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ยุทธศาสตร์
ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน

ระยะ ๖ ป� (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควฒัน
ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์



ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน จัดต้ังขึ้นโดยพระปณิธานใน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ�าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร � กรมพระศร �สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร � เม่ือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแรกก่อต้ังพระราชทานนามว่า “สํานักว �ชาแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข” ซึ่งเป�นสํานักว �ชาการแรกที่ได้รบัการจัดต้ังขึ้นภายใต้สังกัด
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธจุิฬาภรณ์ โดยทรงมุ่งหวังให้สํานักว �ชาแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ทาํหน้าทีจ่ดัการเร �ยนการสอนและผลิตแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรด้านว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพและการสาธารณสุขในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้ง
จดัการศึกษาระดับหลังปร �ญญาเพ่ือผลิตนักว �จยัและผู้เชีย่วชาญสาขาต่าง ๆ เพ่ือ
รว่มกันพัฒนาการแพทย์และว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพของประเทศ ต่อมาทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจดัโครงสรา้งขององค์กรใหม่ตามโครงสรา้งของราช
ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสํานักว �ชาแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุขได้รบัการ
ปรบัเปลี่ยนชือ่เป�น “คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข” และย้ายสังกัด
จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มูลนิธิจุฬาภรณ์ มาอยู่ ในสังกัดของว �ทยาลัย
ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ซึง่เป�นส่วนงานภายใต้ราชว �ทยาลัยจุฬา
ภรณ์ คณะฯ ได้มีการพัฒนาเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง มีการเป�ดหลักสูตรที่ทันสมัย
ทั้งระดับปร �ญญาตร � โท และเอก มีผลงานด้านว �จยัว �ชาการและนวัตกรรมที่ได้รบั
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ มีโครงการอาสาจุฬาภรณ์ซึง่ทรงพระราชทานพระ
อนุญาตให้ใชพ้ระนาม เพ่ือชว่ยเหลือและพัฒนาคุณภาพชวี �ตประชาชน รวมทั้งมี
ผลงานด้านอ่ืน ๆ อย่างเป�นที่ประจักษ์ จงึได้รบัพระมหากรุณาธคุิณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามใหม่เป�น 

“ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน
Princess Srisavangavadhana College of Medicine” 

โดยสภาราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีมติให้การรบัรองชื่อใหม่ในวันที่ ๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป�นการเฉลิมพระเกียรติองค์ประธานราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์
เน่ืองในโอกาสมหามงคลทรงเจร �ญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ในป� พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเป�นมาของว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน

๔



ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒนเป�นโรงเร �ยนแพทย์ลําดับที่ ๒๓ 
ของประเทศไทยที่ได้ร ับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World 
Federation for Medical Education (WFME) โดยสถาบันรบัรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) และแพทยสภา

ป�จ จุ บันว �ทยาลัยแพทยศาสตร์ศร �สวางควัฒนเป�ดการสอนใน 
๓ หลักสูตร ได้แก่ 
๑) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๗ ป� ๒ ปร �ญญา (iBSc/MD) โดย

ความรว่มมือกับ University College London (UCL) สหราชอาณาจกัร 
ซึง่เป�นมหาว �ทยาลัยระดับ Top 10 ของโลก 

๒) หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรข์้อมูลสุขภาพ รว่มกับ
คณะว �ศวกรรมศาสตร ์(สาขาว �ชาคอมพิวเตอร)์ มหาว �ทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร � (มจธ.) เป�นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เป�น Joint 
degree ทีมี่การผสมผสานข้ามศาสตรแ์ละข้ามมหาว �ทยาลัย

๓) หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาฟ�สิกส์การแพทย์ เพ่ือผลิต
นักฟ�สิกส์การแพทย์ซึง่มีความขาดแคลนอย่างยิง่ในประเทศไทย 

ทั้งน้ี ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒนได้ดําเนินการเป�ดหลักสูตร
ใหม่ จาํนวน ๓ หลักสูตร คือ  
๑) หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาตจว �ทยา 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาว �ชาฟ�สิกส์การแพทย์และว �ศวกรรม

การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
๓) หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาสุขภาพดิจทัิล 

นอกจากน้ี ในช่วงแรกของการก่อต้ังราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะ
แพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข (ชือ่ในขณะน้ัน) ยังได้รว่มผลิตบัณฑิตแพทย์
กับคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี จาํนวน ๕ รุน่ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป�ดรบันักศึกษาหลักสูตรรงัสีเทคนิครุน่แรก ซึง่
ต่อมาโอนย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพในป�การศึกษา ๒๕๖๑

๕



๖

ปรชัญา

เป�นเลิศเพ่ือทุกชวี �ต (Be Excellent for Lives)

ปณิธาน

ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒนมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่เป�น
ผู้นําด้านสุขภาพและการบร �การทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการ
ว �จยัและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจติว �ญญาณอุทิศตนเพ่ือสังคมเพ่ือ
สรา้งประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนษุยชาติ

ว �สัยทัศน์ 

“ผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รกัษาแห่งอนาคต” 
“The Giver, The Inventor and The Doctor of the Future”

พันธกิจ

สืบสานพระปณิธาน 
บูรณาการการศึกษา

พัฒนางานว �จยันวัตกรรม
สรา้งเคร �อข่ายความรว่มมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สู่ความเป�นเลิศเพ่ือทุกชวี �ต

๖



๗

วัฒนธรรมองค์กร



๘๖๘

ค่านิยมองค์กร



๙



๑๐

หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว �ชาสุขภาพดิจทิัล

Digital Health
ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์



ข้อมูลหลักสูตร

ชือ่ปร �ญญาและสาขาว �ชา

ชือ่เต็ม
(ภาษาไทย) หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาสุขภาพดิจทัิล
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Digital Health

ชือ่ย่อ
(ภาษาไทย)      วท.ม. (สุขภาพดิจทัิล)
(ภาษาอังกฤษ)  M.Sc. (Digital Health)

ปรชัญาของหลักสูตร
สร้างผู้นําด้านสุขภาพดิจิทัลที่สามารถประยุกต์องค์ความรูแ้ละ

เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือยกระดับการบร �การสุขภาพสู่อนาคต มีทักษะการคิด
ว �เคราะห์ แก้ป�ญหา และสรา้งสรรค์งานว �จัยหร �อนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีดิจทัิลและข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลเบ้ืองต้น
หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาสุขภาพดิจทัิล มุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิตทีมี่ความรูค้วามสามารถในการพัฒนาและใชเ้ทคโนโลยีดิจทัิลด้าน
สุขภาพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะมีนักว �ทยาศาสตรข์้อมูล
สุขภาพ นักว �เคราะห์ข้อมูลสุขภาพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
นักพัฒนาระบบป�ญญาประดิษฐท์างการแพทย์ นวัตกรหร �อนักว �จัยด้าน
สุขภาพดิจทัิล และนักบร �หารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ออกสู่ตลาดแรงงานขั้นสูง 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากน้ี หลักสูตรยังมุ่งเน้นติด
อาวุธด้านสุขภาพดิจทัิลให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
ภาครฐัและภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการทํางานด้านสุขภาพดิจทัิล เพ่ือทํา
ให้ระบบบร �การสุขภาพมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสร �มความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงระบบบร �การสุขภาพที่เหมาะสม ทั่วถึง และยั่งยืนสําหรบัทุกคน 
สมดังว �สัยทัศน์ของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะ “สรา้งสุขภาวะที่ดีและเท่า
เทยีมเพ่ือทกุชวี �ต ด้วยว �ทยาการขั้นสูง นวัตกรรม และความเป�นเลิศ”

