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ในปีการศึกษา ๒๕65  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการศึกษาให้กับ
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พระจุลจอมเกล้า เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 6 – 19 มิ.ย. 65   เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 20 – 26 มิ.ย. 65 และ เวลา
ผู้บังคับบัญชาอีก 2 สัปดาห์  ระหว่างวันท่ี 27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65 และเริ่มเปิดภาคการศึกษาต่อไป

อาจารย์ประจ าชั้นปีท่ี ๒ คือ พ.อ.หญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ หน.ภชค.กศ.วพม.

กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้

หมายเหตุ : ทุกรายวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนเพื่อความเหมาะสม
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พระรำชด ำรัสของพระรำชบิดำ
สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก

“ อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ  แพทย์ที่ดีจะไม่
ร่่ารวยแต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่่ารวยก็ควร
เป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่แพทย์   อาชีพแพทย์นั้น
จ่าต้องยึดม่ันในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ ”

“คุณลักษณะส่าคัญส่าหรับการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือไว้ใจได้ ”
1.  ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือมีความมั่นใจ
2.  ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
3.  ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน

คุณสมบัติสามประการนีเ้ป็นอาวุธ  เกราะ และเครื่องประดับอันงามของแพทย์

“  I do not want you to be only a doctor,  
but I also want you to be a man ”

“  True success is not in learning
but  in its applications to the benefit of 

mankind”

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่นน ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

1



Hippocratic Oath

The Oath

I swear by Apollo Physician and Asclepios and Hygiena and Panacea and all the
gods and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfill according to my
ability and judgement this and this covenant:

To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live
my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of
mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to
teach them this art-if they desire to learn it-without fee and covenant; to give a
share of precepts and oral instruction and all the other learning to my sons and to
the sons of him who has instructed me and to pupils who have signed the covenant
and have taken an oath according to the medical law, but to no one else.

I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my
ability and judgement; I will keep from harm and injustice.

I will neither give a deadly drug to anybody if asked for it, nor will I make a
suggestion to this effect. Similarly I will not give to a woman an abortive remedy.
In parity and holiness I will guard my life and my art.

I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will with draw in
favor of such men as are engaged in this work.

Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining
free of all intentional injustice, of all mischief, and in particular of sexual relations
with both female and male persons, be they free or slaves.

What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the
treatment in regard to the life of man, which on no account one must spread
abroad, I will keep to myself, holding such things shameful to be spoken about.

If I fulfill this oath and do not violate it, may it granted to me to enjoy life and
art, being honored with fame among all men for all time to come; if I transgress it
and swear falsely, may the opposite of all this be my lot.
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แผนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปทีี่ 2
Pre-Clinical Program

นักเรียนแพทย์ทหำร/นักศึกษำแพทย์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

ล ำดับ รหัสวิชำ ช่ือวิชำ หน่วยกิต ทฤษฎี -ปฏิบัติ

๑ วพมปค ๒๐๑ การฝึกพ้ืนฐานทางการทหาร ๑ S/U
PCMSA 201 Basic Military Training 1

๒ วพมปค ๒๐๒ การฝึกพ้ืนฐานทางการทหาร ๒ S/U
PCMSA 202 Basic Military Training 2

๓ วพมพศ ๒๐๑  การศึกษาและวิชาชีพ ๒ (๑-๒-๓)
PCMME 201 Education and Profession

๔ วพมทช ๒๐๑ บทน าวิทยาการระบาด ๑ (๑-๐-๒)
PCMMC 201 Introduction to Epidemiology

๕ วพมชค ๒๐๑ วิทยาศาสตร์การแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน ๔ (๒-๔-๖)
PCMBC 201 Fundamental Medical Sciences 

๖ วพมจช ๒๐๑ บทน าของโรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันวิทยา ๔ (๓-๒-๗)
PCMMI 201 Introduction to Infectious Diseases and Immunology

๗ วพมพธ ๒๐๑ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโรค ๓ (๑-๔-๔)
PCMPA 201 Introduction to Disease 

๘ วพมพธ ๒๐๒ ระบบการสร้างเม็ดเลือดและระบบน้ าเหลือง ๔ (๒-๔-๖)
PCMPA 202 Hematopoietic and Lymphoreticular System 

รวมหน่วยกิต  ภำคกำรศึกษำท่ี ๑                       ๑๘

๙ วพมปส ๒๐๑ ระบบผิวหนัง ๒ (๑-๒-๓)
PCMPR 201 Skin System

๑๐ วพมกว ๒๐๑ ระบบโครงกระดูกและกล้ามเน้ือ ๕ (๓-๔-๘)
PCMAN 201 Musculoskeletal System 

๑๑ วพมภว ๒๐๑ ระบบประสาทส่วนปลายและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ๔ (๒-๔-๖)
PCMPM 201 Peripheral Nervous System and Organs of Special Sense 

๑๒ วพมปส ๒๐๒ ระบบทางเดินอาหาร ๔ (๒-๔-๖)
PCMPR 202 Gastrointestinal System

๑๓ วพมกศ ๒๐๑ วิชาชีพกับความเป็นมนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
PCMAA 201 Profession and Humanity

๑๔ วพมXX XXX วิชาเลือกเสรี ๒ (x-x-x)
PCMXX XXX Elective 

รวมหน่วยกิต    ภำคกำรศึกษำท่ี ๒ ๑๙
รวมจ ำนวนหน่วยกิตท้ังหมด ๓๗

วพม.รุ่น ๔๗ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ๓๙  หน่วยกิต

ภำคกำรศึกษำท่ี ๑

ภำคกำรศึกษำท่ี ๒ 



ล ำดับ รำยละเอียด วัน/เดือน/ปี ระยะเวลำ
1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 23 พ.ค. 65 – 27 พ.ย. 65 27 สป.

- วิชาทหาร 1 23 พ.ค. 65 – 5 มิ.ย. 65 2 สป.
- วิชาทหาร 2 6 – 19 มิ.ย. 65 2 สป.
- ปฏิบัติธรรม 20 – 26 มิ.ย. 65 1 สป.
- เวลา ผบช.วพม. 27 มิ.ย. 65 – 10 ก.ค. 65 2 สป.
- Education and Profession 11 – 24 ก.ค. 65 2 สป.
- Introduction to Epidemiology 25 – 31 ก.ค. 65 1 สป.
- Fundamental of Medical Sciences / 

Introduction to Infectious&immonology
1 ส.ค. 65 – 18 ก.ย. 65 7 สป.

สอบกำลำงภำคที่ 1 19 – 25 ก.ย. 65 1 สป.
- Introduction to Disease /

Hematopoietic and Lymphoreticular System
26 ก.ย. 65 – 20 พ.ย. 65 8 สป.

สอบปลำยภำคที่ 1 21 – 27 พ.ย. 65 1 สป.
2 ปิดเทอม 28 พ.ย. 65 – 11 ธ.ค. 65 2 สป.

3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 12 ธ.ค. 65 – 9 เม.ย. 66 17 สป.
- Skin System / Musculoskeletal System 12 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66 5 สป.
สอบกลำงภำคที่ 2 16 – 22 ม.ค. 66 1 สป.
- Periferal Nervous System & Organ of Special 
Sense / Gastrointestinal System 

23 ม.ค. 66 – 2 เม.ย. 66 11 สป.

Profession & Humanity / Elective เรียนกระจำยทั้งปีกำรศึกษำ

สอบปลำยภำคที่ 2 3 – 9 เม.ย. 66 1 สป.
4 ปิดเทอม 10 เม.ย. 66 – 21 พ.ค. 66 6 สป. 

ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2565
ส าหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 47
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หมำยเหตุ 1) Profession & Humanity เรียนทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 1330 - 1600 
2) ทุกวันพุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน เป็น เวลาของกองการปกครอง 1330 - 1530

สถำนท่ีเรียน
การเรียนแบบบรรยาย :- ห้องบรรยาย 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรตัน ชั้น 1 วพม.
การเรียนภาคปฏิบัติ :- ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรตัน ชั้น 2 และ 4 วพม.

ห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรตัน ชั้น 2 วพม.
ห้องปฏิบัติการสรีรวทิยา อาคารเจ้าฟ้าเพชรรตัน ชั้น 2 วพม.

ค ำอธิบำยอักษรย่อท่ีใช้
SDL = Self-Directed Learning PBL = Problem-Based Learning
LEC = Lecture LAB = Laboratory
TBL = Team-Based Learning 

หมำยเหตุ : ทุกรายวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเรียนเพื่อความเหมาะสม
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ปี 2 (37Cr) รุ่น 47 
หลักสูตร 2564 

จบ KU 1 เม.ย 65

1 2 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
2 9 พ.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 Summer ปี 2/64
3 16 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 Summer KU 20 พ.ค 65 
4 23 พ.ค.65 - 29 พ.ค.65 ท ำสัญญำ  23 พ.ค.65
5 30 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 วิชำทหำร 1
6 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
7 13 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
8 20 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 ปฏิบัติธรรม
9 27 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
10 4 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
11 11 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
12 18 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
13 25 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 2. Intro to Epidemiology 
14 1 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
15 8 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 3 Fundamental of  
16 15 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 Medical Sciences 
17 22 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
18 29 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65 4 introduction to
19 5 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 Infectious&immonology
20 12 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
21 19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 สอบกลำงภำคท่ี 1
22 26 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
23 3 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 5 introduction  to 
24 10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 Disease 
25 17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
26 24 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 6 Hematopoietic and 
27 31 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 Lymphoreticular System
28 7 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
29 14 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
30 21 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 สอบปลำยภำคท่ี 1 
31 28 พ.ย. 65 - 4 ธ.ค. 65
32 5 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
33 12 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65
34 19 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 1 Skin System 
35 26 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
36 2 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 2 Musculoskeletal System
37 9 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66
38 16 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 สอบกลำงภำค 2
39 23 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66
40 30 ม.ค. 66 - 5 ก.พ. 66 3 Periferal Nervous System
41  6 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 & Organ of Special Sense 
42 13 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
43 20 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 Gastrointestinal System 
44 27 ก.พ. 66 - 5 มี.ค. 66
45 6 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 Profession & Humanity 
46 13 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 Elective  เรียนกระจำยท้ังปี
47 20 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
48 27 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
49 3 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 สอบปลำยภำคท่ี 2
50 10 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
51 17 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
52 24 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 ปิดเทอม ปี 2/65
53 1 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 6 wk
54 8 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
55 15 พ.ค. 66 - 21พ.ค. 66
56 22 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 เปิดปี 3-66 22 พ.ค. 66

                                     ตำรำงกำรศึกษำช้ันปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565                  

สป. ปีกำรศึกษำ 2565 

ปิดเทอม 2 wk 

1.Education &Profession 

เวลำ ผบช.วพม.

ปิดเทอม ปี 2/64 

วิชำทหำร 2  



รายชื่อกลุ่ม นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 96 นาย   
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ล ำดับ รหัส ชื่อ สกุล หมำยเหตุ 
1 6447001 นศพ. กนกพร ก้อนชัยภูมิ
2 6447002 นศพ. กรกนก ฐาปนโสภณ
3 6447003 นศพ. กฤษฏิ์ ทวีศักดิ์
4 6447004 นพท. กันต์ณภพ สิริโชติวัฒน์
5 6447005 นศพ. กัลยรักษ์ เดชปรีชาชัย
6 6447006 นพท. กิตติพงศ์ รังสีวรพัฒน์
7 6447007 นศพ. แก้วตระกูล เกตุกัน
8 6447008 นศพ. เขตโสภณ ภูนะยา
9 6447009 นศพ. จิตรลดา จิตรประวัติ
10 6447010 นศพ. จิรพิพรรธ กวยสกุล
11 6447011 นศพ. จิรภัทร สิทธาภิรมย์
12 6447012 นพท. จิรัฏฐ์ จิรฐิติวงศ์
13 6447013 นศพ. จีรายุษ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
14 6447014 นศพ. ชนภัทร กุลแพทย์
15 6447015 นศพ. ชนาสิษฐ์ คูเจริญไพศาล
16 6447016 นพท. ชยธร ทับทิม
17 6447017 นศพ. ชวินธร รังมาตย์
18 6447018 นศพ. ชัยชโย มีชัยมั่นจิต
19 6447019 นศพ. เชน ชาดระวี
20 6447020 นศพ. โชติกา โชติช่วง
21 6447021 นศพ. โชติกา ศรีสุขะโต
22 6447022 นศพ. ณ ภูมิ ไชยกฤตยานนท์
23 6447023 นพท. ณภัทร เลาหะสราญ
24 6447024 นศพ. ณัชชา โชติมูล
25 6447025 นศพ. ณัฏฐวีรดา สังขปาโณ
26 6447026 นศพ. ณัฐชา ทองแสง
27 6447027 นพท. ณัฐดนัย เขียนสา
28 6447028 นศพ. ณัฐดนัย บุญส่งประเสริฐ
29 6447030 นศพ. ธนกฤต ตันจรารักษ์
30 6447031 นศพ. ธนทัต ตีรวัฒนประภา
31 6447032 นพท. ธนพล จันปิง
32 6447033 นพท. ธนพิชญ์ เนตรชุษณะ
33 6447034 นพท. ธนภัทร สัจจปาละ
34 6447035 นศพ. ธนรัฐ เลาหอุดมโชค
35 6447036 นพท. ธนัตถ์ภัทร วิรัตน์อุดมสิน
36 6447037 นศพ. ธนาดล รัตนสวัสด์ิ
37 6447038 นศพ. ธมลวรรณ รักษา
38 6447039 นพท. ธรรศ สุวนาคกุล
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ล าดับ รหัส ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
39 6447040 นพท. ธัชพัจน์ ลัฐิกาวิบูลย์
40 6447041 นศพ. นครพงศ์ แห้วเพ็ชร
41 6447042 นศพ. นรา หันสังข์
42 6447043 นพท. นวฤทธิ์ สุขเจริญ
43 6447044 นศพ. นาธาน ยินประพันธ์
44 6447045 นศพ. ปฐมธาร มากนุ้ย
45 6447046 นศพ. ปยุต ศิริอมรเทพ
46 6447047 นศพ. ปรมะ ใจภักดี
47 6447048 นศพ. ปรัชญ์ กุลวงศ์
48 6447049 นศพ. ปริณดา โลพิศ
49 6447050 นพท. ปัณณวิชญ์ ทองแผน
50 6447051 นศพ. ปัณณวิชญ์ ศรีนิธิวัฒน์
51 6447052 นศพ. ปาณิดา อิ่มเสมอ
52 6447053 นศพ. ปาณิสรา เกษมสมพร
53 6447054 นศพ. ปาลิตา ปาลกะวงศ์
54 6447055 นพท. ปิยวัฒน์ คงคาฉุยฉาย
55 6447056 นศพ. พชรพร เหลียงกอบกิจ
56 6447057 นศพ. พระนาย สัมมาทัต
57 6447058 นศพ. พริษฐ์ ปรีชาชัยสุรัตน์
58 6447059 นศพ. พฤกษ์ หลาวเพชร์
59 6447060 นศพ. พลับพลึง โอภาเจริญสุข
60 6447061 นศพ. พสชนัน เรืองเล็ก
61 6447062 นศพ. พัชรากร จันเสนี
62 6447063 นศพ. พิชชากาณฑ์ จิตราคนี
63 6447065 นศพ. แพรพลอย อมรศิลปชัย
64 6447066 นศพ. ภัทรวดี พิพิธภัณฑ์
65 6447067 นศพ. ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ
66 6447068 นศพ. ภามศ์ุ เจริญพิทักษ์พร
67 6447069 นศพ. ภิรญา ภูมมินทร์
68 6447070 นศพ. แม้นมาศ หิรัญรัศมีโรจน์
69 6447071 นศพ. รชต ประกายรุ้งทอง
70 6447072 นศพ. รัชชานนท์ ลิมป์รัตนกาญจน์
71 6447073 นศพ. ราเชนทร์ ขาวสุริจันทร์
72 6447074 นศพ. ไรวินท์ ปริฉัตร์ตระกูล
73 6447075 นพท. ลัทธวัฒน์ ทนินซ้อน
74 6447076 นศพ. วชิรธร ฉวานนท์
75 6447077 นศพ. วรมน พัฒนะพงษ์วิบูลย์
76 6447078 นศพ. ภัทร์ปรียา หงส์ธนากรหิรัญ
77 6447079 นศพ. วศิน วคินเดชา
78 6447080 นศพ. วัชรภัทร ธิติวัชรเดช



8

ล าดับ รหัส ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
79 6447081 นศพ. วัชรสิทธิ์ แสงจันทร์ฉาย

80 6447082 นศพ. วิชญ์พล สาดตระกูลวัฒนา

81 6447083 นศพ. ศศพินท์ุ ไหลรุ่งเรือง

82 6447084 นศพ. สรวิชญ์ ขานดา

83 6447085 นศพ. สรวิชญ์ เลิศศิริขจร

84 6447086 นศพ. สร้อยฟ้า มีเงิน

85 6447087 นศพ. สันห์สิตา เทพนุภา

86 6447088 นศพ. สาริศา กาญจนพิภพ

87 6447089 นพท. สิทธิรัตน์ วัฒนกุล

88 6447090 นศพ. สิริกร ไตรยปัญจวิทย์

89 6447091 นศพ. สุชานันท์ กาญจนารัตน์

90 6447092 นพท. อติกันต์ ทะนงศักดิ์สกุล

91 6447093 นพท. อนาวิล บุญสมประสงค์

92 6447094 นศพ. อมลณัฏ สุวรรณวงศ์

93 6447095 นพท. อรรณพ สาทถาพร

94 6447096 นศพ. อรียา พัฒนาวานิช

95 6447097 นศพ. อัจฉริยา ไตรงามวัฒนา

96 6447098 นศพ. อิสรีย์ เมืองครุธ



ระเบียบกรมแพทย์ทหำรบก
ว่ำด้วย กำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ

(ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------------------

โดยอาศัยระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ .ศ.๒๕๔๗ และระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วยการรับนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ .ศ.๒๕๔๙ ให้กรมแพทย์ทหารบก 
ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ตามความ
เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษา  การวัดและประเมินผลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมแพทย์ทหำรบกว่ำด้วยกำรศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตร -
บัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ นักเรียนแพทย์ทหำรและนักศึกษำแพทย์ที่เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑   ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ  
๒๕๕๓  เป็นต้นไป

ข้อความในระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  และค าชี้แจงอ่ืนใด ในส่วนที่น ามาก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ กำรจัดกำรศึกษำ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  จัดการศึกษาตามหน่วยกิตระบบทวิภาค ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๘
โดย  ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ    ๑  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์  ส าหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็น ทั้งนี้ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

ข้อ ๔ กำรคิดหน่วยกิต
การคิดหน่วยกิตส าหรับแต่ละรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๔.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๔.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ ๑  หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๔.๓ การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๔.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑หน่วยกิตระบบทวิภาค
๔.๕ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ  ๔.๑-๔.๔ ได้  ให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาก าหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม
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ข้อ ๕ การเรียน
นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนตามรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตที่วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก าหนด
ข้อ ๖ การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา

นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์จะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   และต้องได้รับอนุมัติจาก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

๖.๑ การขอเพิ่มรายวิชา  จะต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน

๖.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระท าภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และ
ไม่บันทึกรายวิชาที่ ขอลดลงในใบแสดงผลการศึกษา

๖.๓ การขอถอนรายวิชา  จะกระท าได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปดิภาคการศึกษาจนถงึหนึง่
สัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น และจะบันทึกรายวิชาที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษา

ข้อ ๗  เวลาเรียน
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะมีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาใด ทั้งรายวิชาทางการบรรยาย

หรือการศึกษาที่เทียบเท่า  การปฏิบัติการ การทดลอง  การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่า  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น

ข้อ ๘ สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีคะแนนประจ า

ผลการสอบของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคะแนนประจ า ดังนี้
สัญลักษณ์ คะแนนประจ า

A ๔.๐๐
B+ ๓.๕๐
B ๓.๐๐
C+ ๒.๕๐
C ๒.๐๐
D+ ๑.๕๐
D ๑.๐๐
F ๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีคะแนนประจ า
ผลการสอบ/การศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย

ดังนี้
สัญลักษณ์ ความหมาย

S พอใจ (satisfactory)
U ไม่พอใจ (unsatisfactory)
I รอการประเมินผล (incomplete)
P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in progress)
W ถอนการศึกษา (withdrawal)
AU การศึกษาโดยไม่นับหนว่ยกิต (audit)
X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (no report)

14



๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
ก าหนดให้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ าเท่ากับ หรือมากกว่า  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ์ S  เป็น

การประเมินผลว่าได้ หรือผ่าน (pass) ในแต่ละรายวิชา
ผู้ที่ได้สัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ า น้อยกว่า  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถือ

ว่ามีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว
ในกรณีให้สอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์คะแนนประจ า

รายวิชาได้ไม่เกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S
๘.๔ การให้ F จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๘.๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก
๘.๔.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ไม่สอบแก้ตัวหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตัว

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘.๓  วรรคสอง 
๘.๔.๓  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานแก้ตัวแล้ว ได้รับ

การประเมินผลว่าไม่ผ่าน
๘.๔.๔ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๘.๔.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๗
๘.๔.๖ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสิน

ให้ตก
๘.๔.๗  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/

หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒

๘.๔.๘  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ P เพราะนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบและ
/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด

๘.๕ การให้  S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยแต่คณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็นว่าไม่ควรจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีคะแนนประจ า

๘.๖ การให้ I  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๖.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วย

โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ทหารของโรงพยาบาลทหาร
ของกองทัพบกรับรอง

๘.๖.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์  ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 7 
เนื่องจากป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหารของกองทัพบก หรือมีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ทหารของ
กองทัพบกรับรอง

๘.๖.๓  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลงานด้วยเหตุ
สุดวิสัย 

ทั้งนี้การให้ I  ตามข้อ ๘.๖.๑ - ๘.๖.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ และ/
หรือคณะกรรมการรายวิชานั้น

๘.๗ การให้ P  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอน หรือปฏิบัติงานต่อเนือ่งกัน มากกว่า
๑ ภาคการศึกษา และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิน้สดุ   
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๘.๘ การให้  W  จะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๘.๑  ในรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ถอน

การศึกษาตามข้อ ๖.๓
๘.๘.๒  นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา
๘.๘.๓   นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ถูกสั่งพักการศึกษา

๘.๙ การให้ AU  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ขอ
เข้าร่วมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘.๑๐ การให้  X จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ยังไม่ได้
รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ ตามก าหนด

ข้อ ๙ การนับจ านวนหน่วยกิต
๙.๑  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เพ่ือให้ครบ

ตามหลักสูตร ให้นับเฉพาะจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนแพทย์
ทหารและนักศึกษาแพทย์ เรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบ
ได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว

๙.๒ การรวมจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของ
ทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจ า ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนรายวิชาใดมากกว่า
หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตที่เรียนรายวิชานั้น ๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลี่ย

ข้อ ๑๐ การคิดคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท คือ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และคะแนนเฉลี่ยนสะสม การค านวณ

คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ท าดังนี้
๑๐.๑ คะแนนเฉลี่ยประจ าภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและ

นักศึกษาแพทย์ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับคะแนนประจ าของผลการศึกษาแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีคะแนนประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น ๆ ให้มีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม

๑๐.๒ คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ
คะแนนประจ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา 
และผลการศึกษามีคะแนนประจ าตามข้อ ๙.๒  ให้มีทศนิยมสอง ต าแหน่งโดยปัดเศษจากต าแหน่งที่สาม 

ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ลงเรียนซ้ าให้น าคะแนนประจ าของ
สัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายมาค านวณคะแนนเฉลี่ย

ข้อ ๑๑ การตัดสินให้สอบแก้ตัวและ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ มีสิทธิสอบแก้ตัว และ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ ดังน้ี

๑๑.๑ ได้เกรด D+, D   และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๑๑.๒ ได้สัญลักษณ์ U และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐
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ข้อ ๑๒ การเลื่อนชั้น  
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะเลื่อนชั้นได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๒.๑  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐  และไม่มีรายวิชาใดในปนีั้นได้สัญลักษณ์ D+, 

D, F, I, P, U, หรือ X
๑๒.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาใน

ระดับชั้นปรีคลินิก จึงจะมีสิทธิ์เลื่อนไปเรียนในชั้นคลินิกได้
ข้อ ๑๓.   การเรียนซ้ าชั้น 

๑๓.๑ การเรียนซ้ าชั้น หมายถึง นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ไม่ได้รับการเลื่อน
ชั้นสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นปี ต้องเรียนซ้ าในชั้นปีเดิม  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑๓.๑.๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๕๐ ในกรณีนี้ให้
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์เรียนเฉพาะรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ต่ ากว่า C 

๑๓.๑.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์  ที่กระท าผิดระเบียบซึ่ ง
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีมติให้เรียนซ้ าชั้น  ในกรณีนี้ให้เรียนซ้ าชั้นทุกวิชาทั้งปี
การศึกษา

๑๓.๑.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๐๐ ให้เรียนซ้ าชั้นทุกวิชาทั้งปีการศึกษา

๑๓.๒ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่เรียนซ้ าชั้น สามารถเรียนซ้ ารายวิชา
เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ ต่ ากว่า B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ข้อ ๑๔. การเรียนซ้ ารายวิชา
๑๔.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่มีรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้รับ

สัญลักษณ์ F ตามข้อ ๘.๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ สามารถเรียนซ้ ารายวิชานั้นได้ หรือถ้ารายวิชานั้น
เป็นวิชาเลือก อาจลงรายวิชาอ่ืนแทน

๑๔.๒ การเรียนซ้ ารายวิชาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสม  นักเรียนแพทย์ทหารและ
นักศึกษาแพทย์ที่เรียนซ้ าชั้นสามารถเรียนซ้ ารายวิชาเพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้นในรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ต่ ากว่า 
B ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๑๔.๓ การเรียนซ้ ารายวิชา นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์สามารถเรียนรายวิชา
เดิมได้อีกไม่เกิน  ๑ คร้ัง

