แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชว103 ชีววิทยาพืน้ ฐาน 1
คม106 เคมีอินทรีเบือ้ งต้น
ฟส105 ฟิสิกส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มวิชากลาง
พศก125 หนทางสูค่ วามเป็นแพทย์
รวมจํานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุม่ วิชากลาง
พศก106 แพทยศาสตรศึกษา
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1(1-0-2)
2 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์
พพ221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์
พพ222 พันธุศ์ าสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต
พพ201 พยาธิชีววิทยาของเซลล์มนุษย์
พพ202 หลักการทางเภสัชวิทยา
พพ223 อิมมูโนวิทยา
พพ224 การติดเชื้อ
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
พศก201 ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

3(2-3-4)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
17 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์
พพ225 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
พพ226 ระบบประสาทส่วนกลาง
พพ227 ระบบต่อมไร้ท่อ
กลุ่มวิชาชีพ
วช201 เวชศาสตร์ชุมชน 1
วช281 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 1
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
พศก202 ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 2
รวมจํานวนหน่วยกิต

5(4-3-8)
5(4-3-8)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
17 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์
พพ321 ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด
พพ322 ระบบทางเดินปัสสาวะ
พพ323 ระบบทางเดินหายใจ
พพ324 ระบบทางเดินอาหาร
รวมจํานวนหน่วยกิต

5(4-3-8)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
5(4-3-8)
17 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์
พพ325 ระบบสืบพันธุ์
พพ326 โลหิตวิทยา
พพ301 พยาธิสรีรวิทยาของโรคในมนุษย์
พพ302 เภสัชวิทยาบูรณาการ
กลุ่มวิชาชีพ
อย321 บทนําทางคลินิก
วช301 เวชศาสตร์ชุมชน 2
วช381 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 2
จว301 จิตเวชคลินิก
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
รวมจํานวนหน่วยกิต

3(2-3-4)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาเอก
ศศ401 ศัลยศาสตร์ 1
ศศ411 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1
สน401 นรีเวชวิทยา
สน411 นรีเวชวิทยาปฏิบัตกิ ารทางคลินิก
จว401 จิตเวชศาสตร์
จว411 จิตเวชปฏิบัติการทางคลินิก
รส401 รังสีวทิ ยา
รส411 รังสีวทิ ยาปฏิบัติการทางคลินกิ
นว401 นิติเวชศาสตร์ 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

4(4-0-8)
5(0-12-3)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
อย401 อายุรศาสตร์ 1
อย411 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1
กม421 กุมารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 1
วช401 เวชศาสตร์ชุมชน 3
วช481 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3
กลุ่มวิชากลาง
พศก481เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

4(4-0-8)
5(0-12-3)
5(2-9-4)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
2(1-6-2)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
อย501 อายุรศาสตร์ 2
อย511 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2
วญ501 วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน
วญ511 วิสัญญีวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก
วช501 เวชศาสตร์ชุมชน 4
วช511 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาคปฏิบัติ
ศธ521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และปฏิบัติการทางคลินิก
จษ521 จักษุวิทยา
สล521 โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
กลุ่มวิชากลาง
พศก581 เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติ 2
รวมจํานวนหน่วยกิต

2(2-0-4)
3(0-6-3)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
3(1-6-2)
1(0-2-1)
22 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
กม521 กุมารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2
สน501 สูติศาสตร์
สน511 สูติศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก
ศศ501 ศัลยศาสตร์ 2
ศศ511 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2
นว521 นิติเวชศาสตร์ 2
วฟ521 เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
วศฉ601 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิต

4(1-9-2)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
2(2-0-4)
3(0-6-3)
2(1-3-2)
1(1-1-1)
1(1-0-2)
4 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
ศศ611 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3
อย611 อายุรศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 3
ศธ611 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ปฏิบัติการทางคลินกิ
วศฉ611 เวชศาสตร์ฉุกเฉินปฏิบัติการทางคลินิก
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
รวมจํานวนหน่วยกิต

9(0-24-3)
9(0-24-3)
3(0-6-3)
2(0-4-2)
2 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต

ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะสาขา/วิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
กม611 กุมารเวชศาสตร์ปฏิบัติการทางคลินิก 2
สน611 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติการทางคลินิก 2
วช681 เวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 4
กลุม่ วิชากลาง
พศก621 เวชจริยศาสตร์
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
รวมจํานวนหน่วยกิต

8(0-21-3)
8(0-21-3)
6(0-15-3)
2(1-3-2)
2 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต

