หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว

(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต/ คณะแพทยศาสตร์ /โครงการจัดตังสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวช
ศาสตร์ครอบครัว

หมวดที ข้ อมูลทัวไป
1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Community and Family Medicine
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว)
ชือย่อ ปร.ด. (เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว)
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม Doctor of Philosophy (Community and Family Medicine)
ชือย่อ Ph.D. (Community and Family Medicine)
. วิชาเอก
ไม่มี
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
. รู ปแบบของหลักสู ตร
. รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก ศึกษา ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้ าศึกษา
รับทังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
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เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556 ปรับปรุ งจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2550
- กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที ปี การศึกษา 2556
- ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที /
เมือวันที เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครังที / เมือวันที เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังที /
เมือวันที เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2559
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ในสถาบันศึกษาระดับต่างๆ
8.2 นักวิชาการสาธารณสุข
8.3 นักวิจยั
8.4 นักพัฒนาชุมชนและสังคม
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. ชื อ นามสกุ ล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ ง ทางวิชาการ และคุ ณวุ ฒิก ารศึ กษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชือ – สกุล

1

310140125xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

จรรยา ภัทรอาชาชัย

2

310010105xxxx ศาสตราจารย์

สุ รศักดิ บูรณตรี เวทย์

3

310220033xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศรี เมือง พลังฤทธิ

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปี การศึกษาทีจบ
-Doctor of Science in Biostatistics (Biostat)
Tulane University ,
-Master of Science in Public Health (Biostat)
Tulane University ,
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล ,
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
-หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพกรรม สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว -หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์
แพทยสภา
-Doctor of Public Health ,The University of
Alabama at Birmingham สหรัฐอเมริ กา
-Mater of Public Health ,The University of
Alabama at Birmingham สหรัฐอเมริ กา
-แพทยศาสตร์ บณั ฑิต ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
-ศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิต(ประชากรศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิดล,
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล,
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. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ อสถานการณ์ ก าร
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพของประเทศ ซึงหนึ งในปั จจัยทีจะทําให้เกิดความมันคงได้นัน คือ
คุณภาพของประชากรที มีความรู้ ความสามารถ ในการสร้ างงานวิจยั ใหม่ทีมีคุ ณภาพ เพือนําไปสู่ การ
พัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลียนแปลงของการสื อสารและเทคโนโลยี ส่ งผลให้การดําเนิ นวิถีชีวิต ในสังคมไทย
เปลียนแปลงไปจากสังคมและวัฒนธรรมเดิม ความต้องการด้านบุคลากรทีสามารถสร้างงานวิจยั ใหม่ๆ
เพือตอบสนองการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ย่อมนําไปสู่การมีครอบครัว ชุมชน ทีมีสุขภาพดี
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสู ตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการพัฒนา ปรับปรุ งหลักสูตรให้มีความทันสมัย
เพือผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพ สามารถสร้างและพัฒนางานวิจยั ด้านเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
เป็ นหลักสูตรทีตอบสนองพันธกิจด้านการวิจยั เชิงเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน (เช่ น รายวิชาทีเปิ ด
สอนเพือให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน)
ไม่มี
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หมวดที ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการองค์ความรู้เพือสร้างงานวิจยั ด้านเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
1.2 ความสําคัญ
การศึกษาเป็ นสิ งสําคัญเพราะเป็ นการเพิ มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทังเพิ มประสบการณ์
การเรี ยนรู้ทาํ ให้สามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ งใหม่ๆ เพือการพัฒนาประเทศ ซึงการพัฒนาประเทศ
ตามร่ างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ. - ) มีความ
ต่อเนื องจากแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที - โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
“คนเป็ นศูน ย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุ ลการพัฒนา” ในทุกมิติ ดังนันการพัฒ นาคนให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะทางปั ญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บผิด ชอบ รวมทังทัก ษะการวิ เคราะห์ การสื อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึ งเป็ น
สิ งจําเป็ นและมีความสําคัญยิง
ในการประเมิ น ศัก ยภาพของประเทศโดยรวม ที เกี ยวข้อ งกับ การศึ ก ษาและสุ ข ภาพ
ในด้านโอกาสพบว่า กระแสความตืนตัวเกียวกับภาวะโลกร้อนและกระแสอนุรักษ์นิยมทําให้มีการดําเนิน
ชี วิ ต ตามวิ ถี ธรรมชาติ เน้น ความเรี ยบง่ า ย การเปลี ยนแปลงโครงสร้ า งประชากรสู่ สัง คมผูส้ ู งอายุ
การปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมเป็ นปั จ จัย สร้ า งโอกาสในการขยายตลาดสิ น ค้า ที มี ค วามสร้ า งสรรค์
มีเอกลักษณ์เฉพาะเพือตอบสนองการสร้างสุนทรี ยภาพของการดําเนินชีวิตและการรักษาสุขภาพ ส่ วนภัย
คุกคามจากกระแสโลกาภิ วตั น์และวัฒ นธรรมทีเข้ามาประเทศไทย ส่ งผลต่อวิถีชีวิต คนไทยทังระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ก่อให้เกิดความเสียงต่อการเกิดพฤติกรรมโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน
สําหรับจุดแข็ง มีการเปลียนแปลงทีเน้นการพึงตนเองและกระบวนการมีส่วนร่ วมและยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงส่ งผลให้ชุมชนมีขีด ความสามารถในการพัฒ นาหลายมิติ ทีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของ
ตนเอง ทําให้มีกระบวนการพัฒนาปรับไปสู่วิถีการพีงตนเองและเกิดความยังยืน มากขึน ส่ วนจุดอ่อน
การก้า วสู่ สัง คมผูส้ ู ง อายุข องไทยยัง ขาดการเตรี ยมความพร้ อ มในเรื องที สํา คัญ ทังด้านการสร้ า ง
หลัก ประกันรายได้ การสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ การจัด บริ ก ารสวัสดิก ารและโครงสร้ างพืนฐานที
เหมาะสม การบริ การสังคมยังมีปัญหา ส่งผลให้คุณภาพการเรี ยนของนักเรี ยนตํากว่ามาตรฐาน ขาดนิ สัย
ใฝ่ รู้และความคิดสร้างสรรค์ คนไทยยังมีปัญหาด้านสุขภาพทีเกิดจากโรคทีป้ องกันได้
การพัฒนาคุณภาพ-พัฒนาทุนมนุ ษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลียนแปลง นอกจากเสริ มสร้าง
ความรู้พืนฐานทีมีคุณ ภาพ เรี ยนรู้ ทกั ษะชีวิตที เหมาะสมแล้ว ควรเพิ มความรู้ ความชํานาญในศาสตร์
วิทยาการ การพัฒ นาต่ อยอด เพือให้เป็ นผูม้ ี ค วามพร้ อมในจิ ต สาธารณะ ประการ ได้แก่ จิตแห่ ง
วิทยาการ ทีมีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็ น ทําเป็ น จิตแห่ งการสังเคราะห์ คือการสังสม ต่อยอด และสร้าง
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นวัตกรรมความรู้ จิตแห่ งการสร้ างสรรค์ ด้วยการหมันฝึ กฝน จิตแห่ งความเคารพ ทีพร้อมเปิ ดใจกว้าง
พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และจิตแห่ งคุณธรรม ทีมีความรู้ค่คู ุณธรรมนําการพัฒนา (ร่ างกรอบทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที )
ดังนัน การปรับปรุ งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จึงมีความจําเป็ นและสําคัญเพือให้มีคุณภาพ
ยิงขึน มีความทันสมัย และสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพือให้บณ
ั ฑิตทีสําเร็ จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี
1) มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้เรื องสุขภาพของ
สังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชนชันสูง
2) สามารถสร้างงานวิจยั ใหม่โดยบูรณาการองค์ความรู้เพือพัฒนาสุขภาพของสังคมในระดับ
ชาติ และ/หรื อ ระดับนานาชาติ
3) มีความรู้และทักษะในการสร้างผลงานวิจยั ทีได้มาตรฐานสากลและแก้ปัญหาสุ ขภาพของ
สังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชน
4) มีปฏิสมั พันธ์และประสานความร่ วมมือในการทํางานกับชุมชน
5) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีเจตคติต่อวิชาชีพของตนเองและสังคม
. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วน ภายใน ปี
แผนการพัฒนา/เปลียนแปลง
- ขยายกลุ่มเป้ าหมาย