ข้อ ๑๕ การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์อาจยื่นค าร้องขออนญุาตลาพักการศึกษาได้

ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนกัเรียนนกัศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งทาง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรสนับสนนุ
๑๕.๑.๒ มีอาการเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเปน็เวลานาน ซึ่งคณะกรรมการการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้พักการศึกษา
๑๕.๑.๓ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีความจ าเปน็ส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอ

ลาพักการศึกษาได้ แต่ต้องได้ศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ ๒.๐๐
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การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ นี้ ให้นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

๑๕.๒ เมื่อนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีเหตุสุดวิสัยจ าเป็น ต้องลาพัก
การศึกษาด้วยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕.๑ ให้ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าโดยเร็วที่สุด  และให้คณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนมุัติ

๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ และ๑๕.๒ ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี
การศึกษา  ถ้ามีความจ าเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีก  ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้อ ๑๕.๑ 
และ ๑๕.๒  แล้วแต่กรณีโดยสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้พิจารณาอนมุัติหรือให้ปฏิบตัิเป็นอยา่ง
อ่ืน

๑๕.๔ ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย  ยกเว้นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑.๑ 

๑๕.๕ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับอนมุัติให้ลาพักการศึกษา
เมื่อจะกลับเข้าศึกษาจะต้องยืน่ค าขอกลับเข้าศึกษาต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก่อน
ก าหนดวันเข้ารับการศึกษาไม่นอ้ยกว่า  ๑  สัปดาห์

ข้อ  ๑๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร 

และนักศึกษาแพทย์ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๖.๑  ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาตามข้อ ๑๗
๑๖.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาออก
๑๖.๓  ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ในกรณี

ดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  

๑.๕๐ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๑๖.๓.๒ เรียนซ้ าชั้นเดิมเกินกว่า ๑ ปีการศึกษา
๑๖.๓.๓ นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ ที่ถูกตัดคะแนนความ

ประพฤติตั้งแต่ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐
๑๖.๓.๔ ทุจริตในการสอบ

๑๖.๔ ถึงแก่กรรม
ข้อ ๑๗  การส าเร็จการศึกษา

นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์มีสิทธิเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและขออนมุัติให้
ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๗.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ ครบตามหลักสูตรและสอบผ่านประมวล
ความรอบรู้

๑๗.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐
๑๗.๓  เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
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ข้อ ๑๘ การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรติ

นิยมอันดับ ๑ เมื่อสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐  และให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เมื่อ
สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๘.๑  มีเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาหรือจ านวนปีการศึกษาน้อยที่สุดที่
ก าหนดไว้ตามหลักสูตร

๑๘.๒ มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ ๑๗
๑๘.๓ ไม่เคยเรียนซ้ าชั้น หรือซ้ ารายวิชา หรือสอบแก้ตัว หรือปฏิบัติงานแก้ตัวใน

รายวิชาใดตลอดหลักสูตร
ข้อ ๑๙ การให้รางวัลความสามารถในการศึกษา

นักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
ความสามารถในการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๙.๑ ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๑ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
สูงสุด

๑๙.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี
ข้อ ๒๐ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบยีบนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้อ ๒๑ ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

และมีอ านาจออกระเบียบปลีกย่อยได้ตามความจ าเป็นโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื่อ) พลโท วิทยา ช่อวิเชียร
(วิทยา  ช่อวิเชียร)

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
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ระเบียบวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
ว่ำด้วย กำรวัดผล กำรประเมินผล และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ

พ.ศ. ๒๕๕๙  
...............................................

เพื่อให้การด าเนินการในด้านการวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ และบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ทั้งในระดับ
รายวิชาจนถึงระดับหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกรมแพทย์ทหารบกว่าด้วย
การจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงก าหนดให้มีระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ ว่ำด้วย กำรวัดผล 
กำรประเมินผล และกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๙”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ออกระเบียบฯ นี้  
บรรดาข้อความในระเบียบ ค าสั่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่ใช้อยู่ ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ หลักการทั่วไป
๓.๑   ให้มีการก าหนดวิธีการประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของการวัดผลเรียนรู้ 

ตั้งแต่ การประเมินขณะเรียนรู้ (formative) จนถึงการสอบเพ่ือประเมินผลการ
เรียนรู้ (summative) ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร อย่างชัดเจน 

๓.๒   มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในระดับรายวิชา 
และ ระดับหลักสูตร

๓.๓   มีระบบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับรายวิชา และ ระดับหลักสูตร
๓.๔   ทุกภาควิชา/หน่วย ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อสอบ ผลการสอบของนักเรียนแพทย์

ทหาร นักศึกษาแพทย์ ทุกคนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า จนถึงหลังจบการศึกษาไปแล้ว ๒ ปี 

๓.๕   ทุกภาควิชาควรมีระบบการแจ้งผลสอบให้นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ 
ภายในเวลาที่เหมาะสม

๓.๖ จัดระบบการยื่นค าร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ทั้งใน
ระดับภาควิชาและ ระดับกองการศึกษา

๓.๗ จัดระบบการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
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ข้อ ๔ วิธีการประเมินและการติดตามความก้าวหน้าของการวัดผลการเรียนรู้
๔.๑ ระดับรายวิชา

๔.๑.๑  ภาควิชาก าหนดแนวทางและระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยต้อง
ระบุให้ชัดเจนในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) หรือคู่มือการเรียนรายวิชา
นั้น ๆ และแจกจ่ายให้นักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ ได้รับทราบ
ก่อนเริ่มการเรียนการสอน

๔.๑.๒  ระหว่างจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น คณาจารย์ภาควิชา ต้องมีการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิน ตรวจสอบผลคะแนนจาก
กระดาษค าตอบ แบบประเมิน รายงาน ฯลฯ ก่อนจะประกาศผลคะแนน
ในการสอบให้กับนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ได้รับทราบ

๔.๑.๓  เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์   สามารถยื่นค าร้อง
เพ่ือขอสอบถามผลการสอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

๔.๑.๔  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ให้อาจารย์หัวหน้าภาควิชา/ประธานรายวิชา
ที่รับผิดชอบรวบรวมผลคะแนนจากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลและวิเคราะห์
ผล  จากนั้นให้คณะกรรมการทวนสอบของภาควิชา ที่ประกอบด้วย
อาจารย์อย่างน้อย ๓ นาย ด าเนินการทวนสอบ ก่อนการตัดสินผลรายวิชา
นั้น ๆ

๔.๑.๕  เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษารายวิชานั้น ๆ รายงานผลการสอบถึงกองการศึกษา 
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการศึกษา 

๔.๒ ระดับหลักสูตร
๔.๒.๑  หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ก าหนดแผนการจัดสอบเพ่ือประเมินผลการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรไว้ในแผนการศึกษาประจ าปี และแจ้งให้นักเรียน
แพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ และคณะท างานจัดสอบทราบ

๔.๒.๒  ประเมินและการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิตโดยคณะท างานจัดสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ดังนี้
๔.๒.๒.๑ การสอบประมวลความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานทาง

การแพทย์ (preclinical comprehensive examination) 
ประเภท MCQ จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๓

๔.๒.๒.๒ การสอบประมวลความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(clinical comprehensive examination) ประเภท MCQ
จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๕
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๔.๒.๒.๓ การสอบประมวลความรอบรู้ ด้ านทักษะทางหัตถการ 
ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
๔.๒.๒.๓.๑ การสอบรายยาว (Long Case) จัดสอบให้กับ

ชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๒.๓.๒ การสอบ Multiple Essay Question (MEQ) 

จัดสอบให้กับชั้นปีที่ ๖
๔.๒.๒.๓.๓ การสอบ Objective Structured 

Comprehensive Examination (OSCE) จัด
สอบให้กับชั้นปีที่ ๖

๔.๒.๓  คณะท างานจัดสอบ มีหน้าที่จัดท าข้อสอบ ตรวจสอบเครื่องมือ/ข้อสอบที่
ใช้ในการประเมิน ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕  ตรวจคะแนน วิเคราะห์ข้อสอบ และ 
ประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบ ก่อนประกาศผลคะแนนในการสอบ
ให้กับนักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาแพทย์ได้รับทราบ

๔.๒.๔ ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการจากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ การ
ประเมินของนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ และ เปรียบเทียบกับ
ผลการสอบผ่านเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในแต่ละข้ันตอน

๔.๒.๕ เปิดโอกาสให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ได้ซักถามผลคะแนน
กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหัวข้อนั้น ๆ และน าข้อสอบที่มีผลการวิเคราะห์
ไม่เป็นไปตามคาดหมาย มาพิจารณาร่วมกัน

๔.๒.๖  รายงานผลการด า เนินการตามขั้นตอนให้คณะกรรมการบริหาร
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อทราบ