๑๑



ข้อมูลหลักสูตร

๑๒

รูปแบบของหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา ๒ ป�

จดัการเร �ยนการสอนใน ๔ หมวดใหญ ่ตามโครงสรา้งหลักสูตร คือ

๑. หมวดว �ชาพ้ืนฐาน นักศึกษาจะได้เร �ยนรู ้พ้ืนฐานที่เ ก่ียวข้องกับการ
ว �เคราะห์ข้อมูลทั้งเชงิคุณภาพและเชงิปร �มาณ พ้ืนฐานความน่าจะเป�นทาง
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักฐานในการตรวจคัด
กรอง การตรวจว �นิจฉัย และการตัดสินใจ รวมถึงทักษะในการนําเสนอข้อมูล
ทางสุขภาพและการส่ือสารเชงิว �ชาการ

๒. หมวดว �ชาบังคับ นักศึกษาจะได้เร �ยนรูร้ะบบสุขภาพต่าง ๆ การจัดการ
และควบคุมโรค กลยุทธท์างปฏิบัติของเทคโนโลยีดิจทัิลสําหรบัข้อมูล การ
ประยุกต์ใชป้�ญญาประดิษฐใ์นทางการแพทย์และสาธารณสุข รูจ้กัรบัมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางดิจทัิล และการควบคุมข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยทาง
ไซเบอรใ์นระบบบร �การสุขภาพอีกด้วย

๓. หมวดว �ชาเลือก นักศึกษามีอิสระในการเลือกเร �ยนว �ชาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
เม่ือนักศึกษาได้เร �ยนรูว้ �ชาพ้ืนฐานและว �ชาบังคับจนมีองค์ความรูเ้พียงพอที่จะ
ต่อยอดได้ นักศึกษาจะได้นําความรูท้ีเ่ก่ียวข้องกับสุขภาพดิจทัิลไปประยุกต์ใช ้
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ต่อองค์ความรูท้ีไ่ด้ศึกษามา

๔. ว �ทยานิพนธ์ นักศึกษาจะได้ปฏิบัติการว �จยัในหัวข้อสุขภาพดิจทัิล ภายใต้
การควบคุมดูแลและให้คําปร �กษาของอาจารย์ที่ปร �กษาว �ทยานิพนธอ์ย่าง
ใกล้ชดิ รูจ้กัใชค้วามคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล และมีหลักเกณฑ์ 
สามารถสรา้งทักษะในการแก้ไขป�ญหา จนเกิดองค์ความรูใ้หม่และข้อเท็จจร �ง
ใหม่ ๆ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้าน
สุขภาพดิจทัิลอย่างเป�นระบบต่อไป



๑๓

ที่สามารถประกอบได้
หลังจบการศึกษา

นักว �ทยาศาสตร์
ข้อมูลสุขภาพ 

นักเทคโนโลยีด้าน
ข้อมูลสุขภาพ 

นักว �เคราะห์
ข้อมูลสุขภาพ 

นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาชพี

นักนวัตกร 
ด้านสุขภาพดิจทิลั 

ผู้จดัการด้านการ
บร �หารจดัการ

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านสุขภาพ 

ผู้ดูแลความม่ันคง
และปลอดภัยทางไซ
เบอรข์ององค์กรด้าน

สุขภาพ

นักพัฒนาระบบ
ป�ญญาประดิษฐ์
ทางการแพทย์

อาจารย์
ด้านสุขภาพดิจทิลั

นักว �จยั
ด้านสุขภาพดิจทิลั

เจา้ของธรุกิจ 
พนักงานบร �ษัท 

ด้านสุขภาพดิจทิลั

ผู้บร �หารนโยบาย 
ด้านสุขภาพดิจทิลั



คณาจารย์ประจาํหลักสูตร

๑๔

ผศ.ดร.ชว �น จองวรรณศิร � 
D.Eng. (Systems Engineering) : ประธานหลักสูตร

chavin.jon@cra.ac.th

รศ.ดร.พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ 
PhD (Clinical medicine research)

kanchana.nga@cra.ac.th

ดร.วเรศ จันทรเ์จร �ญ 
PhD (Information Science)

wares.cha@cra.ac.th

ดร.ทศพร เฟ�่ องรอด 
PhD (Electrical Engineering)

todsaporn.fua@cra.ac.th

ดร.กมลวรรณ สูนย์กลาง 
ปร.ด. (ระบาดว �ทยาคลินิก)

kamonwan.soo@cra.ac.th

ผศ.ดร.ว �ร �ยะ มหิกุล 
ปร.ด. (อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น)
wiriya.mah@cra.ac.th