กลยุทธ์
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
- เข้าร่ วมโครงการ “หนึง
มหาวิทยาลัย หนึงจังหวัด”

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี
- จํานวนผูส้ มัคร
- รายงานผลการประชาสัมพันธ์
และรายงานผลการเข้ า ร่ วม
โครงการ
- พัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากร - สร้ างเครื อข่ า ยวิ ช าการให้ - มีผลงานวิจ ัยของอาจารย์ด ้าน
ด้านการเรี ยนการสอน การวิจ ัย กว้างขวางขึ นในระดับท้องถิ น เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
และการบริ การวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร สา ร น า น า ช า ติ ที มี peer
review
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หมวดที ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
- ใช้ร ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึก ษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดย
ใช้เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า สัปดาห์ แต่เพิ มชัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค (จากระบบไตรภาค)
ไม่มี
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลา
เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ และมีคุณสมบัติ ดังนี
2.2.1) คุณวุฒิ
2.2. .1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สังคมศาสตร์การแพทย์ สุขศึกษา หรื อสาขาทีเทียบเท่าทังในหรื อต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาทีสภามหาวิทยาลัยนันรับรองวิทยฐานะ ทีมีคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า
3.25 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
พิจารณาให้สมัครได้ หรือ
2.2.1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี ) ด้านแพทยศาสตร์ ทันต
แพทยศาสตร์ หรื อสัต วแพทยศาสตร์ ที มีค ะแนนเฉลียสะสม ไม่ ต ํากว่า 3.25 หรื อ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะอนุ กรรมการหลักสูตร พิจารณา
ให้สมัครได้
2.2.2) ต้องมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสาร ทีมีอยูใ่ นฐานข้อมูลระดับชาติหรื อฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ อย่างน้อ ย 2 ฉบับ โดยมีห ลัก ฐานที แสดงให้เ ห็ น เป็ นที ประจัก ษ์ว่า ผลงาน
ดังกล่าวกระทําด้วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่
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2.2.3) ต้องมีหนังสือรับรองด้านวิชาการและจริ ยธรรม (recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ
.2.4) กรณี เป็ นผูเ้ ข้าศึกษาชาวต่างชาติ ต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยอยูใ่ นระดับดี
ตามเกณฑ์ทีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
) ผูเ้ ข้าศึก ษาต้องผ่านการสอบคัด เลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสอบสั มภาษณ์ แ ละทดสอบบุ คลิกภาพ
หรื อ การเข้ารั บการคัด เลือ กโดยความเห็ น ชอบของอธิ ก ารบดี ผ่านคณะอนุ ก รรมการ
หลักสูตร
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สมัคร
) ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องส่งแนวคิดการวิจยั (concept paper) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ ในวันสมัคร
สอบ เพือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก และต้องนําเสนอในวัน
สอบสัมภาษณ์
) เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อ คณะแพทยศาสตร์
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษามีขอ้ จํากัดทางทักษะIT ทักษะทางภาษา และการปรับตัวในการเรี ยน
กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพือทําความเข้าใจระบบการเรี ยนของสาขาวิชา
2. จัดโครงการอบรมเพือพัฒนาทักษะ IT และทักษะทางภาษา แก่นกั ศึกษาใหม่
3. จัดให้มีอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไป เพือช่วยการปรับตัวในการเรี ยน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 2 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
255
255
255
255
นักศึกษาใหม่
2
2
2
2
นักศึกษาเก่า
2
4
4
รวม
2
4
6
6
คาดว่าจะจบการศึกษา
2