๔.๒.๗ กองการศึกษา จัดส่งนักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ 
ท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนเข้าสอบประมวลความรอบรู้ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ตามเวลาที่ก าหนด

๔.๒.๘ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา จัดส่งแบบประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตตลอดหลักสูตร ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษา
แพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ประเมินผลการจัดการศึกษา และน าผลการประเมิน
รายงานคณะอนุกรรมการประเมินผลการศึกษา และ ภาควิชาที่จัด
การศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

ข้อ ๕ ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการการศึกษา
๕.๑ ระดับรายวิชา ให้ภาควิชา/คณะกรรมการการรายวิชา มีหน้าท่ี

๕.๑.๑ ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ประเมินการสอนในระดับรายวิชา
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
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๕.๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนที่
สอดคล้องกับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) และวิเคราะห์การกระจายของ
ระดับคะแนน ส ารวจจ านวนนักเรียนแพทย/์นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่าน
ในทุกระดับของการวัดผล และ วางแนวทางการติดตาม/แก้ไข

๕.๑.๓ คณะกรรมการการทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
๕.๒ ระดับหลักสูตร  กองการศึกษา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่

๕.๒.๑ ส ารวจร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด และ 
ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิต และให้คณะอนุกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิจารณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่
ท าให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ที่ไม่จบตามเวลา และรายงาน
ต่อคณะกรรมการการศึกษาและกรรมการสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า

๕.๒.๒ ร้อยละของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมจากแพทยสภา และให้คณะอนุกรรมการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต พิจารณาและรายงานสาเหตุ ปัญหาข้อขัดข้องที่ท าให้นักเรียน
แพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ท่ีไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๕.๒.๓ ส ารวจและประเมินด้านความเห็นของบัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถ 
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

๕.๒.๔ ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาให้ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๗ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ข้อ ๖ การยื่นค าร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษา นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์
๖.๑ สามารถยื่นค าร้องตามแบบฟอร์ม เพ่ือขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์

ผลการศึกษาได้ภายใน ๓ วันหลังการประกาศผล
6.2 ในกรณีระดับภาควิชาให้ยื่นค าร้องโดยตรงที่ภาควิชา และในกรณีระดับการตัดสิน

ผลประจ าปีการศึกษา ให้ยื่นค าร้องได้ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษา
6.3 การขออุทธรณ์ผล สามารถตรวจสอบได้เฉพาะกระดาษค าตอบหรือผลการประเมิน

ต่าง ๆ ของตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยื่นค าร้องแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด
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ข้อ 7 เพ่ือเป็นการป้องกันการกล่าวหาในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนแพทย์หาร/นักศึกษาแพทย์ที่เป็น บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการ
สอน ให้บุคคลนั้นท าหนังสือแสดงตนเพ่ือขอยกเว้น ไม่ร่วมการตัดสินผลการศึกษาใน
รายวิชาหรือชั้นปี ที่บุคคลนั้น ๆ มีบุตร หลาน หรือญาติสนิท ศึกษาอยู่ และรายงานต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าตั้งแต่ต้นปีการศึกษานั้น

ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนดระเบียบปลีกย่อย
ได้ตามความเหมาะสม 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๙   กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๙ 

(ลงชื่อ) พลตรี ชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์    
(ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์)

ผู้อ านวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กองการศึกษา
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ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ว่าด้วย ระเบียบการขออุทธรณ์ผลการศึกษาและระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน

ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

............................................................

เพื่อให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม ตามระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่าด้วย
การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙   ข้อ ๓.๖ การจัดระบบ
การยื่นค าร้อง/ขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบทุกครั้ง ทั้งในระดับภาควิชาและระดับกองการศึกษา  
และ ข้อ ๖ การยื่นค าร้องและการขออุทธรณ์ผลการศึกษานักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์  กองการศึกษาจึง
ก าหนดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์สามารถขออุทธรณ์ผล
การศึกษาและขอทราบคะแนนสอบระดับรายวิชา เมื่อสิ้นสุดรายวิชานั้นๆ รวมทั้งการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาไว้ดังนี้

๑. ประกาศฯ ฉบับนี้ เรียกว่า “ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ว่า
ด้วย ระเบียบการขออุทธรณ์ผลการศึกษาและระบบอุทธรณ์ผลการประเมินของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษา
แพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓”

๒. ให้ยกเลิก “ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าด้วย ระเบียบปฏิบัติ
ในการขออุทธรณ์ผลการสอบ และการขอตรวจผลคะแนนสอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์  พ .ศ. 
๒๕๖๑” 

๓. ประกาศฯ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๔. ค าจ ากัดความ ที่ใช้ในประกาศฉบับนี้  

๔.๑  การขออุทธรณ์ผลการศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ มี
ความประสงค์ที่ต้องการยื่นค าร้อง เพื่อขอรับทราบผลคะแนนสอบ หลังจากการประกาศผลการศึกษาของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ โดยมีระยะเวลาการขอยื่นอุทธรณ์ตามที่ประกาศฯ ฉบับนี้ ก าหนดไว้ 

๔.๒ คะแนนสอบ หมายถึงคะแนนสอบภาคทฤษฎี เฉพาะการสอบข้อเขียนประเภทปรนัย
Multiple Choice Question (MCQ) และอัตนัย (Multiple Essay Question (MEQ) ไม่ได้รวมถึง คะแนน
ภาคปฏิบัติ อาทิ คะแนนการเขียนรายงานและคะแนนประเมินจากการฝึกปฏิบตัิงานทุกรูปแบบ และเป็นคะแนนจาก
การสอบเมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชานั้น หรือ คะแนนสอบปลายภาค เท่านั้น 

๔.๓ วันประกาศผลคะแนนสอบของภาควิชา/รายวิชา หมายถึง วันที่ภาควิชา/รายวิชา
ก าหนดวันประกาศผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ ภายใน ๑๕ วันท าการ หลังเสร็จสิ้นการเรียนรายวิชา/รอบการ
ปฏิบัติงานนั้น ยกเว้น รายวิชา/รอบการปฏิบัติงานสุดท้ายของปีการศึกษาให้ภาควิชา/รายวิชาประกาศผลคะแนน
สอบ ให้เรียบร้อยภายใน ๕ วันท าการ หลังเสร็จสิ้นการเรียนรายวิชา/รอบการปฏิบัติงานสุดท้าย
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๔.๔ การอุทธรณ์ผลการศึกษา ระดับรายวิชา หมายถึง การที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ 

ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษา เพื่อขอรับทราบผลคะแนนสอบ ระดับรายวิชา ภายในระยะเวลา ๓ วันท าการหลัง

การประกาศคะแนนสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการรายวิชา ต้องระบุห้วงเวลาที่สามารถขออุทธรณ์ผลการศึกษาไว้ให้ชัดเจน

และด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของแต่ละชั้นปี 
๔.๕ การอุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หมายถึง การที่นักเรียนแพทย์ทหาร/

นักศึกษาแพทย์ยื่นค าร้องขออุทธรณ์เพื่อขอตรวจสอบเกรด คะแนนเฉลี่ยชั้นปี และคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันท าการ หลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการศึกษารายชั้นปี  และ
ก่อนการรับรองผลการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา และสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๕. ขั้นตอนการด าเนินการอุทธรณ์ผลการศึกษา
๕.๑  การอุทธรณ์ผลการศึกษา ระดับรายวิชา  ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ด าเนินการ 

ดังนี้ 
5.1.1 เขียนใบค าร้องตามแบบฟอร์ม ผนวก ก ด้วยตนเองและยื่นค าร้องที่ภาควิชา เพื่อขอยื่น

อุทธรณ์ผลการศึกษาและขอทราบคะแนนสอบ ต่อประธานรายวิชาหรืออาจารย์หัวหน้าภาควิชานั้นๆ ภายใน ๓ วัน
ท าการ หลังการประกาศผลสอบเป็นทางการ หรือตามที่ภาควิชาก าหนดระยะเวลาการขออุทธรณ์ไว้ ในการประกาศ
ผลทุกคร้ัง ห้ามยื่นแทนผู้อื่น 

5.1.2 หากนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ไม่มาตรวจคะแนนตามวันเวลาที่นัดหมาย 
ถือว่าสละสิทธิ์การขออุทธรณ์ และไม่อนุญาตให้ตรวจสอบผลคะแนนหรือขออุทธรณ์ในรายวิชานั้น ๆ ได้อีก

5.1.3 ในกรณีที่นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ต้องการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนน
สอบ แต่ไม่ได้สามารถมายื่นค าร้องได้ด้วยตนเอง ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ใน
การยื่นอุทธรณ์โดยใช้หนังสือมอบอ านาจ ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ ด าเนินการให้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