ดร.ปณิธ ิอัจฉราฤทธิ ์
PhD (Information and 

Communication Engineering)
paniti.ach@cra.ac.th

ภญ.ดร.ว �มลฉัตร ต้ังอมรสุขสันต์ 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร)์

wimonchat.tan@cra.ac.th

ดร.พสิษฐ ์จารุทัสนางกูร 
ปร.ด. (ว �ศวกรรมศาสตร)์
pasit.jar@cra.ac.th

ผศ.นพ.ธนพล ชอบเป�นไทย 
แพทย์ผู้เชีย่วชาญเฉพาะทาง 

(มะเรง็กระดูกและเน้ือเยื่อเก่ียวพัน)
thanapon.cho@cra.ac.th



สวัสดิการนักศึกษา

สวัสดิการด้านกีฬา

๑. อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย
๙๙/๖๑ ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

สนามกีฬาภายในอาคาร : 
สนามแบดมินตัน 
สนามฟุตซอล 
สนามบาสเก็ตบอล 
สนามตะกรอ้ โต๊ะป�งปอง

๒. ศูนย์กีฬา บมจ. กสท โทรคมนาคม
อาคารสํานักงานใหญ ่(ใหม่) ชัน้ ๖ 
๙๙ ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕



สวัสดิการนักศึกษา

สวัสดิการด้านการรกัษาพยาบาล

ใชสิ้ทธกิารรกัษา
• สิทธหิลักประกันสุขภาพ

• สิทธสิวัสดิการรกัษาพยาบาลราชการ (ถ้ามี)

• สิทธบัิตรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

สวัสดิการด้านเทคโนโลยี

หลังจากขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรบั 
Internet Account ได้ด้วยตนเองบนเวบ็ไซต์มหาว �ทยาลัย 
https://www.cra.ac.th โดยนักศึกษาสามารถใช ้Internet Account ใน
การใชง้านบร �การต่าง ๆ ได้

*Internet Account มีอายุการใชง้านจนกระทั่งจบการศึกษา 
หร �อ เม่ือพ้นสภาพการเป�นนักศึกษา*

• ติดต่อ ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์
• ๐๒ – ๕๗๖ – ๖๖๐๐ ต่อ ๘๘๘๘ 
• it@cra.ac.th

๑๖



ส่ิงสนับสนุนการเร �ยน

ทุนการศึกษา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

ฝ�ายกิจการนักศึกษา ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์
๐๒ – ๕๗๖ – ๖๖๐๐ ต่อ ๘๑๒๖
sa.pccms@cra.ac.th

อุปกรณ์และสถานที่

การขอยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ หร �อการขอใชส้ถานที ่สามารถติดต่อได้ ดังน้ี
๑. ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน

๐๒ – ๕๗๖ – ๖๖๐๐ ต่อ ๘๔๖๕ 
๒. กิจการนักศึกษา ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน

๐๒ – ๕๗๖ – ๖๖๐๐ ต่อ ๘๔๗๒ 

๓. สามารถยืมอุปกรณ์ด้วยตนเองได้ทาง My PSCM

๑๗

Add Line



เวลาเป�ด – ป�ดการให้บร �การห้องสมุด

เป�ดให้บร �การ วันจนัทร ์– วันศุกร ์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ป�ดให้บร �การ วันเสาร ์– วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม
บรรณารกัษ์ห้องสมุดราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบร �หาร ๒ ชัน้ ๑ โซน C – D
โทรศัพท ์๐ – ๒๕๗๖ – ๖๓๖๔