25
2
4
6
2

. งบประมาณตามแผน ใช้งบ ดังนี
หมวดค่าตอบแทน

54,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(นักศึกษา คน x 3, บาท )
7,
บาท
ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
(นักศึกษา 2 คน x 3, บาท)
7,
บาท
ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(นักศึกษา 2 คน x 5, บาท)
10, บาท
ค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
(นักศึกษา 2 คน x 15, บาท)
30, บาท
หมวดค่าใช้ สอย
4,8 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ
( ครัง x คน x บาท)
4,8 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรฯประจําปี
, บาท
ค่าประชาสัมพันธ์หลักสูตร
, บาท
ค่าหนังสือ เอกสารทางวิชาการ
, บาท
รวมทังสิน
88,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 100,000 บาทต่ อ ปี โดยมีการบริ หารจัดการเป็ น โครงการปกติ
ใช้งบประมาณแผ่นดินประจําปี
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. ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสือสิ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ข้อ . และ ข้อ
. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
. หลักสู ตร
. . จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
. ทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
. ทําวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ระยะเวลาศึก ษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นัก ศึก ษาต้องใช้ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตรดังนี
. นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ
. นักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างมากไม่เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..

โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แบบ (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์)
1. วิทยานิพนธ์
. ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ไม่นอ้ ยกว่า
1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า
หมายเหตุ อาจารย์ทีปรึ กษาอาจกําหนดให้นกั ศึกษาเรี ยนรายวิชาภายในหรื อภายนอก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั เพิ มเติมได้โดยไม่นบั หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
- ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อาจต้องศึกษารายวิชาเพิ มเติม หรื อทํากิจกรรม
ทางวิชาการอืนเพิ มขึน ตามทีอาจารย์ทีปรึ กษาและคณะอนุกรรมการหลักสูตรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรโดยไม่นบั หน่วยกิต
- ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องศึกษารายวิชาเพิ มเติม หรื อทํากิจกรรมทาง
วิชาการอืนเพิ มขึน ตามทีอาจารย์ทีปรึ กษาและคณะอนุ กรรมการหลักสูตร โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษาเห็นสมควรโดยไม่นบั หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ วร/HM หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
เลขหลักหน่ วย
เลข เลขหลักสิบ
เลข
เลขหลักร้ อย
เลข เลข