5.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการรายวิชา อย่างน้อย ๒ คน ร่วมกัน
ตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค าร้องให้เสร็จสิ้น ภายใน  ๓ วันท าการ และให้ผู้ยื่นค าร้องลงนามรับทราบ
ผลการอุทธรณ์ทุกคร้ัง

5.1.5 หากนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยต่อผลการอุทธรณ์  
ให้ภาควิชา/รายวิชารายงานมายังกองการศึกษา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการตัดสินผล
การศึกษาของชั้นปีนั้นๆ ต่อไป

5.2 การอุทธรณ์ผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เป็นการด าเนินการเพื่อขอตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการศึกษา เปรียบเทียบกับข้อมูลผลการศึกษาของผู้ยืน่ขออุทธรณ์ที่อาจพบความคลาดเคลื่อนเท่านัน้  ไม่
มีการยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลคะแนนรายวิชา 

5.2.1 ให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษาด้วยตนเอง  
ตามแบบฟอร์มผนวก ข  ที่ส่วนบังคับการกองการศึกษาภายใน ๓ วันท าการ นับจากวันที่ประกาศผลการศึกษาอย่าง
เป็นทางการ 

5.2.2 ส่วนบังคับการกองการศึกษา เสนอรายงานค าร้องขออุทธรณ์ผลการศึกษาที่ต้องการขอ
ตรวจสอบเกรดและ/หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อผู้อ านวยการกองการศึกษาและส่งค าร้องให้กับแผนกประเมินผลและ
ทะเบียนประวัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการศึกษา  และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา ทราบ
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5.2.3 ส่วนบังคับการกองการศึกษา  สรุปผลการยื่นขออุทธรณ์ผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
กองการศึกษา และให้ผู้ขออุทธรณ์ทราบผลการพิจารณา และลงลายมือชื่อไว้เปน็หลักฐาน 

5.2.4 การด าเนินการขออุทธรณ์ผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา จะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนการรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา 

๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ การตีความตามประกาศนี้ และ/หรือ การไม่ยอมรับผลการ

อุทธรณ์ให้หารือในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาตามล าดับ เพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยโดยละเอียดและให้มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาถือเป็นอันสิ้นสุด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป     

ประกาศ    ณ    วันที่    18    มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๔  

พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(จันทราภา   ศรีสวัสดิ์)

ผู้อ านวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กองการศึกษา
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ผนวก ก: ขั้นตอนการขออุทธรณ์และขอตรวจคะแนนสอบ ระดับรายวิชา 
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖3

ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น ระยะเวลา

นพท./นศพ.ผูย้ื่นค าร้อง/
ภาควิชา

ภาควิชาประกาศผลการสอบ และก าหนดวันขออุทธรณ์ผลการสอบไว้
ต้องการอุทธรณ์/ดูคะแนน 

ภายใน ๓ วันท าการ
นับจากวันประกาศผลสอบ

ประธานรายวิชา/
อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา

นพท./นศพ.ผูย้ื่นค าร้อง

ประธานรายวิชา/
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
นักเรียนแพทย์ผูย้ืน่ค าร้อง

ภายใน ๓ วันท าการ
นับจากวันเขียนค าร้อง

ประธานรายวิชา/
อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
กองการศึกษา
แผนกประเมินผลฯ

น าผลการอุทธรณแ์จ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการ 

นขต.กศวพม.

เขียนใบค าร้องขออุทธรณ์ /หนังสือมอบอ านาจ เพื่อขอทราบคะแนน

พิจารณา ค าร้อง

ประสานกับคณะกรรมการรายวิชา / ประธานรายวิชา

รับทราบ /
ไม่มีข้อสงสัย

รับทราบ /มีข้อสงสัยต้องสอบถาม
ผลการสอบ

ข้อปฏิบัติในการขอทราบคะแนนสอบ
1. ยื่นค าร้อง ต้องมาตามวันเวลาที่นัด
2. การขอทราบคะแนนให้ด าเนินการเป็น

รายบุคคลเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดูของผู้อื่น
3. ผู้ที่ไม่สามารถมาตรวจสอบตามที่นัดหมายถือ

ว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถยืน่ขอตรวจสอบผล
การสอบรายวิชานั้น ๆ ได้อีก

สรุปผลการอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้อง
รับทราบผล

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

สรุปผลการอุทธรณ์

ผปว.กอ.วพม. และ กศ.วพม. (เพื่อบันทึก)

น าเข้าพิจารณา นขต.กศ.วพม. 
จนมีมติส้นสุด

อนุมัติ

ระดับรายวิชา (ให้ด าเนินการที่ภาควิชา)
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ระดับรำยวิชำ /หน้า ๑ 

 อนุมัติตามค าร้อง  ให้คณะกรรมการรายวิชาพิจารณาด าเนินการและรายงานผลภายในวันที่ 

 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก 

(ลายมือชื่อ) 
( )
ประธานรายวิชา /

อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
/ /

วันที่ / /

แบบค าร้องการขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ ระดับรายวิชา
เขียนที่ 

วันที่ เดือน พ.ศ. 
เร่ือง การขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนสอบ รายวิชา 
เรียน ประธานรายวิชา 

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ. นามสกุล 
รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่ กลุ่มที่ ปีการศึกษา 
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษารายวิชา ซึ่งได้ประกาศผลการสอบเมื่อวันที่ 

นั้น และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลสอบ ระดับรายวิชา โดย
 ขอทราบคะแนนสอบรายวชิา 
 ขอทราบรายละเอียดอื่น
คร้ังที่ สอบเมื่อวันที่ 
เนื่องจาก 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ. 

( )
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ระดับรำยวิชำ /หน้า ๒ 

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการขออุทธรณ์และขอทราบคะแนนรายวิชา

เรียน ประธานรายวิชา /อจ.หน.ภาควิชา 

ตามที่ นพท./นศพ. 
ชั้นปีที่ ได้เสนอค าร้องขออุทธรณ์ผล และขอทราบคะแนนรายวิชา 

ระดับรายวิชา 
นั้น

คณะกรรมการฯ ขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาดังนี้ 

 คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง  มีแก้ไข  คือ 

เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ. ทราบต่อไป 

(ลงชื่อ) 
( )

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อนุมัติ
(ลายมือชื่อ) 

( )
ประธานรายวิชา /

อจ.หน.ภาควิชา กศ.วพม.
/ /
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เรียน ประธานรายวิชา 

กระผม/ดิฉัน..นพท./นศพ. ได้รับทราบผล
การขออุทธรณ์ผลสอบ/ขอทราบคะแนนสอบแล้ว และ  ยอมรับ   ไม่ยอมรับ  ผลการอุทธรณ์ตามที่
คณะกรรมการรายวิชาได้พิจารณา

(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ. ยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
( )

/ /

(ลายมือชื่อ)  ผู้รับมอบอ านาจ 
( )

/ /
หมายเหตุ  กรณีผู้รับมอบอ านาจ มารับผลให้ลงนามไว้เปน็หลักฐาน 
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ผนวก ข : ขั้นตอนการขออุทธรณ์เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนน
สอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖3

อุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ (ด ำเนินกำรที่ บก.กศ.วพม.)

ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น ระยะเวลา

นพท./นศพ.ผู้ยื่นค าร้อง/
บก.กองการศึกษา 

ภายใน ๓ วันท าการ 
หลังการประชุม

ตัดสินผลการศึกษา

บก.กองการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาฯ
ประธาน/เลขาคณะ

กรรมการฯ

ภายใน ๓ วันท าการ 
นับจากวันที่ได้รับค า

ร้องอุทธรณ์

กศ.วพม./
ที่ประชุมกรรมการ

การศึกษา

- น าเข้าที่ประชุม 
นขต.วพม.เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาทันที

- แจ้งมติสิ้นสุดให้ผู้
อุทธรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เขียนใบค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ผลการศกึษา 
(หลังการตัดสินผลการศกึษาประจ าภาค/ประจ าปีการศกึษา) 

ตรวจสอบผลการสอบของตนเอง

น าเรียน ผอ.กศ.วพม. เพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการตามค าร้อง

เสนอ ผปว.กอ.วพม. เพื่อตรวจสอบ
ผลการศึกษา (เฉพาะเกรด และคะแนน

เฉลี่ยสะสมรายบุคคล)

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ผปว.กอ.วพม.
ตรวจสอบ/แก้ไขกับ
รายวิชา/ภาควิชา

ข้อมูลถูกต้อง

พิจารณาข้ออุทธรณ์และสรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง

ผู้อุทธรณ์ 
รับทราบผล

ที่ประชุม 
นขต.กศ.วพม.