๑๘

ห้องสมุดราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์



๑๙

Learning Management System 

ระบบจดัการการเร �ยนการสอน



การลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเร �ยน

ระบบสารสนเทศบร �หารการศึกษา 

ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียนนักศึกษา

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

๐๒ – ๕๗๖ – ๖๐๐๐ ต่อ ๘๑๔๙ , ๖๕๗๐

๒๐



แผนการศึกษา

ชัน้ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัส / ชื่อรายว �ชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พศสด ๕๐๐๑ ระเบียบว �ธวี �จยั ๓ (๓-๐-๖)
PSDH 5001 Research methodology

พศสด ๕๐๐๒ ชวีสถิติ ๓ (๓-๐-๖)
PSDH 5002 Biostatistics

พศสด ๕๐๐๓ สัมมนางานว �จยัหัวข้อพิเศษ ๓ (๒-๒-๖)
PSDH 5003 Research seminar in special topics

พศสด ๕๑๐๑ ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
PSDH 5101 Health system and health care practice

พศสด ๕๑๐๒ เทคโนโลยีดิจทิลัและว �ทยาศาสตรข้์อมูลสําหรบัสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 5102 Digital technology and data science for health

พศสด ๕๑๐๓ การเปล่ียนแปลงทางดิจทิลัในระบบบร �การสุขภาพ ๑ (๑-๐-๒)
PSDH 5103 Digital transformation in health care system

จาํนวนหน่วยกิตรวม   ๑๕ (๑๔-๒-๓๐) หน่วยกิต

๒๑



แผนการศึกษา

ชัน้ป�ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัส / ชื่อรายว �ชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พศสด ๕๑๐๔ ข้อมูลขนาดใหญแ่ละการจดัการข้อมูลด้านสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 5104 Big data and health data governance

พศสด ๕๑๐๕ ป�ญญาประดิษฐใ์นทางการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 5105 Artificial intelligence in medicine

พศสด ๕๑๐๖ การบร �หารจดัการสุขภาพดิจทิลัและความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอรใ์นระบบบร �การสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)

PSDH 5106 Management of digital health and cybersecurity 
in health care system

พศสด xxxx หมวดว �ชาเลือก ๔ (๔-๐-๘)
PSDH xxxx Elective

จาํนวนหน่วยกิตรวม ๖ – ๑๐      หน่วยกิต

๒๒



แผนการศึกษา

ชัน้ป�ที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัส / ชื่อรายว �ชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พศสด ๖๙๐๑ ว �ทยานิพนธ์ ๖
PSDH 6901 Thesis

พศสด xxxx หมวดว �ชาเลือก ๔ (๔-๐-๘)
PSDH xxxx Elective

จาํนวนหน่วยกิตรวม      ๖ – ๑๐      หน่วยกิต

ชัน้ป�ที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัส / ชื่อรายว �ชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พศสด ๖๙๐๑ ว �ทยานิพนธ์ ๖
PSDH 6901 Thesis

จาํนวนหน่วยกิตรวม          ๖ หน่วยกิต

๒๓



รายว �ชาเลือก

รหัส / ชื่อรายว �ชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พศสด ๕๔๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ั์นสูง ๒ (๑-๒-๓)
PSDH 5401 Advanced computer Programming

พศสด ๕๔๐๒ แบบจาํลองทางชวีการแพทย์สําหรบัข้อมูลสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 5402 Biomedical modeling for health data

พศสด ๕๔๐๓ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 5403 Communicable and non-communicable diseases

พศสด ๕๔๐๔ การค้นพบและนวัตกรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒)
PSDH 5404 Medical discoveries and innovations

พศสด ๖๔๐๑ นโยบายและกลยุทธท์างสุขภาพดิจทิลั ๑ (๑-๐-๒)
PSDH 6401 Digital health strategy and policy

พศสด ๖๔๐๒ การพัฒนาซอฟต์แวรท์างว �ทยาศาสตรสํ์าหรบัการว �จยั
ด้านสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)

PSDH 6402 Scientific software development for health research

พศสด ๖๔๐๓ การสรา้งภาพและการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 6403 Medical imaging and signal processing

พศสด ๖๔๐๔ การบร �หารจดัการข้อมูลในการทดลองทางคลินิก ๒ (๒-๐-๔)
PSDH 6404 Data management in clinical trials

