปร ๕๑๖ ปรสิตวิทยาคลินิก ๓ (๑-๔-๔) ศรปร ๕๑๖ ปรสิตวิทยาคลินิก ๓ (๑-๔-๔) คงเดิม 

SIPR 516 Clinical Parasitology   SIPR 516 Clinical Parasitology    

ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคาร
เลือดขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๒-๒-๕) ศรธล ๕๑๗ เวชศาสตร์การธนาคาร
เลือดขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SITM 517 Basic Transfusion 
Medicine 

  SITM 517 Basic Transfusion 
Medicine 

  
 

วิชาเอกรังสีวิทยา วิชาเอกรังสีวิทยา 

ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสี
วินิจฉัย 

๓ (๓-๐-๖) ศรรส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสี
วินิจฉัย 

๓ (๓-๐-๖) คงเดิม 
 

SIRD 511 Basic Knowledge in 
Diagnostic Radiology 

  SIRD 511 Basic Knowledge in 
Diagnostic Radiology 

  

ศรรส ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) ศรรส ๕๒๑ ความรู้พื้นฐานทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 
 

SIRD 521 Basic Knowledge in 
Radiation and 
Oncology 

  SIRD 521 Basic Knowledge in 
Radiation and 
Oncology 

  

ศรรส ๕๒๒ ความรู้ทางคลินิกด้าน 
รังสีรักษา 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๕๐ ความรู้พื้นฐานทาง
คลินิกด้านรังสีรักษา 

๒ (๐-๔-๒) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา SIRD 522 Clinical Knowledge in 
Radiation 

  SIRD 550 Clinical Knowledge in 
Radiation Oncology 

 



                   ๔๒๙               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
ศรรส ๕๒๓ 

ทักษะทางคลินิกพื้นฐาน
ทางรังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยา 

๓ (๐-๖-๓) ศรรส ๕๒๓ ทักษะทางคลินิก
พื้นฐานทางรังสีรักษา
และ 
มะเร็งวิทยา 

๓ (๐-๖-๓) คงเดิม 

SIRD 523 Basic Clinical Skills in 
Radiation Oncology 

 SIRD 523 Basic Clinical Skills in 
Radiation Oncology 

  

ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๒ (๒-๐-๔) ศรรส ๕๓๑ ความรู้พื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๒ (๒-๐-๔) คงเดิม 

SIRD 531 Basic Knowledge in 
Nuclear Medicine 

  SIRD 531 Basic Knowledge in 
Nuclear Medicine 

   

ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิกพื้นฐาน
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๓ (๑-๔-๔) ศรรส ๕๓๒ ทักษะทางคลินิก
พื้นฐานทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

๓ (๑-๔-๔) คงเดิม 

SIRD 532 Basic Clinical Skills in 
Nuclear Medicine 

  SIRD 532 Basic Clinical Skills 
in Nuclear Medicine 

   

ศรรส ๕๓๓ ทักษะทางคลินิกทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๑ (๐-๒-๑)   -   ย้ายไป 
หมวดวิชาเลือก 

SIRD 533 Clinical Skills in 
Nuclear Medicine 

      

ศรรส ๕๔๐ ภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท 

๒ (๐-๔-๒)  -  ปิดรายวิชา 

SIRD 540 Diagnostic Imaging in 
Neurology 

      

ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๔๑ ภาพวินิจฉัยทรวงอก ๒ (๐-๔-๒) คงเดิม 
SIRD 541 Diagnostic Imaging  

in Chest 
  SIRD 541 Diagnostic Imaging 

 in Chest 
   

ศรรส ๕๔๒ ภาพวินิจฉัยของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๔๒ ภาพวินิจฉัยของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

๒ (๐-๔-๒) คงเดิม 

SIRD 542 Diagnostic Imaging in 
Cardiovascular System 

  SIRD 542 Diagnostic Imaging 
in Cardiovascular 
System 

   

ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบ
ทางเดินอาหารและ
ทางเดินน้ าดี 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๔๓ ภาพวินิจฉัยของระบบ
ทางเดินอาหารและ 
ทางเดินน้ าดี 

๒ (๐-๔-๒) คงเดิม 

SIRD 543 Diagnostic Imaging in 
Gastrointestinal and 
Hepatobiliary System 

  SIRD 543 Diagnostic Imaging in 
Gastrointestinal and 
Hepatobiliary System 

   



                   ๔๓๐               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบ

ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบ
ทางเดินปัสสาวะและ 
อวัยวะสืบพันธุ์ 

๒ (๐-๔-๒) คงเดิม 

SIRD 544 Diagnostic Imaging in 
Genitourinary System 

  SIRD 544 Diagnostic Imaging in 
Genitourinary System 

   

ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยทางระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ 

๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยของระบบ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ 

๒ (๐-๔-๒) ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 

SIRD 545 Diagnostic Imaging in 
Musculoskeletal 
System 

  SIRD 545 Diagnostic Imaging 
in Musculoskeletal 
System 

   

ศรรส ๕๔๖ ภาพวินิจฉัยในเด็ก ๒ (๐-๔-๒)  -  ปิดรายวิชา 
SIRD 546 Diagnostic Imaging in 

Pediatric 
   

 
  

ศรรส ๕๔๗ รังสีร่วมรักษา ๒ (๐-๔-๒) ศรรส ๕๗๒ รังสีร่วมรักษาระบบ
ล าตัว 

๑ (๐-๒-๑) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
และย้ายไปหมวด

วิชาเลือก 
SIRD 547 Interventional 

Radiology 
  SIRD 572 Body Interventional 

Radiology 
  

   ศรรส ๕๒๔ ทักษะการอ่านและ
วิเคราะห์บทความ 
ทางรังสีรักษาและ 
มะเร็งวิทยา 

๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 524 Skills in Journal 
Appraisal for 
Radiation Oncologists    

   ศรรส ๕๒๕ ความรู้ขั้นสูงทางรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา ๑ (๑-๐-๒)  

รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 525  Advanced 
Knowledge in 
Radiation and 
Oncology   

   ศรรส ๕๒๖ สัมมนาด้านเทคนิค 
ทางรังสีรักษา 

๒ (๒-๐-๔)  
 

รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 526  Seminar in 
Radiotherapy 
technique  



                   ๔๓๑               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
   ศรรส ๕๓๔ ความรู้ทางคลินิกขั้นสูง

ทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 534 Advanced Clinical 
Knowledge in 
Nuclear Medicine  

  

   ศรรส ๕๓๕ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้าน
การตรวจทางเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์ 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 535 Advanced Clinical 
Skills in Nuclear 
Medicine Imaging 

  

   ศรรส ๕๓๖ ทักษะคลินิกขั้นสูง 
ด้านการรักษาทาง 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 536 Advanced Clinical 
Skills in Radio Nuclide 
Therapy  

   

   ศรรส ๕๖๕ ภาพวินิจฉัยด้วย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ในเด็ก 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 565 Diagnostic Computed 
Tomography in 
Pediatric   

   ศรรส ๕๖๘ ภาพวินิจฉัยด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าในเด็ก 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 
 

   SIRD 568 Diagnostic Magnetic 
Resonance Imaging 
in Pediatric 

  

   ศรรส ๕๗๐ ภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 570 Diagnostic Imaging 
in Neuroradiology 

  

   ศรรส ๕๗๑ ภาพวินิจฉัยในเด็ก
พื้นฐาน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 571 Basic Diagnostic 
Imaging in Pediatric 

  



                   ๔๓๒               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

วิชาเอกวิสัญญีวิทยา วิชาเอกวิสัญญีวิทยา  
ศรวส    ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้ยา

ระงับความรู้สึก 
๔ (๔-๐-๘) ศรวส ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานในการให้

ยาระงับความรู้สึก 
๒ (๒-๐-๔) ปรับลดจ านวน

หน่วยกิต 
SIAS     511 Basic Knowledge in 

Anesthesia 
 SIAS 511 Basic Knowledge in 

Anesthesia 
 

 