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาในวิชาบังคับ
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.3.1 รายวิชา (ไม่นบั หน่วยกิต) สําหรับผูท้ ีอาจารย์ทีปรึ กษาและคณะอนุกรรมการหลักสูตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นสมควรให้เรี ยนรายวิชาโดยไม่นบั หน่วยกิต
มีรายวิชาดังนี
สําหรับผู้ทเรีี ยนรายวิชา แต่ไม่นับหน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชือรายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วร.
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
4 (4-0-12)
วร.
ทฤษฎีและแนวคิดสําหรับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 2 (2-0-6)
วร.
สัมมนาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
3( - - )
วร.
หัวข้อพิเศษเพือการวิจยั
3 (3-0-9)
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. . . วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชือวิชา
หน่ วยกิต *
วร.
วิทยานิพนธ์
48 / 72
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเลือกหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที
ปรึ กษาจํานวน หน่วยกิต สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และ หน่วยกิต
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
. . แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรนีเปิ ดสอนแผนการศึกษา แบบ โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ทีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
อาจารย์ทีปรึ กษา และ/หรื อคณะอนุกรรมการกลุ่มอาจกําหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ มเติมหรื อทํากิจกรรมทาง
วิชาการอืนเพิมขึนก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิตามทีหลักสูตรกําหนด
. ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. ผูเ้ ข้าศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูท้ ีโอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (ถ้ามีให้ใส่ดว้ ยค่ะ) ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
.สําหรับผู้เข้ าศึกษาทีสําเร็จการศึกษา
. สําหรับผู้เข้ าศึกษาทีสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรีหรือผู้ทีโอนมาจาก
หลักสู ตรปริญญาโท
ปี การศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
ปี การศึกษาที ภาคฤดูร้อน
สอบวัดคุณสมบัติ
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ปี การศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
ปี การศึกษาที
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที
ภาคการศึกษาที
วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต วร. วิทยานิพนธ์
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
รวม
หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
* สําหรับผูท้ ีสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) ผ่าน ตังแต่ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา
ที สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษาที ได้มากกว่า 6 หน่วยกิต
** สําหรับผูท้ ี สอบวัดคุ ณ สมบัติ (qualifying examination) ผ่าน สามารถลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์
ภาคการศึกษาละได้มากกว่า 6 หน่วยกิต
ปี การศึกษาที เป็ นต้นไป ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา ไม่ตากว่
ํ า หน่ วยกิต และ
ไม่เกิน หน่วยกิต จนครบจํานวนหน่วยกิตตามทีกําหนด
. . คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วร.
วิทยานิพนธ์
48/72 หน่วยกิต
HM 900 Dissertations
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินงานวิจยั อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ ค รอบครั ว เขี ยนวิทยานิ พนธ์เกี ยวกับหัวข้อทางเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์
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ครอบครัว และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพือตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานลงในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
รายวิชา (สําหรับผู้ทีเรียนรายวิชา แต่ไม่นบั หน่ วยกิต)
วร.
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
4 (4-0-12)
HM 600 Research Methodology in Qualitative and Quantitative Research
ทบทวนวรรณกรรมวิจยั ผ่านสืออิเลคโทรนิก ออกแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
สมมติฐานวิจยั กรอบแนวความคิด จริ ยธรรมในการวิจยั การรวบรวมข้อมูล ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ สถิติพรรณนา วิธีวิเคราะห์แบบพาราเมตทริ กและนอนพารา
เมตริ ก การหาความสัมพันธ์แบบรี เกรซชันและโลจิสติกรี เกรซชัน
วร.
ทฤษฎีและแนวคิดสําหรับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
2 (2-0-6)
HM 601 Theory and concept for Community Medicine and Family Medicine
แนวคิดและหลักการเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว บูรณาการการสร้างนวัตกรรม
สุขภาพในชุมชน: สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์ สร้างเสริ มสุขภาพกลุ่มในประชากรเฉพาะ
วิทยาการระบาด นโยบายและการวางแผนสุขภาพ ระบบบริ การสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพครอบครัว
การสือสารสุขภาพ
วร.
สัมมนาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
3 (0-4-8)
HM 602 Community medicine and Famity medicine seminar
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนางานวิจยั ทางเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว การอ่านบทความทางวิชาการ เพือมุ่งแก้โจทย์วจิ ยั จากงานประจําของผูเ้ รี ยน อภิปรายความคิด
เชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นสําคัญของการศึกษาปัญหาทีเกิดขึน เพือนําไปสู่การทําวิทยานิพนธ์ รวมทัง
จริ ยธรรมการวิจยั ทีจะต้องตระหนัก
วร.
หัวข้อพิเศษเพือการวิจยั
3 (3-0-9)
HM 603 Special Topic
ความรู้ นวัตกรรมในมุมมองใหม่ๆ ประเด็นเฉพาะด้านทีเกียวกับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว โดยเชือมโยงกับโจทย์วิจยั จากงานประจําของผูเ้ รี ยน
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3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
วร.
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
HM 900 Dissertation
Create research project, process the research in order to establish innovation of community
medicine and family medicine, develop thesis in community medicine and family medicine topic,
present the thesis, publish the output to international , research and academic publication ethics.
วร.
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
4 (4-0-12)
HM 600 Research Methodology in Qualitative and Quantitative Research
Electronic literature review, design in qualitative and quantitative study, hypothesis
conceptual framework, research ethics, data collection, sample size and sampling, statistical significant test,
descriptive statistics analysis with parametric and non parametric method, regression and logistic regression
วร.
HM 601

ทฤษฎีและแนวคิดสําหรับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
2 (2-0-6)
Theory and concept for Community Medicine and Family Medicine
Principle and concepts of community medicine and family medicine, integrated Medicine in
community: medical social sciences, demography, health promotion in pecific population, epidemiology,
health policy and planning, health service system, family health care, health communication

วร.
สัมมนาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
3 (0-4-8)
HM 602 Community medicine and Famity medicine seminar
Critical thinking skills, synthesis, developing research in community medicine and family
medicine, academic appraisal, formulating research questions from routine work, creative discussion
on the topic of study, developing thesis, concern about research ethics.
วร.
HM 603

หัวข้อพิเศษเพือการวิจยั
3 (3-0-9)
Special Topic
New innovative knowledge, specific issues related to community medicine and family
medicine by associated with research question from routine work

มคอ.
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ชือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางและคุณวุฒิของอาจารย์
. . อาจารย์ประจําหลักสู ตร

ลําดับ เลขประจําตัวบั ตร
ตําแหน่ ง
ที
ประชาชน
ทางวิชาการ
. 3 1014 0125xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

.

3 1001 0105xxxx ศาสตราจารย์

ชือ-สกุล
จรรยา ภัทรอาชาชัย

สุ รศักดิ บูรณตรี เวทย์

คุณวุฒิ
-Doctor of Science in
Biostatistics
-Master of Science in Public
Health
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรบัณฑิต

Biostatistics

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน
Tulane University

Biostatistics

Tulane University

ชีวสถิติ
พันธุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชา

-Doctor of Public Health

The University of Alabama at
Birmingham สหรัฐอเมริ กา
The University of Alabama at
Birmingham สหรัฐอเมริ กา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-Mater of Public Health
-แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

3.

3 1022 0033xxxx

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศรี เมือง พลังฤทธิ

-ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ.

ประชากรศาสตร์
วิทยาการระบาด
สาธารณสุ ขศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2532
2527

มคอ.
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ลําดับ เลขประจําตัวบั ตร
ตําแหน่ ง
ที
ประชาชน
ทางวิชาการ
4. 3 1017 0088xxxx รองศาสตราจารย์

5.

3 1014 0106xxxx

รองศาสตราจารย์

ชือ-สกุล

คุณวุฒิ

วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย

-หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
-วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ปี
-ประกาศนียบัตรชันสู งทาง
วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-Master of Primary Health
Care Management
-ประกาศนียบัตรชันสู ง

ชุมพจต์ อมาตยกุล

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรบัณฑิต

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน

สาขาวิชา
เวชศาสตร์
ครอบครัว

แพทยสภา

ศัลยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Health
Information
Management
นิติวิทยาศาสตร์
รังสี เทคนิค

University Sydney ประเทออสเตรเลีย

ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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3.2.2 อาจารย์ประจําทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ เลขประจําตัวบั ตร
ตําแหน่ ง
ที
ประชาชน
ทางวิชาการ
. 3 1001 0105xxxx7 ศาสตราจารย์

ชือ-สกุล
สุ รศักดิ บูรณตรี เวทย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

-Doctor of Public Health
-Mater of Public Health
-แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต

.

3 1014 0106xxxx

รองศาสตราจารย์

ชุมพจต์ อมาตยกุล

-Master of Primary Health
Care Management
-ประกาศนียบัตรชันสู ง

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
.

3 1014 0125xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

จรรยา ภัทรอาชาชัย

-Doctor of Science in
Biostatistics
-Master of Science in Public
Health
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรบัณฑิต

Health
Information
Management
นิติวิทยาศาสตร์
รังสี เทคนิค

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน
The University of Alabama at
Birmingham สหรัฐอเมริ กา
The University of Alabama at
Birmingham สหรัฐอเมริ กา
คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.

Sydney University ประเทศออสเตรเลีย

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Biostatistics

Tulane University

Biostatistics

Tulane University

ชีวสถิติ
พันธุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525
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ลําดับ เลขประจําตัวบั ตร
ตําแหน่ ง
ชือ-สกุล
ที
ประชาชน
ทางวิชาการ
. 3 1022 0033xxxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ศรี เมือง พลังฤทธิ

5.

3 1006 0277xxxx

คุณวุฒิ

-ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-วิทยาศาสตรบัณฑิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กัณฑ์วีร์ วิวฒั น์พาณิ ชย์ -Doctor der
Naturwissenschaften
-ศิลปศาสตรบัณฑิต
-ศิลปศาสตรบัณฑิต

6.

3 1017 0088xxxx รองศาสตราจารย์

วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย

สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์
วิทยาการระบาด
สาธารณสุ ขศาสตร์
Anthropology

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Vienna
ประเทศออสเตรี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล

วัฒนธรรม
สาธารณสุ ข
สังคมวิทยาและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มานุษยวิทยา
เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทยสภา

-หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
-วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความ
ศัลยศาสตร์
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
-ประกาศนียบัตรชันสู งทาง
วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก
-แพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.

2551

มคอ.
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. . อาจารย์พเิ ศษและผู้ทรงคุณวุฒิทีร่ วมสอนในหลักสู ตร
ลําดับ
ที
1.

.

เลขประจําตัวบั ตร
ประชาชน

xxxx

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

เฉลิม วราวิทย์

รองศาสตราจารย์

นิตยา ทนุวงษ์

ชือ-สกุล

สํ าเร็จการศึ กษาจาก
สถาบัน
-แพทยศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ แพทยศาสตร์ ศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
กุมารเวชศาสตร์ ,
แพทยสภา
สาขากุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์
-Master of Education
ครอบครัว
University of Illinois
-แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจเด็ก
American Academy of
Pediatrics
-แพทย์เฉพาะทางสาขากุมาร
American Academy of
เวชศาสตร์
Pediatrics
-แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ

-หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
-หนังสื ออนุมตั ิแสดงความรู ้
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
-แพทยศาสตรบัณฑิต
-วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจ

แพทยสภา

สาขาอายุรศาสตร์

แพทยสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
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. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
ไม่มี
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําวิทยานิพนธ์
. คําอธิบายโดยย่อ
เพือให้นกั ศึกษาทําวิจยั ในหัวข้อทีสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ทีจะนําไปพัฒนาเพือให้เกิดประโยชน์ใน
ระดับชาติ และ/หรื อ ระดับนานาชาติ ในทางเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
- ได้ระดับ S (ใช้ได้)ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขันสุดท้าย
- ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่วนหนึ งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรื อ เสนอต่อที
ประชุมวิชาการทีมีรายงานการประชุม (proceeding) ระดับนานาชาติ
-ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องแสดงถึง
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม นักศึกษา
1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม ในการสร้างสรรค์งานวิชาการ
1.2 มีดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
1.3 เคารพสิทธิ คุณค่า และศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
1.4 มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.5 มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ นักศึกษา
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจในเนื อหาสาระสําคัญอย่างลึกซึงในองค์ความรู้ ความคิ ดรวบยอด
หลักการและทฤษฎีทีสําคัญของสาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว
2.2 รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือง
2.3 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ ทีเกียวข้องได้อย่างเหมาะสม
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา นักศึกษา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
3.2 สามารถตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
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3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ทีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษา
4.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีนําสังคมให้ดีขึน
4.2 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนือง
4. มีภาวะผูน้ าํ ในการแก้ไขปัญหา และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ชุมชน
. ผลลัพ ธ์ก ารเรี ยนรู้ ด ้า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตัว เลข การสื อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษา
5.1สามารถคัดกรองข้อมูลวิจยั และค่าทางสถิติสุขภาพ เพือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
5.2 สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน การอภิปราย เพือนําเสนอผล
การวิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างกระชับในรู ปแบบทีถูกต้องและเหมาะสม
5.3สามารถสือสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกาลเทศะ
. สามารถใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างถูกต้อง
. ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะปฏิบตั ิทางวิชาชีพ นักศึกษา
6.1 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทังการนําไปประยุกต์
6.2 มีทกั ษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพือพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนือง
6.3 มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานระดับครอบครัว/ ชุมชน
6.4 มีทกั ษะในการสร้างนวัตกรรม เพือพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนือง
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที และ
หลักสู ตร ปี
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
การทําวิทยานิพนธ์
1. สําหรับผูท้ ีสําเร็ จปริ ญญาโท สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1
2. สําหรับผูท้ ีสําเร็ จปริ ญญาตรี สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมือเรี ยนรายวิชาครบทุกรายวิชา แบบ
ไม่นบั หน่วยกิต ทีกําหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้ระดับ P (ผ่าน)
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3. สําหรับผูท้ ี สอบวัดคุ ณสมบัติ (qualifying examination) ผ่าน สามารถลงทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์ ได้
มากกว่า 6 หน่ ว ยกิ ต ต่ อภาคการศึก ษา แต่ หากยังสอบวัด คุณ สมบัติ ไม่ผ่าน สามารถลงทะเบี ยน
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
4. นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ผา่ นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากสอบวัดคุณสมบัติ
ผ่าน
5. นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย
6. หลังจากจดทะเบี ยนทําวิทยานิ พนธ์แล้ว นัก ศึก ษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่ อคณะ เพือให้
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ แต่ ง ตังอาจารย์ที ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และกรรมการวิ ท ยานิ พ นธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า ท่าน ซึงจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา รวมทังสอบเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ และสอบวิทยา
นิพนธ์
7. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
. การสอบวิทยานิพนธ์
. อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิ พนธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
. นั ก ศึ ก ษาจะสอบวิ ท ยานิ พนธ์ ไ ด้ เ มื อภาษาต่ า งประเทศ และสอบวัด คุ ณ สมบั ติ
ผ่านแล้ว
. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ทีจะได้ผลระดับ S (ใช้ได้) ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวัดคุณสมบัติ ผู้ทีมีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัตจิ ะต้องมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี
1. ผูท้ ีสําเร็ จปริ ญญาโท สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติได้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1 ของปี การศึกษาที 1
2. ผูท้ ีสําเร็ จปริ ญญาตรี สามารถขอสอบวัดคุณสมบัติได้ เมือเรี ยนครบทุกรายวิชา แบบไม่นบั
หน่วยกิต ทีกําหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้ระดับ P (ผ่าน)
3. การสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละคน จะเปิ ดให้สอบทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ
1 ครัง โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประกอบด้วยการ
สอบข้ อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยต้องสอบผ่านทัง 2 การสอบ ในครังนัน
4. นักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครัง มิฉะนันจะถูกถอนชือออก
จากทะเบียนนักศึกษา และผลการสอบทุกครังจะบันทึกไว้ในระเบียน (transcript)
5. สําหรับผูท้ ียังสอบไม่ผา่ นวัดคุณสมบัติ จะสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษา
5.6 การเตรียมการ
1. อาจารย์พบนักศึกษาวางแผนการทํางานร่ วมกัน
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. กําหนดพบกันหรื อติดต่อทางโทรศัพท์ e-mail อย่างน้อย ครัง/ สัปดาห์
. บันทึกใน portfolio
5.7 กระบวนการประเมินผล
. แผนปฏิบตั ิการ
. ประเมินจากผลงานทีได้รับมอบหมาย
. ประเมินจาก portfolio
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หมวดที ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
-มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติทีดีต่อการ
ปฏิบตั ิงานระดับครอบครัวและชุมชน
-มีความเชียวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน มีความรู้
ทันสมัย และประสบการณ์ในสาขาวิชาทีเกียวข้อง
เข้าใจ( อย่างลุ่มลึก) ในเนือหา และสามารถพัฒนา
นวัตกรรมหรื อเพือสุขภาพครอบครัวและชุมชน
ชีนําและเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- วิเคราะห์บทความโดยไม่ลอกเลียนแบบคนอืน
- แลกเปลียนความคิดเห็น
- แก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง
- ฝึ กคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
- ค้นคว้า สรุ ป และนําเสนอ
- อภิปรายประเด็นสําคัญของปัญหาทีเกิดขึน
- แก้โ จทย์จ ากงานประจําหรื อปั ญหาของชุ มชน
ทีมีลาํ ดับความสําคัญสูง

. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
1.มีคุณธรรม จริ ยธรรม ในการสร้างสรรค์งานวิชาการ
2. มีดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. เคารพสิทธิ คุณค่า และศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
4.มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5.มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
. ให้วิเคราะห์โดยไม่ลอกเลียนแบบคนอืน จากบทความทีค้นคว้า
. กําหนดระยะเวลาส่งงาน
. ในรายวิชาบัณฑิตสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
. ประเมินจากรายงานบทความซึงเป็ นผลงานของนักศึกษา ให้มีการตีพิมพ์
. กําหนดการให้คะแนนหากส่งงานไม่ตรงตามเวลาจะหักคะแนน
. ประเมินจากการสังเกตและจากการสร้างสถานการณ์