๒๔



ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ระดับปร �ญญาโท ป�การศึกษา ๒๕๖๕

หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาสุขภาพดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕
ลงทะเบียนเร �ยน วันจนัทรท์ี ่๑๑ - วันศุกรท์ี ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ชาํระเง �นค่าลงทะเบียนเร �ยน วันจนัทรท์ี ่๑๑ - วันศุกรท์ี ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ลงทะเบียนล่าชา้ วันจนัทรท์ี ่๑๘ - วันจนัทรท์ี ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป�ดภาคการศึกษา วันจนัทรท์ี ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สอบกลางภาค วันจนัทรท์ี ่๕ – วันศุกรท์ี ่๙ กันยายน ๒๕๖๕
สอบปลายภาค วันจนัทรท์ี ่๗ – วันศุกรท์ี ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๕
ป�ดภาคการศึกษา วันศุกรท์ี ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๕
ประกาศผลการสอบประจาํภาค วันศุกรท์ี ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๕

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
ลงทะเบียนเร �ยน วันจนัทรท์ี ่๑๒ - วันศุกรท์ี ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕
ชาํระเง �นค่าลงทะเบียนเร �ยน วันจนัทรท์ี ่๑๒ - วันศุกรท์ี ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕
วันลงทะเบียนล่าชา้ วันจนัทรท์ี ่๑๙ - วันจนัทรท์ี ่๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕
เป�ดภาคการศึกษา วันจนัทรท์ี ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๕
สอบกลางภาค วันจนัทรท์ี ่๖ - วันศุกรท์ี ่๑๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖
สอบปลายภาค วันจนัทรท์ี ่๓ - วันศุกรท์ี ่๗ เมษายน ๒๕๖๖
ป�ดภาคการศึกษา วันศุกรท์ี ่๗ เมษายน ๒๕๖๖
ประกาศผลการสอบประจาํภาค วันศุกรท์ี ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

๒๕



เกณฑ์และระเบียบข้อบังคับนักศึกษา

๒๖

ข้อบังคับเร �อ่ง
การแต่งกายของนักศึกษา

ข้อบังคับว่าด้วย
ว �นัยนักศึกษา

ข้อบังคับว่าด้วย
การสอบของนักศึกษา

เคร �อ่งแบบ
นักศึกษา



มาตรฐานความรูภ้าษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ก่อนสําเรจ็การศึกษา

๒๗

TOEFL
๑.๑ Paper-based ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๕๐๐ คะแนนขึน้ไป หร �อ
๑.๒ Computer-based ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๑๗๓ คะแนนขึน้ไป หร �อ
๑.๓ Internet-based ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๖๔ คะแนนขึน้ไป หร �อ

IELTS ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๕.๐ คะแนนขึน้ไป หร �อ

CU-TEP ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๖๐ คะแนนขึน้ไป หร �อ

MU GRAD TEST ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๖๐ คะแนนขึน้ไป หร �อ

TU-GET ทีร่ะดับคะแนนต้ังแต่ ๕๕๐ คะแนนขึน้ไป หร �อ

KU-EPT ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๕๐

Common European Framework of ผ่านเกณฑ์ขั้นต�าทีร่ะดับ B2
Reference for Languages (CEFR)



อาจารย์ที่ปร �กษา

หน้าที่ของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปร �กษา

๑. เข้าพบอาจารย์ทีป่ร �กษาตามกําหนดเวลาทีอ่าจารย์ทีป่ร �กษากําหนด 
หร �อเม่ือมีป�ญหา

๒. ปร �กษาและรบัฟ�งข้อแนะนําจากอาจารย์ที่ปร �กษา เพ่ือนําส่ิงที่ได้ไปคิด
ว �เคราะห์หาแนวทางในการจดัการตนเองได้อย่างเหมาะสม

๓. ติดตามและศึกษาข่าวสาร หร �อประกาศที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา ทั้งการ
เร �ยน การสอน กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา กิจกรรมทางสังคม ฯลฯ 
อย่างสม�าเสมอและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรบัปรุง และพัฒนาระบบ
อาจารย์ทีป่ร �กษา