ภาควิชา
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติสิ้นสุด

ผู้อุทธรณ์ กองการศึกษา

หมำยเหตุ ทุกขั้นตอนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการน าผลการศึกษาเข้ารับรองในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.
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 อนุมัติตามค าร้อง  
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก 

พล.ต. 
( )

ผอ.กศ.วพม.
/ /

แบบค าร้องการขออุทธรณ์เมื่อสิ้นสุดปกีารศึกษา
เขียนที่ 

วันที่ เดือน พ.ศ. 

เร่ือง ขออุทธรณ์ผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

เรียน ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ. นามสกุล 
รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่ กลุ่มที่ ปีการศึกษา 
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษา ซึ่งประกาศผลการสอบเมื่อวันที่ 
และมีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลสอบดังรายวิชาต่อไปนี้

1. รายวิชา  ภาควิชา
เกรดที่ได้ ศึกษาระหว่างวันที่ ถึงวนัที่
สถานที่

เหตุผลในการอุทธรณ์

2. รายวิชา  ภาควิชา
เกรดที่ได้ ศึกษาระหว่างวันที่ ถึงวนัที่
สถานที่

เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ. 

( )

สิ้นสุดปีกำรศึกษำ /หน้ำ ๑ 
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สิ้นสุดปีกำรศึกษำ /หน้ำ ๒ 

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาเพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ปีการศึกษา 

เรียน ผอ.กศ.วพม.

ตามที่ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 
ได้เสนอค าร้องขออุทธรณ์ผลการสอบปีการศึกษา รายวิชา
เมื่อ นั้น  ผปว.กอ.วพม. ได้ตรวจสอบผลการศึกษาแล้ว พิจารณาดังนี่

 คะแนนสอบไม่เปลี่ยนแปลง

 มีแก้ไข คือ 
เห็นควรให้ กศ.วพม. แจ้งผลการพิจารณาให้ นพท./นศพ. ทราบต่อไป 

(ลงชื่อ) 
( )

หน.ผปว.กอ.วพม.

อนุมัติ
(ลายมือชื่อ) พล.ต. 

( )
ผอ.กศ.วพม.

/ /
เรียน ผอ.กศ.วพม.

กระผม/ดิฉัน นพท./นศพ. ได้ทราบผลการขอ
อุทธรณ์ผลสอบ/ขอตรวจผลคะแนนสอบแลว้ และ  ยอมรับ  ไม่ยอมรับ  ผลการอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการ
รายวิชาได้พิจารณา

(ลายมือชื่อ) นพท./นศพ. ยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
( )

/ /

(ลายมือชื่อ)  ผู้รับมอบอ านาจ 
( )

/ /
หมายเหตุ  กรณีผู้รับมอบอ านาจ มารับผลให้ลงนามไว้เปน็หลักฐาน
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ผนวก ค  : หนังสือมอบอ านาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา
ประกอบ ประกาศกองการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบและขอทราบคะแนนสอบ
ของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖3

ขั้นตอนการมอบอ านาจ
ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น ระยะเวลา

นพท./นศพ.ท่ีคำดว่ำจะไม่
สำมำรถย่ืนค ำร้องได้ด้วย

ตนเอง ในช่วงกำรอุทธรณ์ผล
และกำรขอทรำบคะแนน 

๑. เตรียมแบบฟอร์มค าร้องไว้ล่วงหน้าก่อนการประกาศตัดสินผล

๒. มอบหมายและก าหนดรายช่ือของ นพท./นศพ. ท่ีต้องการมอบอ านาจ

๓. ลงนามไว้ในหนังสือมอบอ านาจ

ก่อนการเดินทางไปภารกิจ
นอก วพม.ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ช่วง
ประกาศคะแนนและ
อุทธรณ์ผล 

นพท./นศพ.
ผู้รับมอบอ านาจ

ภายใน ๓ วันท าการ 
หลังการประชุม

ตัดสินผล

ภาควิชา/
บก.กศ.วพม.

ภายใน ๓ วันท าการ 
นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือมอบฉันทะ

ค าร้อง

นพท./นศพ.ผู้มอบ
อ านาจ (เจ้าของค าร้อง)

ทันทีท่ีกลับมาถึง

ทุกฝ่าย ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่อไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้น ตำมผนวก ก. และ ข. ก่อนการประชุม 
นขต.กศ.วพม.

กศ.วพม./ที่ประชุม
กรรมการการศึกษา

- น าเข้าท่ีประชุม 
นขต.วพม.เป็นวาระ
เพื่อพิจารณาทันที

- แจ้งมติสิ้นสุดให้ผู้
อุทธรณ์และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ส่งหนังสือค าร้องตามที่ได้รับการร้องขอจากเจา้ของค ารอ้ง
เพื่อขออุทธรณ์ผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้
1. ยื่นท่ีภาควิชา/รายวิชา กรณีขอทราบคะแนน 
2. ยื่นที่กองการศึกษา กรณีขอตรวจสอบเกรดเมื่อสิ้นสดุปี

การศึกษา 

ด าเนินการตามขั้นตอน ที่ก าหนดไว้ใน ตามผนวก ก. และ ข.

สรุปผลการขออุทธรณ์แจ้งให้ นพท./นศพ.ผู้ยื่นค าร้องทราบ

ผู้มอบอ านาจ (เจ้าของค าร้อง) รับเอง ผู้มอบอ านาจ 
รับแทน

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนาม
รับทราบด้วยตนเองที่ 
ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

ให้ผู้รับมอบอ านาจลงช่ือ
รับผลการอุทธรณ์ตาม

เวลาที่ก าหนด

ภาควิชาส่งส าเนาผลอุทธรณ์ให้ 
บก.กศ.วพม. 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน

ให้รับผลการอุทธรณ์และลงนามรับทราบ
ด้วยตนเองที่ ภาควิชา/บก.กศ.วพม.

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วพม.

แจ้งผลการพิจารณา เป็นมติท่ีสิ้นสุด

ผู้อุทธรณ์ กองการศึกษา
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หนังสือมอบอ านาจการขออุทธรณ์ระดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
เขียนที่ 

วันท่ี เดือน พ.ศ. 
เรื่อง การมอบอ านาจการขออุทธรณร์ะดับรายวิชาและเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
เรียน ผอ.กศ.วพม.

ด้วย กระผม/ดิฉัน  นพท./นศพ. นามสกุล 
รหัสประจ าตัว ช้ันปีท่ี กลุ่มที่ ปีการศึกษา 
ได้รับทราบการประกาศผลการศึกษา ซึ่งประกาศผลการสอบเมื่อวันท่ี 
นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว กระผม/ดิฉัน 
ไม่สามารถยื่นค ารอ้งขออุทธรณไ์ดด้้วยตนเอง เพราะ
และจะเดินทางกลับมาถึง วพม. ในวันท่ี 

กระผม/ดิฉัน   มีความประสงค์มอบอ านาจให้ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็น 

ให้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์ผลและขอทราบคะแนนรายวิชา 
ศึกษาระหว่างวันท่ี ถึงวันท่ี สถานท่ีศึกษา (วพม./

รพ.รร.6/รพ.สมทบ 
เหตุผลในการอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นพท./นศพ. ผู้มอบอ านาจ

( )
วันท่ีมอบอ านาจ โทร 
Email-address

ผู้รับมอบอ านาจ
( )

วันท่ีมอบอ านาจ โทร หมายเลขบัตรประชาชน 

 อนุมัติตามค าร้อง  
 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก 

ลงช่ือ 
( )

ผอ.กศ.วพม.
/ /

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มการรายงานผลการอุทธรณ์ให้ใช้แบบตามผนวก ก. หรือ ผนวก ข.
2. หลักฐานส าเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
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รำยนำมหัวหน้ำหน่วย และส ำนักงำน ปีกำรศึกษำ 2565

ภำควิชำปรีคลินิก

ผู้บังคับหน่วย ส ำนักงำน
1. ผู้อ ำนวยกำร ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม โทร. 93333, 93102 (ทส.)
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ชั้น 3 ตึกอ านวยการ วพม.

พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน โทร.93590
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 ตึกอ านวยการ วพม.

พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ์ โทร.93591
4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ชั้น 3 ตึกอ านวยการ วพม.