ศรวส  ๕๑๓ การให้ยาระงับความรู้สึก
ส าหรับการผ่าตัดท่ัวไปขั้น
พื้นฐาน 

๓ (๐-๖-๓)   -  ปิดรายวิชา 

SIAS  513 Anesthesia for Basic 
General Surgery 

     
 

ศรวส  ๕๑๕ การให้ยาระงับความรู้สึก
ผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และ
นรีเวชขั้นพื้นฐาน 

๓ (๐-๖-๓)   -  ปิดรายวิชา 

SIAS    515 Basic Obstetric and 
Gynecological 
Anesthesia 

     
 

ศรวส  ๕๑๖ การให้ยาระงับความรู้สึก
ส าหรับการผ่าตัดกระดูก
และข้อขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๐-๖-๓) ศรวส ๕๑๖ การให้ยาระงับความรู้สึก
ส าหรับการผ่าตัดกระดูก
และข้อขั้นพื้นฐาน 

๓ (๐-๖-๓) คงเดิม 

SIAS    516 Basic Orthopedic 
Anesthesia 

 SIAS 516 Basic Orthopedic  
Anesthesia 

 
 

ศรวส  ๕๑๗ การให้ยาระงับความรู้สึก
ในภาวะฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 

๔ (๑-๖-๕)   -  ปิดรายวิชา 

SIAS   517 Basic Emergency 
Anesthesia 

     
 

ศรวส  ๕๑๘ สัมมนาวิสัญญีวิทยา ๒ (๒-๐-๔) ศรวส ๕๑๘ สัมมนาทางวิสัญญีวิทยา ๓ (๓-๐-๖) ปรับเพ่ิมเปล่ียน
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทย 

SIAS    518 Seminar in 
Anesthesiology 

 SIAS 518 Seminar in 
Anesthesiology 

 

ศรวส  ๕๑๙ การให้ยาระงับความรู้สึก
ส าหรับการผ่าตัดระบบ
ทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน 

๔ (๐-๘-๔)   -  ปิดรายวิชา 

SIAS    519 Anesthesia for Basic 
Abdominal and 
Anorectal Surgery 

     
 



                   ๔๓๓               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

  

 

 *ศรวส ๕๒๐ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับการผ่าตัด 
สูตินรีเวช 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

  

 

 SIAS 520 Basic Anesthesia for 
Obstetric and 
Gynaecology Surgery 

  

  

 

 *ศรวส ๕๒๑ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับการผ่าตัดท่ัวไป
และระบบปัสสาวะ 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

  

 

 SIAS 521 Anesthesia for Basic 
General and 
Urology Surgery 

  

  

 

 *ศรวส ๕๒๒ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับการผ่าตัดท่ัวไป 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

  
 

 SIAS 522 Basic Anesthesia for 
General Surgery 

  

  

 

 *ศรวส ๕๒๓ การระงับความรู้สึกขั้น
พื้นฐานส าหรับการผ่าตัด
ทางระบบประสาท 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

  
 

 SIAS 523 Anesthesia for 
Neurosurgery 

 
 

  

 

 *ศรวส ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤต ก่อน 
ระหว่าง และหลังผ่าตัด
ขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๐-๖-๓) 
รายวิชาใหม่ 

  
 

 SIAS 524 Basic in Perioperative 
Critical Care 

 
 

วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทาง 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๔ (๑-๖-๕) ศรวฉ ๕๐๑ ความรู้พื้นฐานทาง 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
๔ (๔-๐-๘) ปรับหน่วยกิต 

SIEM 501 Fundamental 
Knowledge of 
Emergency Medicine 

  SIEM 501 Fundamental 
Knowledge of 
Emergency 
Medicine 
 
 
 

 

 



                   ๔๓๔               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทาง
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๔ (๑-๖-๕) ศรวฉ ๕๐๒ หลักการดูแลรักษาทาง
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๔ (๐-๘-๔) ปรับจ านวน
ชั่วโมงบรรยาย-

ปฎิบัติ SIEM 502 Principle of 
Management in 
Emergency Medicine 

  SIEM 502 Principle of 
Management in 
Emergency 
Medicine 

  

ศรวฉ ๕๐๓ หัตถการพื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๔ (๑-๖-๕)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 503 Basic Procedures in 
Emergency Medicine 

       

ศรวฉ ๕๐๔ กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 504 Pediatric Emergency        
ศรวฉ ๕๐๕ ภาวะฉุกเฉินทาง

ศัลยกรรม 
๒ (๐-๔-๒)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 505 Surgical Emergency        

ศรวฉ ๕๐๖ วิสัญญีวิทยาในผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

๒ (๐-๔-๒)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 506 Anesthesiology in 
Emergency Patient 

       

ศรวฉ ๕๐๗ ภาวะฉุกเฉินทาง 
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

๑ (๐-๒-๑)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 507 Obstetrics and 
Gynaecology 
Emergency 

       

ศรวฉ ๕๐๘ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๑ (๐-๒-๑)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 508 Orthopedics for 
Emergency Medicine 

       

ศรวฉ ๕๐๙ ภาวะวกิฤตทางอายุรศาสตร์
ทั่วไป และระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 

๒ (๐-๔-๒)   -  ปิดรายวิชา 

SIEM 509 Medical and 
Cardiovascular Critical 
Care 
 
 
 
 
 

       



                   ๔๓๕               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

  

 

 ศรวฉ ๕๑๑ การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
วิกฤตทางอายุรศาสตร์
ท่ัวไปและระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

  

 

 SIEM 511 Management in 
Medical and 
Cardiovascular 
Critical Care 

   

    ศรวฉ ๕๑๓ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

  
 

 SIEM 513 Comprehensive Life 
Support 

   

  

 

 ศรวฉ ๕๑๔ หลักการดูแลรักษา
ผู้ป่วยวิกฤตในห้อง
ฉุกเฉิน 

๔ (๐-๘-๔) รายวิชาใหม่ 

  

 

 SIEM 514 Principle of Critical 
Patient 
Management in ER 

   

  

 

 ศรวฉ ๕๑๕ ทักษะการสื่อสารท่ี
จ าเป็นส าหรับ 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่ 

  

 

 SIEM 515 Essential 
Communication Skill 
For Emergency 
Medicine 

  

 

  
 

 ศรวฉ ๕๑๖ ทักษะการวิจัยท่ีจ าเป็น
ส าหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่ 

  

 

 SIEM 516 Essential Research 
Skill For Emergency 
Medicine 

  
 

วิชาเอกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู วิชาเอกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  
ศรวฟ ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐานส าหรับเวชศาสตร์
ฟื้นฟู 

๔ (๓-๒-๗) ศรวฟ ๕๑๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐานส าหรับ 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๓-๒-๗) คงเดิม 

SIRM 511 Basic Medical Science 
for Rehabilitation 
Medicine 
 
 

  SIRM 511 Basic Medical 
Science for 
Rehabilitation 
Medicine 

   



                   ๔๓๖               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรวฟ ๕๑๒ ไฟฟ้าวินิจฉัย ๔ (๒-๔-๖)  -  ปิดรายวิชา 

SIRM 512 Electrodiagnosis       

ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๒-๔-๖) ศรวฟ ๕๑๓ หลักการรักษาทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๒-๔-๖) คงเดิม 

SIRM 513 Principle of 
Management in 
Rehabilitation 
Medicine 

  SIRM 513 Principle of 
Management in 
Rehabilitation 
Medicine 

   

ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาท่ีพบบ่อย
ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๒-๔-๖) ศรวฟ ๕๑๔ การดูแลปัญหาท่ี 
พบบ่อยทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๔ (๒-๔-๖) คงเดิม 