การติดต่อขอนัดพบอาจารย์ที่ปร �กษา

อาจารย์ที่ปร �กษาจะมีกิจกรรมเพ่ือนัดพบนักศึกษาและจัดตารางเวลา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอเข้าพบเพ่ือขอรบัคําปร �กษา โดยนักศึกษา
จะต้องทําการนัดหมาย หร �อแจง้อาจารย์ล่วงหน้าก่อนเข้าพบทุกครัง้ โดย
แจง้ผ่านทางชอ่งทางดังน้ี

๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ทีป่ร �กษา

๒. เบอรโ์ทรศัพทข์องอาจารย์ทีป่ร �กษา

๓. ติดต่อขอเข้าพบอาจารย์ทีป่ร �กษาโดยตรง

๒๘



หากนักศึกษาต้องการปร �กษาเชงิจติว �ทยาและรอ้งเร �ยนเร �อ่งต่าง ๆ 
สามารถติดต่อกิจการนักศึกษา ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน
๐๒ - ๕๗๖ - ๖๖๐๐ ต่อ ๘๔๙๒

PSCM Care
บร �การนัดหมายเพ่ือขอรบัคําปร �กษาเชงิจติว �ทยาสําหรบันักศึกษา

(แสดงรูปภาพ QR Code)

ศูนย์รบัเร �อ่งรอ้งเร �ยนสําหรบันักศึกษา PSCM

๑. เร �อ่งรอ้งเร �ยนทีเ่กิดจากความไม่ปลอดภัยต่อชวี �ตและทรพัย์สิน
๒. เร �อ่งรอ้งเร �ยนทีเ่กิดจากพฤติกรรมบุคลากร ความบกพรอ่ง หร �อความเส่ียง
ทีพ่บในหน่วยงาน

(แสดงรูปภาพ QR Code)

PSCM Care

๒๙



เว็บไซต์ที่นักศึกษาควรทราบ

ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน
https://pscm.cra.ac.th/

เพจ

Princess Srisavangavadhana
College of Medicine, 
Chulabhorn Royal Academy

@PSCM.CRA

หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว �ชาสุขภาพดิจทัิล
Digital Health PSCM

@DHPSCM.CRA

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ๐๒ - ๕๗๖ - ๖๐๐๐ (๒๔ ชัว่โมง)

ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน หลักสูตรว �ทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว �ชาสุขภาพดิจทัิล ๐๒ - ๕๗๖ – ๖๐๐๐ ต่อ ๘๔๖๕

กิจการนักศึกษา ๐๒ - ๕๗๖ - ๖๐๐๐ ต่อ ๘๔๗๒

ช่องทางการติดต่อ

๓๐



อาคารบร �การ ๒ ชัน้ ๔ มุม A บมจ. กสท.โทรคมนาคม (อาคาร CAT)

เลขที ่๙๐๖ ถนนแจง้วัฒนะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

สถานที่เร �ยน

๓๑

Google 
Map



ว �ทยาลัยแพทยศาสตรศ์ร �สวางควัฒน ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์
๙๐๖ ถนนกําแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ http://www.pscm.cra.ac.th

@DHPSCM.CRA

๐๒ ๕๗๖ ๖๖๐๐ ต่อ ๘๔๖๕

dhpscm@cra.ac.th

A

M

D

P

H

R

C Continuous professional development 

เร �ยนรู้อย่างอย่างต่อเนื�องเพื�อพัฒนาตนเองตลอดชีว �ต

Altruism 

เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป�นที�ตั�ง

Mastery 

เป�นเลิศด้านว �ชาชีพและว �ชาการ

Digital literacy 

มีสมรรถนะดิจิทัล

Professionalism 

มีความเป�นมืออาชีพ

Humility and volunteerism 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตอาสา

Research and Innovation, Resilience 

มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานว �จัยและนวัตกรรม, 
มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟ�� นตัว

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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