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร โทร.93741
5. รองผู้อ านวยการกองการศึกษา ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

พ.อ. ผศ. ธรรมนูญ ศรีสอ้าน โทร.93593

6. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ กศ.วพม. ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ. มานพ ชัยมัติ โทร.93607

7. ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ โทร.93674

8. ภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม. ชั้น 6 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ. ผศ. พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร โทร.93618

9. ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ. ศ. วีระชัย วัฒนวีรเดช โทร.93605

10. ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ.หญิง ผศ. ภัสรา อาณัติ โทร.93611

11. ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม. ชั้น 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิรธิางกุล โทร.93603

12. ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
พ.อ. กศม ภังคานนท์ โทร.93621

ผู้บริหำร
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ภำควิชำคลินิก

ผู้บังคับหน่วย ส ำนักงำน

13.  ภาควิชาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
พ.อ. อ านาจ  ชัยประเสริฐ โทร.93281 

14.  ภาควิชาศัลยศาสตร์ กศ.วพม.                 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
พ.อ. ดนัย  มีแก้วกุญชร โทร.93129 

15.  ภาควิชาศัลยศาสตรอ์อร์โธปิดิกส์ กศ.วพม.        ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.รร.6 
พ.อ. รศ. สุริยา  ลือนาม โทร.93222, 93459 

16.  ภาควิชาเวชศาสตร์พื้นฟู กศ.วพม.      ชั้น 3 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.6 
พ.อ. รศ. วิภู   ก าเนิดดี โทร.93643, 93491 

17. ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม.                     ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.รร.6 
พ.อ.หญิง ผศ. ฐิติพร  รตันพจนารถ โทร.93233

18. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กศ.วพม.          ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.รร.6
พ.อ. ผศ. ขจรเกียรติ  ประสิทธิเวชชากูร โทร.93075

19. ภาควิชาสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา กศ.วพม.           ชั้น 9 ตึกพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 
พ.อ. กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูร โทร.94060

20. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 9 ตึกพัชรกิติยาภา รพ.รร.6 
พ.อ.หญิง รศ. นภอร  ภาวิจิตร โทร.94163

21. ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม.             ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
พ.อ. ผศ. ชัชชาญ  คงพานิช โทร.93812 

22. ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา กศ.วพม. ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6 
พ.อ. ศ.คลินิก ธวัชชัย  ลีฬหานาจ โทร.93025, 93188 

23. ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
พ.อ. ผศ. พฤษพงศ ์ศรีสวสัดิ์ โทร.93609, 93613

24. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ชั้น 8 ตึก 8 ชั้น รพ.รร.6 
พ.อ. ธิติชัย  เกาะสมบัติ โทร 93100

25. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6
พ.อ.หญิง ผศ.ศิริลักษณ์ ช านาญเวช โทร 93141

26. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ชั้น 19 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.รร.6 
พ.อ. ภาสกร  วิราวรรณ โทร 93575

27. ภาควิชานิติเวชวิทยา กศ.วพม. ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ.รร.6
พ.อ. เสกสรรค์  ชายทวีป โทร 93400, 93901
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27. หน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
รอง ผอ.กศ.วพม. โทร.93730

28. ส่วนการบังคับบัญชา กศ.วพม. ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
พ.อ.หญิง กิติพร   พุทธิขันธ์ โทร.93743, 93587

29. หน.แผนกเตรียมการ กอ.วพม.           ชั้น 3 ตึกอ านวยการ วพม.
พ.อ. โกมล  สมใจสุข โทร.93588 

30. หน.แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ กอ.วพม. ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
พ.อ.หญิง ณชัชนม์  เจริญผล โทร.93583 

31. หน.แผนกธุรการและก าลังพล กอ.วพม. ชั้น 3 ตึกอ านวยการ วพม.
พ.ท.หญิง สุมัยยา เซ็นเสถียร (รักษาการ) โทร.93578 

32. ฝ่ายงบประมาณ วพม. ชั้น 3 ตึกอ านวยการ วพม.
พ.ท.หญิง ขนิษฐา  ลือนาม โทร.93744

33. หน.ส านักงานการเงิน กอ.วพม.                ชั้น 2 ตึกอ านวยการ วพม.
พ.ต. ภาณุพันธ์   ศรีสุขใส โทร.93582 

34.  หน.แผนกสวัสดิการ กอ.วพม.                   ชั้น 1 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม.
ร.อ. ยศวัจน์  สุดโคต โทร.93584 

35.  หน.ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 
พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล โทร.93723

36. หก.กองสนับสนุน ชั้น 2 ตึกอ านวยการ วพม. 
พ.อ. ชาญชัย  บัววรรณ โทร.93573, 93599

37. หน.แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กสน.วพม. ชั้น 8 อาคารเรียน วพม. 
พ.อ. ปณิธาน  กวางวโรภาส โทร.93297 

38.  หน.แผนกบริการ กสน.วพม.            ชั้น 2 ตึกอ านวยการ วพม.
พ.ท. วิโรจน์  จงใจภักดี โทร.93796 

39.  หน.แผนกห้องสมุด กสน.วพม.            ชั้น 3 ตึกธนาคารทหารไทย 
ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์ (รักษาการ) โทร.93380 

40.  หน.แผนกเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์ กสน.วพม. ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
พ.ท.หญิง วราพร  วัฒนกิจ โทร.93617, 93727 

41.  ฝ่ายสาธารณูปโภค ผบร.กสน.วพม. โรงเรือนสาธารณูปโภค วพม.
ร.อ. ฉัตรชัย  พวงทอง   โทร.93628

42.  ฝ่ายขนส่ง ผบร.กสน.วพม. โรงรถ วพม.
ร.อ. สุรพงษ์ เลี่ยมนุช โทร.93627
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43.  ห้องเรียน/ห้องประชุม วพม. ชั้น 1 อาคารเรียน วพม.
ร.ท.หญิง จิรภา  สนิท โทร.93596,93617

44. ศูนย์สารสนเทศ วพม. ชั้น 3 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ วพม.
พ.อ. กศม  ภังคานนท์ โทร.93599

45.  หก.กองการปกครอง ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท. วพม. 
พ.อ. ปีติรัตน์  หิรัญรัศมี โทร.93780 

46.  รอง หก.กปค.วพม./หน.แผนกพลศึกษา กปค.วพม.  ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท. วพม. 
พ.ท. ตฤณ  สุดประเสริฐ โทร.93783

47. หน.แผนกปกครอง กปค.วพม.            ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท. วพม. 
พ.ต. ปิติ  วิวัฒนากูร (รรก.ผปค.กปค.วพม.) โทร.93629

48.  หน.นพท.วพม. สโมสร นพท.วพม.,ชั้น 1 หอพัก นพท.วพม.
นพท. สุพัฒนศักดิ์ บุตรสุวรรณ โทร.93784

49.  ประธานโครงการต ารา วพม.              ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.
ผอ.กศ.วพม. โทร.94324, 93491

50. สมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม.(ผช.เลขานุการ)  ชั้น 1 อาคารหอพัก นพท.วพม.
โทร.02-644-9909 
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ประกำศแพทยสภำ

ที่ 46/2549

เรื่อง ข้อเท็จจริงทำงกำรแพทย์

เพ่ือให้การด าเนินการทางการแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสม  คณะกรรมการแพทยสภาใน
การประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 จึงมีมติให้ออกประกาศแพทยสภา เรื่อง 
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  “การแพทย์” ในที่นี้ หมายถึงการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งคือการแพทย์ที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์

ข้อ 2  การแพทย์ยังไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกัน และ/หรือบ าบัดให้หายได้ทุกโรคหรือ
ทุกสภาวะ  บางครั้งอาจท าได้เพียงบรรเทาอาการหรือประคับประคองเท่านั้น  ยิ่งกว่านั้น บางโรคยังมิอาจให้
การวินิจฉัยได้ในระยะเริ่มแรก

ข้อ 3  ในกระบวนการด าเนินการทางการแพทย์อาจเกิดสภาวะอันไม่พึงประสงค์ได้ แม้ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วก็ตาม  ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ข้อ 4  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมใช้ดุลยพินิจในการเลือกกระบวนการด าเนินการทาง
การแพทย์ รวมทั้งการปรึกษาหรือส่งต่อโดยค านึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย

ข้อ 5  เพ่ือประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจปฏิเสธการรักษา
ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉิน  อันจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต  โดยต้องให้ค าแนะน าหรือส่งต่อ
ผู้ป่วย ตามความเหมาะสม

ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  ย่อม
มีสิทธิ และได้รับความคุ้มครองที่จะไม่ถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม

ข้อ 7  ภาระงาน ข้อจ ากัดของสถานพยาบาล ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดล้อม ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ
ทางการแพทย์

ข้อ 8  การปกปิดข้อมูลทางด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ทางการแพทย์ของผู้ป่วยต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ท าการวินิจฉัยและรักษา  ย่อมมีผลเสียต่อการวินิจฉัยและรักษาที่ก าหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้

ข้อ 9  การไม่ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ประกอบวิชีพเวชกรรม หรือบุคลากรทาง
การแพทย์  ย่อมมีผลเสียต่อการรักษาและการพยากรณ์โรค

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549

ลงชื่อ  นายแพทย์สมศักดิ์   โล่ห์เลขา
(นายแพทย์ สมศักดิ์  โล่ห์เลขา)

เลขาธิการแพทยสภา
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QR Code & Link 
ตำรำงกำรศึกษำ ชั้นปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1b_J7jH3sKqfPPD0ckz_8V47PyYJKtmpu
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https://drive.google.com/file/d/1wqND4UEriptyaLts9wLGP5d9zQ46Cm6a/view?usp=sharing