SIRM 514 Management of 
Common Problems in 
Rehabilitation 
Medicine 

  SIRM 514 Management of 
Common Problems 
in Rehabilitation 
Medicine 

   

ศรวฟ ๕๑๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ 

๔ (๒-๔-๖) ศรวฟ ๕๑๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ 

๔ (๒-๔-๖) คงเดิม 

SIRM 515 Rehabilitation for 
Patients with Specific 
Diseases 

  SIRM 515 Rehabilitation for 
Patients with 
Specific Diseases 

   

ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทาง 
วชศาสตร์ฟื้นฟู 

๓ (๐-๖-๓) ศรวฟ ๕๑๖ หัตถการพื้นฐานทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๓ (๐-๖-๓) คงเดิม 

SIRM 516 Basic Clinical Skills in 
Rehabilitation 
Medicine 

  SIRM 516 Basic Clinical Skills 
in Rehabilitation 
Medicine 

   

   ศรวฟ ๕๑๗ ไฟฟ้าวินิจฉัยเบื้องต้น ๔ (๒-๔-๖) รายวิชาใหม่ 

   SIRM 517 Basic Electrodiagnosis    

วิชาเอกศัลยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์  

ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร์ 

๔ (๔-๐-๘) ศรศศ ๕๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
ศัลยศาสตร์ 

๔ (๔-๐-๘) คงเดิม 

SISU  502  Basic Science in Surgery  SISU 502 Basic Science in 
Surgery 

  

ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ท่ัวไปขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๓ ศัลยศาสตร์ทั่วไป 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  503  Basic General Surgery  SISU 503   Basic General Surgery 
 
 
 

  



                   ๔๓๗               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๔ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  504  Basic Vascular Surgery  SISU 504 Basic Vascular 
Surgery 

 
 

ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และ เต้า
นมขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ 
และ เต้านมขั้นพื้นฐาน 

๒ (๐-๔-๒) ปรับหน่วยกิต 

SISU  505 Basic Head, Neck and 
Breast Surgery 

 SISU 505 Basic Head, Neck 
and Breast Surgery 

 
 

ศรศศ ๕๐๖ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ 
ขั้นพื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา SISU  506 Basic Traumatic Surgery  SISU 513   Basic Trauma 
Surgery 

 

ศรศศ ๕๐๗ กุมารศัลยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๗ กุมารศัลยศาสตร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  507 Basic Pediatric Surgery  SISU 507 Basic Pediatric 
Surgery 

 
 

ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๘ ประสาทศัลยศาสตร์ 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  508 Basic Neurosurgery  SISU 508 Basic Neurosurgery   

ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๐๙ ศัลยศาสตร์หัวใจและ
ทรวงอกขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  509 Basic Cardiothoracic 
Surgery 

 SISU 509 Basic Cardiothoracic 
Surgery 

 
 

ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นพื้นฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  510 Basic Urosurgery  SISU 510 Basic Urosurgery   

ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่งขั้นพ้ืนฐาน ๒ (๑-๒-๓) ศรศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SISU  511 Basic Plastic Surgery  SISU 511 Basic Plastic Surgery   

ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) ศรศศ ๕๑๒ สัมมนาทางศัลยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

SISU  512 Seminar in Surgery  SISU 512 Seminar in Surgery   

-  วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา วิชาเอกใหม่ 

  ศรศศ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและ
การบริบาลผู้ป่วยนอก 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

  SISU 520   Acute Care and 
Ambulatory Surgery 
 
 

  



                   ๔๓๘               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

  ศรศศ ๕๓๒ ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานส าหรับการผ่าตัด
ผ่านกล้องทางยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

  SISU 532 Basic Knowledge 
and Skill in 
Endourology 

  

  ศรศศ ๕๓๓ ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานส าหรับการผ่าตัด
มะเร็งทางยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

  SISU 533 Basic Knowledge 
and Skill in Uro-
Oncology 

  

  ศรศศ ๕๓๔ ความรู้และทักษะ 
ขั้นพื้นฐานส าหรับ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 
ในเด็ก 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

  SISU 534 Basic Knowledge 
and Skill in Pediatric 
Urology 

  

  ศรศศ ๕๓๕ ภาวะฉุกเฉินทาง
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

  SISU 535 Emergency in 
Urology 

  

วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
ศรอธ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อุบัติเหตุ 
๔ (๒-๔-๖) ศรอธ ๕๐๕ ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บ

ทางออร์โธปิดิกส์ 
๔ (๒-๔-๖) เปลี่ยนชื่อรายวิชา

ภาษาไทย 
SIOR 505 Orthopaedic Trauma 

Surgery 
  SIOR 505 Orthopaedic Trauma 

Surgery 
  

 
ศรอธ ๕๐๙ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและ

การประยกุต์ทางคลินิกทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์

๔ (๔-๐-๘)   -  ย้ายไป 
หมวดวิชาเลือก 

SIOR 509 Basic Science and Clinical 
Application in 
Orthopaedic 

    

 

  

ศรอธ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดมือและรยางค์บน 

๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดมือและรยางค์บน 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIOR 510 Orthopaedic Hand 
and Upper Extremity 
Surgery 

  SIOR 510 Orthopaedic Hand 
and Upper Extremity 
Surgery 

   



                   ๔๓๙               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรอธ ๕๑๑ สัมมนาทางศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ 

๑ (๑-๐-๒)   -  ปิดรายวิชา 

SIOR 511 Seminars in 
Orthopaedic Surgery 

     
 

ศรอธ ๕๑๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๑-๔-๔)   -  ย้ายไปหมวดวิชา
เลือก 

SIOR 512 Basic Orthopaedic 
Surgery 

      
 

ศรอธ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ในเด็ก 

๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๓ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ในเด็ก 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIOR 513 Pediatric Orthopaedic 
Surgery 

  SIOR 513 Pediatric Orthopaedic 
Surgery 

  
 

ศรอธ ๕๑๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๔ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIOR 514 Orthopaedic Spine 
Surgery 

  SIOR 514 Orthopaedic Spine 
Surgery 

   

ศรอธ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
บูรณสภาพในผู้ใหญ่ 

๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๕ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
บูรณสภาพในผู้ใหญ่ 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIOR 515 Adult Reconstructive 
Orthopaedic Surgery 

  SIOR 515 Adult Reconstructive 
Orthopaedic Surgery 

  
 

ศรอธ ๕๑๖ พื้นฐานทางโรคกระดูก 
เมตะบอลิก 

๒ (๑-๒-๓) ศรอธ ๕๑๖ พื้นฐานทางโรคกระดูก 
เมตะบอลิก 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIOR 516 Basics in Metabolic 
Bone Diseases 

  SIOR 516 Basics in Metabolic 
Bone Diseases 

   

ศรอธ ๕๑๗ หลักการวิจัยทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

๑ (๑-๐-๒) ศรอธ ๕๑๗ หลักการวิจัยทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 

SIOR 517 Research Principle in 
Orthopaedic Surgery 

  SIOR 517 Research Principle in 
Orthopaedic Surgery 

   

    ศรอธ ๕๑๘ เวชศาสตร์การกีฬา
พื้นฐาน 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOR 518 Basic Sports Medicine    

  -  ศรอธ ๕๑๙ พื้นฐานทางโรคเน้ืองอก
กระดูกและเน้ือเยื่อ
เกี่ยวพัน 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOR 519 Basics in Bone and 
Soft Tissue Tumors 
 
 

  

 



                   ๔๔๐               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

    ศรอธ ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เท้าและข้อเท้า 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOR 520 Orthopaedic Foot 
and Ankle Surgery 

   

    ศรอธ ๕๒๑ ศัลยศาสตร์การบาดเจ็บ
ทางออร์โธปิดิกส์ขั้นสูง 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

    SIOR 521 Advanced 
Orthopaedic Trauma 
Surgery 

 
 

วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
ศรสต ๕๑๑ การฝากครรภ์ ๒ (๐-๔-๒)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 511 Antenatal Care      

