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สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ป)ี 
 
ชื่อหลักสูตร > แพทยศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร ์(หลักสูตร 6 ปี) 
อักษรย่อ     > พ.บ. แพทยศาสตร์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 244 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

การน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และศิลปะศาสตร์มาใช้ในการบริบาลเวชกรรม เพื่อผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบบรกิารสุขภาพของ
ประเทศไทย  มีความรู้พื้นฐานดา้นการแพทย์และให้การรักษาดแูลผู้ป่วยดว้ยความเข้าใจในความทุกข์ของผู้ป่วยและ
ญาติภายใต้แนวคิด “การบริบาลโดยให้ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง” การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ การสร้าง
เสริมสุขภาพ  การใช้ยาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  การบริการวิชาการและการวิจัยจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  โดยเนน้ให้นสิิตฝึกทักษะและความ
ช านาญในวชิาชีพอย่างเพียงพอต่อเนื่อง  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานพยาบาลบูรณาการการเรียนการสอน
จากความรู้ใหม่การวิจัยในชุมชน 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

1. มีความใกล้ชิดกบัหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์ในชุมชนท าให้นิสิตได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
การดูแลผู้ป่วยที่บา้น และการบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลในระบบประกนัสุขภาพ 

2. มีผู้ทรงคุณวฒุิทางด้านการจดัการศึกษาทางด้านแพทยศาสตรศึกษาควบคุมดูแลอย่างใกลช้ดิ 
3. มีโรงพยาบาลร่วมผลิตและรว่มสอนที่มีคุณภาพ มีขนาดใหญเ่ป็นโรงพยาบาลประจ าจงัหวัด 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. ส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

2. คุณสมบัติอืน่ๆ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้ทราบเป็น
ปีๆ ไป 
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สามารถปฏบิัติงานในส่วนราชการหรือองค์กรต่างๆ ของรัฐบาล หรือท างานในสถานศึกษาในต าแหน่ง 
แพทยเวชปฏิบตัิทั่วไป 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อเฉพาะทางหรืออบรมเพิ่มเติมตามความต้องการ 
หมายเหตุ : ในการปฏบิัติงานหรือการศึกษาต่อต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตวชิาแพทยศาสตร์ จัดสรรให้ ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 
 
 
 



สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์
 
ชื่อหลักสูตร > การแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
อักษรย่อ     > พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต ์ (จ านวนไม่น้อยกวา่ 147 หน่วยกิต) 
 
ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 

วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน เวชกรรมไทยประยุกต ์หัตถเวชกรรมไทยประยุกต ์เภสัชกรรมไทยประยุกต ์
และผดุงครรภ์ส าหรับการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 
 
จุดเด่นหลักสตูร 

มีอาจารย์แพทย์แผนไทยประยกุต์ ครบตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพมีการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นิสิตได้
ฝึกประสบการณ ์จากสถานที่และสถานการณ์จริง 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเปน็ไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้ทราบเป็น
ปีๆ ไป 
 
แนวทางในการศึกษาต่อ 

สามารถศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาแพทย์แผน
ไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ /การแพทย์พื้นบ้าน / การแพทย์ทางเลือก หรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ เช่น 
ด้านสมนุไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิด้านวิทยาศาสตร์ความงาม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ดา้นสาธารณสุขศาสตร ์
 
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ปฏิบัติงานในต าแหน่งแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพระดบัต าบล เป็นอาจารย/์นักวิชาการ/นักวิจัยทางดา้นการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสตูรการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตหรือ
หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่ียวข้อง หรือ องค์กรอ่ืนๆ เช่น ส านักสาธารณสุขจงัหวัด/อ าเภอ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระเปน็ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ร้านขายยาสมนุไพร อาชีพเก่ียวกับการผลิตและพัฒนายาสมนุไพร/ผลิตภัณฑส์มุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 
 

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ 
อักษรย่อ     > วท.บ.ฉุกเฉินการแพทย์ (จ านวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต) 
 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสตูร 
ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สามารถประเมิน ให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และ

ระหว่างการน าส่งสถานพยาบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ภายใตข้อบเขตหน้าที่ และความรบัผิดชอบร่วมกับบุคลากร 
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอื่นและเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 

จุดเด่นหลักสตูร 
1) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ริเร่ิมสร้างหลักสูตรและเปิดสอนหลักสตูรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาเวชกิจฉุกเฉินในปีการศึกษา 2553 และพฒันาเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาปฏิบัติ 
การฉุกเฉินการแพทย์ ในปีการศกึษา 2559 จึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร บริหารหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชานี ้

2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเปน็ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในดา้นการจัดการศึกษาและดา้นฉุกเฉินการแพทย์  
มีผลงานวิจัยโดยได้รับทนุสนบัสนุนจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เป็นทีป่รึกษาดา้นการผลิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และเปน็คณะกรรมการด้านฉุกเฉินการแพทย์ ระดบัประเทศ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์หรือเป็นผู้ได้รบัอนุมัติ

ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และมีคุณสมบัตติามข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหาสารคาม ที่ว่าด้วยการ 
ศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557 หมวด 3 ข้อ 11 และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึ่งจะ
ประกาศให้ทราบเปน็ป ีๆ ไป 

2) มีสุขภาพสมบูรณท์ั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดในคดีที่ อศป. 
เห็นว่า อาจจะน ามาซึ่งความเสือ่มเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ 

3) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกาศให้ทราบ 
เป็นปีๆ ไป 
 

แนวทางในการศึกษาต่อ 
สามารถศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ               

ที่เก่ียวข้อง 
 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
1 เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)  
2 เป็นนักจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัตงิานในหน่วยปฏิบัติการอ านวยการฉุกเฉินการแพทย์  
3 เป็นอาจารย์สาขาวชิาฉุกเฉินการแพทย์ หรือองค์กรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 
4 เป็นนักวิจัยทางดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน 
5 เป็นผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์และผู้ช่วยผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน  
6 เป็นผู้ตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์  