ศรสต ๕๑๒ ความรู้พื้นฐานทาง 
สูติศาสตร์ 

๑ (๑-๐-๒)   -   
ปิดรายวิชา 

SIOB 512 Basic Knowledge in 
Obstetrics 

        
 

ศรสต ๕๑๓ ทักษะเชิงปฏิบัติทาง 
สูติกรรมในสตรีตั้งครรภ์
ปกติ 

๔ (๑-๖-๕)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 513 Clinical Skill in Low 
Risk Pregnancy 
Management 

        

ศรสต ๕๑๔ ทักษะเชิงปฏิบัติทาง 
สูติกรรมในสตรีตั้งครรภ์
ท่ีมีความเสี่ยงสูง 

๔ (๑-๖-๕)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 514 Clinical Skill in High 
Risk Pregnancy 
Management 

        

ศรสต ๕๑๕ ความรู้พื้นฐานและ
หัตถการเบื้องต้นทาง 
นรีเวชวิทยา 

๔ (๒-๔-๖)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 515 Basic Knowledge 
and Manual Skill in 
Gynecology 
 
 
 
 

        



                   ๔๔๑               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรสต ๕๑๖ ทักษะการผ่าตัดทางนรี
เวชวิทยา และการดูแล
ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด 

๔ (๒-๔-๖)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 516 Operative Skill in 
Gynecology, Pre- and 
Post-operative Care 

        

ศรสต ๕๑๗ มะเร็งวิทยาของ 
นรีเวชวิทยา 

๑ (๐-๒-๑) ศรสต ๕๑๗ มะเร็งนรีเวชวิทยา ๓(o-๖-๓)  เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ภาษาไทย และ

ปรับเพิ่มหน่วยกิต SIOB 517 Gynecologic 
Oncology 

  SIOB 517 Gynecologic 
Oncology  

  

ศรสต ๕๑๘ เวชศาสตร์การ 
เจริญพันธุ์ 

๑ (๑-๐-๒)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 518 Reproductive 
Medicine 

        

ศรสต ๕๒๑ สูติศาสตร์หัตถการ ๒ (๐-๔-๒)   -   ปิดรายวิชา 

SIOB 521 Manual Skill in 
Obstetrics 

         

      ศรสต ๕๕๐ พื้นฐานการผ่าตัดทาง 
นรีเวชวิทยา 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

      SIOB 550 Principal in 
Gynaecologic Surgery 

   
 

      ศรสต ๕๕๑ การผ่าตัดขั้นต้นทาง 
นรีเวชวิทยา 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

      SIOB 551 Basic Gynaecologic 
Surgery  

   

      ศรสต ๕๕๔ ปัญหาทางอายุรกรรมของ
สตรีตั้งครรภ์ 

๓ (๐-๖-๓)  รายวิชาใหม่ 

      SIOB 554 Medical problem in 
obstetrics 

   

      ศรสต ๕๕๕ หัตถการทางสูติศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓)  รายวิชาใหม่ 

      SIOB 555 Obstetric procedure    

      ศรสต ๕๕๖ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน 
ห้องคลอด  

๓ (๐-๖-๓)  รายวิชาใหม่ 

      SIOB 556 Intrapartum 
management 
 
 
 

  

 



                   ๔๔๒               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

      ศรสต ๕๕๗ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ใน 
ระยะก่อนคลอด 

๓ (๐-๖-๓)  รายวิชาใหม่ 

     SIOB 557 Antepartum Care    

      ศรสต ๕๖๐ การดูแลผู้ป่วยนอกทาง 
นรีเวชวิทยา 

๒ (๐-๔-๒)  รายวิชาใหม่ 

      SIOB 560 Ambulatory Care in 
Gynecology 

  
 

     ศรสต ๕๖๖ ความรู้พื้นฐานทางสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

๑ (๑-๐-๒)  รายวิชาใหม่ 

     SIOB 566 Basic Knowledge in 
Obstetrics and 
Gynecology 

  
 

วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทางโสต 

นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
๒ (๒-๐-๔) ศรสน ๕๔๑ ความรู้พื้นฐานทาง 

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
๓ (๒-๒-๕) ปรับเพิ่มหน่วยกิต 

SIOT 541 Basic Knowledge in 
Otorhinolaryngology 

  SIOT 541 Basic Knowledge in 
Otorhinolaryngology 

  
  

ศรสน ๕๔๒ หัตถการพื้นฐานทางโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๒ (๑-๒-๓) ศรสน ๕๔๒ หัตถการพื้นฐานทาง 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๒ (๑-๒-๓) คงเดิม 

SIOT 542 Basic Procedure of 
Otorhinolaryngology 

  SIOT 542 Basic Procedure of 
Otorhinolaryngology 

  
  

ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทาง
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๑ (๑-๐-๒) ศรสน ๕๔๓ เวชศาสตร์ฉุกเฉินทาง 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๑ (๑-๐-๒) คงเดิม 

SIOT 543 Emergency in 
Otorhinolaryngology 

  SIOT 543 Emergency in 
Otorhinolaryngology 

   

ศรสน ๕๔๕ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๑ (๑-๐-๒) ศรสน ๕๙๓ เวชศาสตร์การนอนหลับ ๒ (๑–๒-๓) เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และปรับ

เพิ่มหน่วยกิต 
SIOT 545 Sleeping Medicine   SIOT 593 Sleep Medicine  

ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทาง
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๔ (๑-๖-๕) ศรสน ๕๕๑ การดูแลผู้ป่วยนอกทาง
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

๒ (๑-๒-๓) ปรับลดหน่วยกิต 

SIOT 551 Out-Patient Care in 
Otorhinolaryngology 

  SIOT 551 Out-Patient Care in 
Otorhinolaryngology 

   

ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรค
ภูมิแพ้ 

๓ (๒-๒-๕) ศรสน ๕๖๑ นาสิกวิทยาและโรค
ภูมิแพ้ 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SIOT 561 Rhinology and 
Allergy 

  SIOT 561 Rhinology and Allergy    



                   ๔๔๓               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรสน ๕๗๑ โสตวิทยา ๓ (๒-๒-๕)   -   ปิดรายวิชา 

SIOT 571 Otology          

ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและ
การกลืน 

๓ (๒-๒-๕) ศรสน ๕๘๑ วิทยากล่องเสียงและ 
การกลืน 

๓ (๒-๒-๕) คงเดิม 

SIOT 581 Laryngology and 
Swallowing 

  SIOT 581 Laryngology and 
Swallowing 

   

      ศรสน ๕๙๐ โสตวิทยาและโสต
ประสาทวิทยา 

๓ (๒-๒-๕)  รายวิชาใหม่ 

      SIOT 590 Otology and 
Neurology 

   

      ศรสน ๕๙๑ โรคหู คอ จมกู ส าหรับ
ผู้ป่วยเด็ก 

๒ (๑–๒-๓)  รายวิชาใหม่ 

      SIOT 591 Pediatric 
Otolaryngology 

   

      ศรสน ๕๙๒ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค 
ส าหรับโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

      SIOT 592 Non-technical skills for 
Otorhinolaryngologists 

   

วิชาเอกอายุรศาสตร์ วิชาเอกอายุรศาสตร์  

ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔ (๑-๖-๕) ศรอย ๕๑๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓ (๐-๖-๓) ปรับลดหน่วยกิต 

SIMD 512 Emergency Medicine   SIMD 512 Emergency Medicine    

ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอก
ด้านอายุรกรรม 

๓ (๑-๔-๔) ศรอย ๕๑๓ การบริบาลผู้ป่วยนอก
ด้านอายุรกรรม 

๓ (๐-๖-๓) ปรับหน่วยกิต 

SIMD 513 Ambulatory Medicine   SIMD 513 Ambulatory Medicine    

ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับอายุรศาสตร์ 

๑ (๐-๒-๑) ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับอายุรศาสตร์ 

๑ (๐-๒-๑) คงเดิม 

SIMD 514 Basic Psychiatry for 
Internists 

  SIMD 514 Basic Psychiatry for 
Internists 

   

ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทาง
อายุรศาสตร์ 

๔ (๒-๔-๖) ศรอย ๕๒๐ ความรู้พื้นฐานทาง
อายุรศาสตร์ 

๓ (๓-๐-๖) ปรับลดหน่วยกิต 

SIMD 520 Fundamental 
Knowledge of 
Internal Medicine 

  SIMD 520 Fundamental 
Knowledge of 
Internal Medicine 

   

ศรอย ๕๒๑ สัมมนาเวชบริบาลผู้ป่วย
ในท่ัวไป 

๔ (๔-๐-๘) ศรอย ๕๒๑ สัมมนาทางเวชบริบาล
ผู้ป่วยในท่ัวไป 

๔ (๔-๐-๘) ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 

SIMD 521 Seminars in the 
Cares of General 
Medical In-patients 

  SIMD 521 Seminars in the Cares 
of General Medical 
In-patients 

   



                   ๔๔๔               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยใน
ท่ัวไป 

๓ (๐-๖-๓) ศรอย ๕๒๒ เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ัวไป ๔ (๐-๘-๔) ปรับเพ่ิมหน่วยกิต 

SIMD 522 Cares of General 
Medical In-patients 

  SIMD 522 Cares of General 
Medical In-patients 

   

ศรอย ๕๒๓ เวชบริบาลผู้ป่วยในท่ี
ซับซ้อน 

๓ (๐-๖-๓)   -  ปิดรายวิชา 

SIMD 523 Cares of 
Complicated 
Medical in-patients 

     
  

ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

๑ (๐-๒-๑) ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

๑ (๐-๒-๑) คงเดิม 

SIMD 524 Cardiovascular 
Critical Care 

  SIMD 524 Cardiovascular Critical 
Care 

   

ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบการหายใจ 

๑ (๐-๒-๑) ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบการหายใจ 

๑ (๐-๒-๑) คงเดิม 

SIMD 525 Respiratory Critical 
Care 

  SIMD 525 Respiratory Critical 
Care 

   

   -   ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

      SIMD 540 Cares of Critically-ill 
Medical In-patients 

   



                   ๔๔๕               มคอ.๒ 
 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
หมวดวิชาเลือกส่วนกลาง  (๑  หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกส่วนกลาง  (ไม่น้อยกว่า ๑๑  หน่วยกิต)  

หมวดวิชาเลือกส่วนกลาง  (๑  หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือกส่วนกลาง 

(อย่างน้อย ๑หน่วยกิต และไม่เกิน ๖  หน่วยกิต) 
 

ศรคร ๕๒๓ การบริหารทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๓ การบริหารทาง
การแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒ คงเดิม 

SIID 523  Administration in Medical  
  Pratice 

 SIID  523 Administration in 
Medical Pratice 

  

ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและสารสนเทศ 
  ทางการแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒) ศรคร ๕๒๗ การสื่อสารและ
สารสนเทศทาง 
การแพทย์ 

๑ (๑-๐-๒)  คงเดิม 

SIID 527  Biomedical Communication  
  and Informatics 

 SIID 527 Biomedical 
Communication and 
Informatics 

  

  ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ 

  SIID 528 Patient Safety   

  ศรคร ๕๒๙ การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพใน 
ชั้นคลินิก 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ 

  SIID 529 Effective Clinical 
Teaching 

  

  ศรคร ๕๓๐ การแพทย์ผสมผสาน ๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ 

  SIID 530 Integrated Medicine   

  ศรคร ๕๓๑ พื้นฐานโภชนศาสตร์
คลินิก 

๑ (๑-๐-๒) รายวิชาใหม่ 

  SIID 531 Basic Clinical 
Nutrition 

  

หมวดวิชาเลือกของวิชาเอก  (-  หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือกของวิชาเอก   

(จ านวนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๑  หน่วยกิต  
เมื่อรวมกับวิชาเลือกส่วนกลาง) 

 

- วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์  
   ศรกม ๕๒๖ กุมารเวชศาสตร์ 

เวชบ าบัดวิกฤติ 
๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 526 Pediatric Critical Care 
Medicine 
 
 
 
 

  



                   ๔๔๖               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรกม ๕๒๗ กุมารเวชศาสตร์ทารก
แรกเกิดและปริก าเนิด 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 527 Neonatology   

   ศรกม ๕๒๘ กุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็ก 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 528 Pediatric 
Developmental and 
Behavioral Medicine 

  

   ศรกม ๕๒๙ กุมารเวชศาสตร์ 
ผู้ป่วยนอก 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 529 Ambulatory 
Pediatrics 

  

   ศรกม ๕๓๐ จิตเวชศาสตร์เด็กและ
วัยรุ่น 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 530 Child and 
Adolescent 
Psychiatry 

  

   ศรกม ๕๓๑ กุมารเวชศาสตร์โลหิต
วิทยาและอองโคโลยี 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 531 Pediatric Hematology 
and Oncology 

  

   ศรกม ๕๓๒ กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 532 Pediatric Cardiology   

   ศรกม ๕๓๓ กุมารเวชศาสตร์โรคไต ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 533 Pediatric Nephrology   

   ศรกม ๕๓๔ กุมารเวชศาสตร์ 
โรคติดเชื้อ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 534 Pediatric Infectious 
Disease 

  

   ศรกม ๕๓๕ กุมารเวชศาสตร์ต่อม 
ไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 535 Pediatric 
Endocrinology 
 
 
 

  



                   ๔๔๗               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรกม ๕๓๖ กุมารเวชศาสตร์
โภชนาการ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 536 Pediatric Nutrition   

   ศรกม ๕๓๗ กุมารเวชศาสตร์โรค
ระบบทางเดินหายใจ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 537 Pediatric 
Pulmonology 

  

   ศรกม ๕๓๘ กุมารเวชศาสตร์ 
ตจวิทยา 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 538 Pediatric 
Dermatology 

  

   ศรกม ๕๓๙ กุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 539 Pediatric Neurology   

   ศรกม ๕๔๐ กุมารเวชศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 540 Pediatric 
Gastroenterology 

  

   ศรกม ๕๔๑ กุมารเวชศาสตร์โรคข้อ
และรูมาติสซ่ัม 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 541 Pediatric 
Rheumatology  

  

   ศรกม ๕๔๒ กุมารเวชศาสตร์โรค
ภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 542 Pediatric Allergy and 
Immunology 

 
 

   ศรกม ๕๔๓ กุมารเวชศาสตร์โรค
พันธุกรรม 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPD 543 Pediatric Genetics   

- วิชาเอกกุมารศัลยศาสตร์ วิชาเอกใหม่ 
   ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและ

การบริบาลผู้ป่วยนอก 
๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 520 Acute Care and 
Ambulatory Surgery 
 
 
 
 

  



                   ๔๔๘               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 522 Research Principle 
in Surgery 

  

   ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการท่ีจ าเป็นทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 523 Essential Surgical 
Skill in Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๔ ทักษะท่ีไม่ใช่ทาง
เทคนิคขั้นพื้นฐาน
ส าหรับศัลยแพทย์ 

๒ (๐-๒-๔) รายวิชาใหม่ 

   SISU 524 Basic Non-technical 
Skills for Surgeons 

  

   ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับ
ซับซ้อน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 531 Complex Pediatric 
Surgery 

 
 

- วิชาเอกจักษุวิทยา  
   ศรจษ ๕๔๐ การวัดสายตา เลนส์

สัมผัส และสายตา
เลือนลาง ๒  

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 540 Refraction Contact 
Lens and Low vision II 

  

   ศรจษ ๕๔๑ ประสาทจักษุวิทยา ๒ ๑ (๐-๒-๑) รายวชิาใหม่ 

   SIOP 541 Neuro-
ophthalmology II 

  

   ศรจษ ๕๔๒ โรคกระจกตาและการ
ผ่าตัดแก้ไขสายตา
ผิดปกติ ๒ 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 542 Diseases of the 
Cornea and 
Refractive Surgery II 

 
 

   ศรจษ ๕๔๓ โรคจอตาและวุ้นตา ๒ ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 543 Diseases of the Retina 
and Vitreous II 
 
 
 
 

 

 



                   ๔๔๙               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรจษ ๕๔๔ โรคจักษุวิทยาเด็กและ
ตาเข ๒ 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 544 Pediatric 
Ophthalmology and 
Strabismus II 

 
 

   ศรจษ ๕๔๕ โรคจักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน
และการอักเสบ ๒ 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 545 Diseases of the 
Uveitis and Ocular 
Inflammation II 

 
 

   ศรจษ ๕๔๖ ต้อกระจก และการ
ผ่าตัดต้อกระจก ๒ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 546 Cataract and 
Cataract Surgery II 

 
 

   ศรจษ ๕๔๗ โรคต้อหิน ๒ ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 547 Glaucoma II   

   ศรจษ ๕๔๘ โรคเบ้าตาและ
ศัลยกรรมตกแต่ง
เสริมสร้างทางตาระดับ
ขั้นกลาง 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIOP 548 Intermediate Level 
of Diseases of the 
Orbit and 
Oculoplastic 

 

 

- วิชาเอกจิตเวชศาสตร์  
   ศรจช ๕๑๑ ความรู้พื้นฐานทาง 

จิตเวชศาสตร์ทั่วไป 
๑(๑-๐-๒) ย้ายมาจากวิชา

บังคับ 
   SIPC 511 Basic Knowledge in 

General Psychiatry 
  

   ศรจช ๕๑๕ การบริบาลผู้ป่วยนอก
ทางจิตเวชศาสตร์ ท่ี
ซับซ้อน 

๔(๐-๘-๔) ย้ายมาจากวิชา
บังคับ 

   SIPC 515 Complicated Out-
Patient Psychiatric Care 
 
 
 
 

  



                   ๔๕๐               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรจช ๕๒๓ ความรู้ขั้นพื้นฐานทาง
จิตเวชผู้สูงวัย 

๑(๑-๐-๒) ย้ายมาจากวิชา
บังคับ 

   SIPC 523 Basic Knowledge in 
Old Age Psychiatry 

  

   ศรจช ๕๒๖ กลุ่มบ าบัดทาง 
จิตเวชศาสตร์ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPC 526 Group Therapy in 
Psychiatry 

  

   ศรจช ๕๒๗ จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPC 527 Consultation-Liaison 
Psychiatry  

  

   ศรจช ๕๒๘ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIPC 528 Child and 
Adolescent sychiatry  

  

- วิชาเอกตจวิทยา วิชาเอกใหม่ 

   ศรอย ๕๑๔ จิตเวชศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับอายุรศาสตร์ 

๑ (๐-๒-๑) เพิ่มรายวิชา 

   SIMD 514 Basic Psychiatry for 
Internists 

  

   ศรอย ๕๒๑ สัมมนาทางเวชบริบาล
ผู้ป่วยในท่ัวไป 

๔ (๔-๐-๘) เพิ่มรายวิชา 

   SIMD 521 Seminars in the 
Cares of General 
Medical In-patients 

  

   ศรอย ๕๔๐ เวชบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 540 Cares of Critically-ill 
Medical In-patients 

  

   ศรอย ๕๒๔ เวชบ าบัดวกิฤตผู้ป่วย
ระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

๑ (๐-๒-๑) เพิ่มรายวิชา 

   SIMD 524 Cardiovascular 
Critical Care 

  

   ศรอย ๕๒๕ เวชบ าบัดวิกฤตผู้ป่วย
ระบบการหายใจ 

๑ (๐-๒-๑) เพิ่มรายวิชา 

   SIMD 525 Respiratory Critical 
Care 
 
 

  



                   ๔๕๑               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

- วิชาเอกนิติเวชศาสตร์  
   ศรนต ๕๒๘ ความรู้พื้นฐานทาง

กฎหมายการแพทย์ 
๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ 

   SIFS 528 Basic Knowledge in 
Medical Law 

 
 

   ศรนต ๕๓๐ นิติเวชคลินิกประยุกต์ ๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIFS 530 Application of 
Clinical Forensic 
Medicine 

 
 

   ศรนต ๕๔๑ ทักษะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIFS 541 Skill in Forensic 
Laboratory 

 
 

   ศรนต ๕๔๒ การวิจัยทาง 
นิติเวชศาสตร์และ 
นิติวิทยาศาสตร์ 

๒ (๐-๔-๒)   รายวิชาใหม่ 

   SIFS 542 Research in Forensic 
Medicine and 
Forensic Science 

  

   ศรนต ๕๔๓ สัมมนาทาง 
นิติเวชศาสตร์ 

๒ (๒-๐-๔) รายวิชาใหม่ 

   SIFS 543 Seminar on Forensic 
Medicine 

 
 

- วิชาเอกประสาทศัลยศาสตร์  
   ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและ

การบริบาลผู้ป่วยนอก 
๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 520 Acute Care and 
Ambulatory Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 522 Research Principle in 
Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๓ หัตถการท่ีจ าเป็นทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 523 Essential Surgical 
Skill in Surgery 
 
 

  



                   ๔๕๒               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรศศ ๕๒๔ ทักษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค
ขั้นพื้นฐานส าหรับ
ศัลยแพทย์ 

๒ (๐-๒-๔) รายวิชาใหม่ 

   SISU 524 Basic Non-technical 
Skills for Surgeons 

  

   ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับ
ซับซ้อน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 531 Complex Pediatric 
Surgery 

  

   ศรศศ ๕๓๖ ความรู้ขั้นพื้นฐาน
ส าหรับระบบทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่างสตรี 
ระบบประสาทควบคุม
ทางเดินปัสสาวะ
ส่วนล่าง และทักษะการ
ตรวจปัสสาวะ
พลศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 536 Basic Knowledge in 
Female Urology, 
Neurourology and 
Skill in Urodynamic 
Study 

 

 

   ศรศศ ๕๓๗ ความรู้และทักษะ 
ขั้นพื้นฐานส าหรับการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 537 Basic Knowledge in 
Kidney 
Transplantation 

 
 

- วิชาเอกพยาธิวิทยากายวิภาค  
   ศรพย ๕๓๘ พยาธิวิทยาระบบ

ทางเดินอาหาร ตับ ตับ
อ่อน และทางเดินน้ าดี 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 538 Gastrointestinal and 
Hepatopancreatobili
ary Pathology 
 
 
 
 

  



                   ๔๕๓               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรพย ๕๓๙ พยาธิวิทยาโรคไต ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 539 Nephropathology   

   ศรพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาโรคระบบ
ทางเดินปัสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 540 Genitourinary 
Pathology 

  

   ศรพย ๕๔๑ การวินิจฉัยทาง 
พยาธิวิทยาเต้านม 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 541 Diagnostic Breast 
Pathology 

  

   ศรพย ๕๔๒ พยาธิวิทยาระบบประสาท ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 542 Neuropathology   

   ศรพย ๕๔๓ พยาธิวิทยาโรคปอด ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 543 Pulmonary 
Pathology 

  

   ศรพย ๕๔๔ โลหิตพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 544 Hematopathology   

   ศรพย ๕๔๕ พยาธิวิทยาโรคกระดูก
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 545 Bone and Soft 
Tissue Pathology 

  

   ศรพย ๕๔๖ พยาธิวิทยาสูตินรีเวช ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 546 Gynecologic and 
Obstetric Pathology 

  

   ศรพย ๕๔๗ เซลล์วิทยา ๓ ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 547 Cytology 3   

   ศรพย ๕๔๘ ตจพยาธิวิทยา ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIPA 548 Dermatopathology   

   ศรพค ๕๑๘ วิทยาเซรุ่มทางคลินิก ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SICP 518 Clinical Serology   

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรพค ๕๑๙ ระบบการแข็งตัวเป็นลิ่ม
เลือด ๒ 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SICP 519 Blood Coagulation 
System II 
 

  



                   ๔๕๔               มคอ.๒ 
 

 

- วิชาเอกพยาธิวิทยาคลินิก  

   ศรพค ๕๒๐ การบริหารจัดการทาง
ห้องปฏิบัติการ 

๓ (๒-๒-๕) รายวิชาใหม่ 

   SICP 520 Laboratory 
Management 

  

   ศรพค ๕๒๑ เคมีคลินิก ๒ ๓ (๒-๒-๕) รายวิชาใหม่ 

   SICP 521 Clinical Chemistry II   

   ศรพค ๕๒๒ พยาธิวิทยาคลินิกระดับ
โมเลกุล ๒ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SICP 522 Clinical Molecular 
Pathology II 

  

- วิชาเอกรังสีวิทยา  
   ศรรส ๕๓๓ ทักษะทางคลินิกทาง 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
๑ (๐-๒-๑) ย้ายมาจากหมวด

วิชาบังคับ 
   SIRD 533 Clinical Skills in 

Nuclear Medicine 
  

   ศรรส ๕๓๗ ทักษะคลินิกขั้นสูงด้าน
การตรวจด้วยเครื่อง
ถ่ายภาพรังสีโพสิตรอน 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 537 Advanced Clinical 
Skills in Positron 
Emission Tomography 

  

   ศรรส ๕๔๔ ภาพวินิจฉัยของระบบ
ทางเดินปัสสาวะและ
อวัยวะสืบพันธุ์ 

๒ (๐-๔-๒) ย้ายมาจากหมวด
วิชาบังคับ 

   SIRD 544 Diagnostic Imaging in 
Genitourinary System 

   

   ศรรส ๕๔๕ ภาพวินิจฉัยทางระบบ
กระดูกและกล้ามเน้ือ 

๒ (๐-๔-๒) ย้ายมาจากหมวด
วิชาบังคับ 

   SIRD 545 Diagnostic Imaging in 
Musculoskeletal 
System 
 
 
 
 
 
 
 

  



                   ๔๕๕               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรรส ๕๖๐ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของ
หัวใจและหลอดเลือด
ส าหรับขั้นต้น 

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIRD 560 Advanced Diagnostic 
Imaging in 
Cardiovascular 
System for 
Elementary Level 

   

   ศรรส ๕๖๑ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของ
ช่องท้องส าหรับขั้นต้น 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 561 Advanced Diagnostic 
Imaging in Abdomen 
for Elementary Level 

   

   ศรรส ๕๖๒ ภาพวินิจฉัยของเต้านม ๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIRD 562 Breast Imagings    

   ศรรส ๕๖๓ การแปลผลภาพรังสี 
ทรวงอกส าหรับขั้นต้น 

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIRD 563 Interpretation of 
Chest Imaging for 
Elementary Level 

   

   ศรรส ๕๖๔ ภาพวินิจฉัยของศีรษะและ
ล าคอ 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 564 Head and Neck Imaging    

   ศรรส ๕๖๖ ภาพวินิจฉัยชั้นสูงของ
ระบบกระดูกและ
กล้ามเน้ือส าหรับขั้นต้น 

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIRD 566 Advanced Diagnostic 
Imaging in 
Musculoskeletal System 
for Elementary Level 

   

   ศรรส ๕๖๗ ภาพวินิจฉัยของระบบ
ประสาทและกระดูก 
สันหลัง 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIRD 567 Central Nervous 
System and Spine 
Imaging 
 
 

   



                   ๔๕๖               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรรส ๕๖๙ รังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาท 

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIRD 569  Neuro Intervention    

   ศรรส ๕๗๒ รังสีร่วมรักษาระบบล าตวั ๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIRD 572 Body Interventional 
Radiology 

   

   ศรรส ๕๗๓ ทักษะทางคลินิคด้าน
เทคนิคทางรังสีรักษา 

๓ (๐-๖-๓)  
 

รายวิชาใหม่ 

   SIRD 573 Clinical skills in 
Radiotherapy 
Technique 

  

วิชาเอกวิสัญญีวิทยา วิชาเอกวิสัญญีวิทยา  
   ศรวส ๕๒๕ การให้ยาระงับ

ความรู้สึกขั้นสูงส าหรับ
การผ่าตัดสูตินรีเวช 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 525 Anesthesia for 
Advanced Obstetric and 
Gynecologic Surgery 

  

   ศรวส ๕๒๖ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับ หู คอ จมูก 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 526 Basic Anesthesia for 
Ear Nose Throat 
surgery 

  

   ศรวส ๕๒๗ การใหย้าระงับ
ความรู้สึกขั้นสูงส าหรับ
การผ่าตัดช่องท้อง 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 527 Advanced 
Anesthesia for 
Abdominal Surgery 

  

   ศรวส ๕๒๘ การให้ยาระงับ
ความรู้สึกขั้นสูงส าหรับ
การผ่าตัดกระดูกและข้อ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 528 Advanced 
Anesthesia for 
Orthopedic Surgery 
 
 
 

  



                   ๔๕๗               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรวส ๕๒๙ เวชบ าบัดวิกฤตวิสัญญี
วิทยาขั้นสูงท่ีเกี่ยวข้อกับ
การผ่าตัด 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 529 Advanced in 
Perioperative Critical 
Care 

  

   ศรวส ๕๓๐ การใหย้าระงับ
ความรู้สึกขั้นพื้นฐาน
ส าหรับผ่าตัดหัวใจและ
ทรวงอก 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 530 Basic Anesthesia for 
Cardiothoracic 
Surgery 

  

   ศรวส ๕๔๗ การดูแลผู้ป่วยปวด
เรื้อรังทางคลินิก 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 547 Clinical Care of 
Chronic Pain Patient 

  

   ศรวส ๕๔๘ การระงับความรู้สึกนอก
ห้องผ่าตัดและผู้ป่วย
อุบัติเหตุ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 548 Anesthesia for 
Outside-Operating 
Room and Trauma 
Patients 

  

   ศรวส ๕๔๙ การประเมินและเตรียม
ผู้ป่วยชนิดซับซ้อนก่อน
การระงับความรู้สึก 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 549 Preoperative 
Evaluation and 
Preparation in 
Complicated Patients 
for  Anesthesia 

  

   ศรวส ๕๕๐ การระงับปวดเฉียบพลัน ๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIAS 550 Acute Pain 
Management 
 
 
 
 

  



                   ๔๕๘               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

- วิชาเอกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
   ศรวฉ ๕๑๐ หัตถการทางเวชศาสตร์

ฉุกเฉินขั้นสูง 
๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIEM 510 Emergency Medicine 
Procedures 

   

   ศรวฉ ๕๑๒ การตรวจคล่ืนเสียง
ความถี่สูงในผู้ป่วยฉุกเฉิน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIEM 512 Point-of-Care 
Ultrasound in 
Emergency Medicine 

   

   ศรวฉ ๕๑๗ การดูแลผู้ป่วยก่อนถึง
โรงพยาบาล 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SIEM 517 Prehospital Care    

   ศรวฉ ๕๑๘ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทางพิษวิทยา 

๓ (๐-๖-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIEM 518 Management in 
Toxicology 

   

- วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
   ศรวฟ     ๕๑๘ ไฟฟ้าวินิจฉัยชั้นสูง ๔ (๒-๔-๖) รายวิชาใหม่ 

   SIRM      518 Advanced 
Electrodiagnosis 

   

   ศรวฟ     ๕๑๙ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยโรคต่างๆ ท่ี
ซับซ้อน 

๔ (๒-๔-๖) รายวิชาใหม่ 

   SIRM      519 Rehabilitation for 
Patients with 
Complicated 
Diseases 

   

   ศรวฟ     ๕๒๐ หัตถการชั้นสูงทาง 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

๓ (๓-๐-๖) รายวิชาใหม่ 

   SIRM      520 Advanced Clinical 
Skills in 
Rehabilitation 
Medicine 
 
 
 
 

   



                   ๔๕๙               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 
- วิชาเอกศัลยศาสตร์  

   ศรศศ  ๕๒๐ ศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและ
การบริบาลผู้ป่วยนอก 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 520 Acute Care and 
Ambulatory Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๑ เวชบ าบัดวิกฤต
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 521 Critical Care Surgery   

   ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 522 Research Principle in 
Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๓ หัตถการท่ีจ าเป็นทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 523 Essential Surgical 
Skill in Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๔ ทักษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค
ขั้นพื้นฐานส าหรับ
ศัลยแพทย์ 

๒ (๐-๒-๔) รายวิชาใหม่ 

   SISU 524 Basic Non-technical 
Skills for Surgeons 

  

   ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับ
ซับซ้อน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 531 Complex Pediatric 
Surgery 

  

- วิชาเอกศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา วิชาเอกใหม่ 
   ศรศศ ๕๒๒ หลักการวิจัยทาง

ศัลยศาสตร์ 
๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 522 Research Principle in 
Surgery 

  

   ศรศศ   ๕๒๓ หัตถการท่ีจ าเป็นทาง
ศัลยศาสตร์ 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 523 Essential Surgical 
Skill in Surgery 

  

   ศรศศ ๕๒๔ ทักษะท่ีไม่ใช่ทางเทคนิค
ขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
ศัลยแพทย์ 

๒ (๐-๒-๔) รายวิชาใหม่ 

   SISU 524 Basic Non-technical 
Skills for Surgeons 
 

  



                   ๔๖๐               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรศศ ๕๓๑ กุมารศัลยศาสตร์ระดับ
ซับซ้อน 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 531 Complex Pediatric 
Surgery 

  

   ศรศศ ๕๓๖   ความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับ
การดูแลรักษาโรคใน
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ส่วนล่างสตรี ระบบ
ประสาทควบคุมทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่าง และ
ทักษะการตรวจปัสสาวะ
พลศาสตร์   

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SISU 536 Basic Knowledge in 
Female Urology,  
Neurourology and 
Skill in Urodynamic 
Study 

  

   ศรศศ   ๕๓๗ ความรู้และทักษะขั้น
พื้นฐานส าหรับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายไต 

๒ (๐-๔-๒) รายวิชาใหม่ 

   SISU 537 Basic Knowledge in 
Kidney 
Transplantation 

  

- วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

   ศรอธ ๕๐๙ วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการ
ประยุกต์ทางคลินิกทาง
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

๔ (๔-๐-๘) ย้ายมาจากหมวด
วิชาบังคับ 

   SIOR 509 Basic Science and 
Clinical Application in 
Orthopaedic 

  
 

   ศรอธ ๕๑๒ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ขั้นพ้ืนฐาน 

๓ (๑-๔-๔) ย้ายมาจาก 
หมวดวิชาบังคับ 

   SIOR 512 Basic Orthopaedic 
Surgery 

   

- วิชาเอกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
   ศรสต     ๕๕๒ การผ่าตัดขั้นสูงทาง 

นรีเวชวิทยา  
๓ (o-๖-๓)  รายวิชาใหม่ 

   SIOB     552 Advanced 
gynecologic surgery 
 
 

   



                   ๔๖๑               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรสต     ๕๖๑ การผ่าตัดเล็กทางนรีเวช ๒ (๐-๔-๒)  รายวิชาใหม่ 

   SIOB     561 Minor Surgery in 
Gynaecology  

   

   ศรสต     ๕๖๒ ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช
และวัยทอง 

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIOB     562 Gynecology 
Endocrinology and 
Menopause 

   

   ศรสต     ๕๖๓ วางแผนครอบครัวและ
การคุมก าเนิด  

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIOB     563 Family Planning and 
Contraception  

   

   ศรสต     ๕๖๔ โรคติดเชื้อระบบ
สืบพันธุ์สตรี 

๑ (๐-๒-๑)  รายวิชาใหม่ 

   SIOB     564 Female 
reproductive tract 
infections 

  
 

   ศรสต     ๕๖๕ เวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์ 

๓ (๐-๖-๓)  รายวิชาใหม่ 

   SIOB     565 Maternal and Fetal 
Medicine 

  
 

- วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  
ศรสน ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทาง

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
๔ (๐-๘-๔) ศรสน     ๕๕๒ การดูแลผู้ป่วยในทาง

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
๒ (๐-๔-๒) ลดหน่วยกิต 

SIOT 552 In-Patient Care in 
Otorhinolaryngology 

  SIOT     552 In-Patient Care in 
Otorhinolaryngology 

  

      ศรสน     ๕๙๔ นาสิกวิทยาและโรค
ภูมิแพ้ขั้นสูง 

๓ (๑–๔–๔) รายวิชาใหม่ 

      SIOT     594 Advanced in 
Rhinology and 
Allergy 

  

      ศรสน     ๕๙๕ โสตวิทยาและโสต
ประสาทวิทยาขั้นสูง 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

      SIOT     595 Advanced in 
Otology and 
Neurology 
 
 

  



                   ๔๖๒               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

       

      ศรสน     ๕๙๖ วิทยากล่องเสียง 
หลอดลม ศีรษะและคอ
ขั้นสูง 

๓ (๑-๔-๔) รายวิชาใหม่ 

      SIOT     596 Advanced in Head 
and Neck Surgery 

  

- วิชาเอกอายุรศาสตร์  

   ศรอย ๕๒๖ โรคข้อและรูมาติสซ่ัม ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 526 Rheumatology    

   ศรอย ๕๒๗ โรคระบบทางเดิน
อาหาร 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 527 Gastroenterology    

   ศรอย ๕๒๘ โรคระบบโลหิตวิทยา ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 528 Hematorogy    

   ศรอย ๕๒๙ โรคความดันโลหิตสูง ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 529 Hypertension    

   ศรอย ๕๓๐ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน
วิทยา 

๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 530 Allergy and 
Immunology 

   

   ศรอย ๕๓๑ โรควักกะวิทยา ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 531 Nephrology    

   ศรอย ๕๓๒ โรคประสาทวิทยา ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 532 Neurology    

   ศรอย ๕๓๓ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 533 Medical Oncology    

   ศรอย ๕๓๔ เวชพันธุศาสตร์ ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 534 Medical Genetics    

   ศรอย ๕๓๕ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 535 Infectious Diseases 
Medicine 

   

   ศรอย ๕๓๖ โรคต่อมไร้ท่อและเมตา
บอลิสม 

๒ (๑-๒-๓) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 536 Endocrinology    

   ศรอย ๕๓๗ หทัยวทิยา ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 537 Cardiology    



                   ๔๖๓               มคอ.๒ 
 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

   ศรอย ๕๓๘ โรคระบบการหายใจ ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 538 Pulmonology    

   ศรอย ๕๓๙ โภชนาการคลินิก ๑ (๐-๒-๑) รายวิชาใหม่ 

   SIMD 539 Clinical Nutrition    

 



                   ๔๖๔               มคอ.๒ 
 

 

๖.  โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

 

 จ านวนหน่วยกิต 
 เกณฑ์มาตรฐานฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

๑.  แกน ศึกษารายวิชา  ๖ ๖ 
๒.  บังคับ ไม่น้อยกว่า ๒๓ ๒๓ 
๓.  เลือก ๓๐ ๑ ๑๑ 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ ๔๐ 

 
 

หมวดวิชา 