มคอ.
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2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษา
1. มีความรู้และความเข้าใจในเนือหาสาระสําคัญอย่างลึกซึงในองค์ความรู้ ความคิดรวบยอด
หลักการและทฤษฎีทีสําคัญของสาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว
2. รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือง
3. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต
4. สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ ทีเกียวข้องได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ให้แนวคิด ให้โจทย์ปัญหา ให้คน้ คว้า ให้นาํ เสนอ
. ฝึ กคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
. ลักษณะของงานทีมอบหมาย เป็ นการทําอย่างต่อเนือง ต่อยอดไปเรื อยๆ เป็ น spiral
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
. ประเมินจากการสอบข้อเขียน และ/หรื อ การสอบปากเปล่า
. ประเมินจากรายงาน และ/หรื อ แบบบันทึก
. ประเมินจากการสังเกต การซักถาม การอภิปราย และการโต้ตอบจากการสร้างสถานการณ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษา
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
4. สามารถประยุกต์ความรู้ และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ทีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
-ให้ปัญหา สร้างสถานการณ์ และ/หรื อ ศึกษาชุมชนจริ ง เพือให้นักศึกษาฝึ กทักษะคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เป็ นเหตุเป็ นผล และเป็ นระบบ โดยนักศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล สรุ ปประเด็น
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
. ประเมินจากการสังเกต การซักถาม การอภิปราย และการโต้ตอบจากการสร้างสถานการณ์
. ประเมินจากการตอบโดยใช้เหตุผล และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษา
1. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีนําสังคมให้ดีขึน
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2. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
3. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนือง
4. มีภาวะผูน้ าํ ในการแก้ไขปัญหา และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ชุมชน
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
- มอบหมายงานให้ทาํ ร่ วมกัน แบ่งหน้าที
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
. ประเมินโดยเพือนประเมินเพือน และ/หรื อ ผูร้ ่ วมงาน
. ประเมินจากการสังเกต เช่น การติดตามการทํางานในชุมชนของนักศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษา
1. สามารถคัดกรองข้อมูลวิจยั และค่าทางสถิติสุขภาพ เพือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
2. สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน การอภิปราย เพือนําเสนอผล
การวิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างกระชับในรู ปแบบทีถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถสือสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกาลเทศะ
4. สามารถใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างถูกต้อง
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. สร้างสถานการณ์มีทงถู
ั ก ผิด เพือดูว่านักศึกษาแยกแยะได้
. การนําเสนอในทีสาธารณะ เช่น การประชุมวิชาการ
3) กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็ นทียอมรับให้เข้าร่ วมนําเสนอในทีประชุมวิชาการ หรื อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2.6 ทักษะพิสัย
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัตทิ างวิชาชีพ นักศึกษาสามารถ
1. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทังการนําไปประยุกต์
2. มีทกั ษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพือพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนือง
3. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานระดับครอบครัว/ ชุมชน
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4. มีทกั ษะในการสร้างนวัตกรรม เพือพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนือง
2) กลยุทธ์ การสอนทีใช้ ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
. กระตุน้ ให้เขียนโครงการแบบมีนวัตกรรม
. เพิ มพูนความรู้ให้เป็ นระยะๆ ให้นาํ เสนอเป็ นระยะๆ ดูการปรับปรุ งและพัฒนางาน
3) กลยุทธ์ การประเมินทักษะทางปฏิบัตทิ างวิชาชีพของผู้เรียน
. ประเมินจากการนําเสนอปากเปล่า เป็ นระยะๆ และ/หรื อ นําเสนอด้วยโปสเตอร์
. ประเมินจากรายงานของโครงการ
. ประเมินจากการสังเกต และจากการสร้างสถานการณ์
. ประเมินจากนวัตกรรมทีเกิดขึน
. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมายดังนี
. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม ในการสร้างสรรค์งานวิชาการ รวมทังจริ ยธรรมการทําวิจยั และ
จริ ยธรรมการนําเสนอผลงานวิจยั หรื อการนําเสนอผลงานวิชาการ
2) มีดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้โดยใช้หลักฐาน มีเหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3) เคารพสิ ทธิ คุณค่า และศักดิศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
4) มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5) มีภ าวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นที มและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
3.2 ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนือหาสาระสําคัญอย่างลึกซึง ในองค์ความรู้ ความคิด รวบยอด
หลักการและทฤษฎีทีสําคัญของสาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
2) รู้ เข้าใจ และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนือง
3) มีค วามรู้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ชาที ศึก ษาเพื อให้เล็งเห็ น การเปลียนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต
4) สามารถบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ ทีเกียวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
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4) สามารถประยุกต์ความรู้ และพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ทีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีนําสังคมให้ดีขึน
2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเองและทางวิ
ั
ชาชีพอย่างต่อเนือง
4) มีภาวะผูน้ าํ ในการแก้ไขปัญหา และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ชุมชน
. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลวิจยั และค่าทางสถิติสุขภาพ เพือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุ ปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
2) สามารถสื อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการพูด การเขียน การอภิปราย เพือนําเสนอผลการ
วิเคราะห์และสรุ ปผลอย่างกระชับในรู ปแบบทีถูกต้องและเหมาะสม
3) สามารถสื อสารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกาลเทศะ
4) สามารถใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม
.6 ทักษะพิสัย
1) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทังการนําไปประยุกต์
2) มีทกั ษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพือพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนือง
3) มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานระดับครอบครัว/ ชุมชน
4) มีทกั ษะในการประเมินนวัตกรรม เพือพัฒนาสุขภาพชุมชนได้อย่างต่อเนือง
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แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

. ความรู้

1 2 3
วร.
วร.
วร.
วร.
วร.

ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ * 
ทฤษฎีและแนวคิดสําหรับเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว *
สัมมนาเวชศาสตร์

ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว *
หัวข้อพิเศษเพือการวิจยั *

วิทยานิพนธ์


1 2 3



ความรับผิดชอบรอง

. ทักษะ
. ทักษะการ
ความสั มพันธ์ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
. ทักษะทาง
ระหว่ างบุ คคล การสื อสารและ
. ทักษะพิสัย
ปัญญา
และความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
       -   -   - - -

  

-

   

  

-

       

-

 

-

 

-

  

-

-

              

-

     

-

-

                      

-

                       

หมายเหตุ * สําหรับผูท้ ีต้องเรี ยนรายวิชา (แต่ไม่นบั หน่วยกิต)
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หมวดที หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.
ดังนี
1.1 การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาทีไม่นบั หน่วยกิต ให้แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ผา่ น) โดยไม่มีค่าระดับ
1.2 การสอบวัดคุณสมบัติให้แบ่งเป็ นระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
หน่วยกิตทีได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลีย
1.4 การสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) และ
ไม่นบั หน่วยกิต
1.5 เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
อาจารย์ทีปรึ กษา และคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ ติดตามงานทีมอบหมาย และผลความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รี ยน
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็ จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบหรื องานที
มอบหมายว่าครอบคลุมผลการเรี ยนรู้ตามทีกําหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยน
การสอนในระดับรายวิชา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา และจากผุใ้ ช้บณ
ั ฑิต
. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination)
3.2 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชาทีไม่นบั หน่วยกิต
3.3ได้ค่ าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ทีมหาวิทยาลัยกําหนดได้แ ก่
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึงจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตํากว่า คะแนน
หรื อผลคะแนน TOEFL (paper-based test) ไม่ตากว่
ํ า คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (computer-based
test) ไม่ตากว่
ํ า คะแนน ผลคะแนน TOEFL (internet -based test) ไม่ตากว่
ํ า คะแนน หรื อผลคะแนน
IELTS ไม่ตากว่
ํ า . คะแนน
3.4 มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการ ทีมีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลันกรอง
(peer review) และอยูใ่ นฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 ชิ นงาน โดยอย่างน้อย 1 ชิ นงาน
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ต้องได้รับการตีพิมพ์หรื อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงาน บทความนี ต้องอยู่ในฐานข้อมูลวิจยั ซึงเป็ นส่ วน
หนึงของวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างทีศึกษาตลอดหลักสูตร
3. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขันสุดท้ายโดยคณะกรรมการทีคณะ
แพทยศาสตร์แต่งตัง และนําวิทยานิพนธ์ทีพิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ
3. ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ งของ
ผลงานได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในวารสารหรื อสิ งพิมพ์ทางวิชาการทีมีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลันกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นทียอมรับในสาขาวิชานัน
3. ต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด

หมวดที การพัฒนาคณาจารย์
. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าทีของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
2) ส่งเสริ มให้อาจารย์เพิ มพูนความรู้โดยเข้าร่ วมอบรมเพือพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทังในและต่างประเทศ
. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ มพูนความรู้โดยเข้าร่ วมอบรมเพือพัฒนาการสอน อบรมการวัด
และการประเมินผล อบรมการทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
) การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทังในและต่างประเทศ
. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืนๆ
1) พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ของอาจารย์ เพือให้เป็ น Role model
2) การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชุมชน
) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว และสาขาทีเกียวข้อง
4) ส่งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่
5) ส่งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมทักษะปฏิบตั ิ
6) ส่งเสริ มให้อาจารย์พฒั นาผลงานวิจยั และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทีมี peer review
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หมวดที การประกันคุณภาพหลักสู ตร
. การบริหารหลักสู ตร
1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร เป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบตั ิ
ให้แก่อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและ
อาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทํา
ทุกปี อย่างต่อเนือง
. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตทีสําเร็ จการศึกษา
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
-นัก ศึก ษาสําเร็ จ การศึก ษาภายใน -มี ร ะบบอาจารย์ที ปรึ กษาทั วไป -จํานวนนักศึกษาทีสําเร็ จการ
ระยะเวลาทีกําหนด
และอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ศึกษาในแต่ละปี
-คณะอนุ กรรมการหลัก สู ตรฯ -มีบนั ทึกในรายงานการประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการเรี ยนของ
นักศึกษาในทีประชุมแต่ละครัง
-นัก ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพเป็ นไปตาม -มีการประชุมพัฒ นาการเรี ยนการ -มีบนั ทึกในรายงานการประชุม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สอนอย่างต่อเนือง
. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
. การบริหารงบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทังงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้พิเศษ
เพือจัดซือตําราสือการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอ เพือสนับสนุ นการเรี ยน
การสอนในชันเรี ยนและการดําเนิ นการวิจยั และสร้างสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ของนักศึกษา และส่งเสริ ม สนับสนุนให้อาจารย์เขียนตํารา
. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมีอยู่เดิม
- มีหอ้ งสมุดของโครงการจัดตังสถานเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว ห้องสมุดนงเยาว์
หอสมุดป๋ วย อึงภากรณ์ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดปรี ดี พนมพยงค์
- ศูนย์วิทยบริ การ คณะแพทยศาสตร์
. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิมเติม
- สังซือหนังสือ ตํารา ผ่านห้องสมุดกลุ่มแพทย์ธรรมศาสตร์
- ขออนุมตั ิซือหนังสือ ตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรื ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนอืนๆ
รวมทังสืออิเลคทรอนิกส์อืน หรื อจากคณะแพทยศาสตร์
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. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
- นักศึกษาเป็ นผูป้ ระเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสาร และอุปกรณ์การเรี ยนการ
สอนตลอดจนทรัพยากรอืนๆ ทีจําเป็ น ภาคการศึกษาละ 1 ครัง
เป้าหมาย
-มี ต ํา รา หนั ง สื อ ทางด้ า นเวช
ศาสตร์ ชุ มชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว ทีทันสมัย และเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา
-มีว ารสารด้า นเวชศาสตร์ ชุ มชน
แล ะ เ ว ช ศ า ส ต ร์ ค ร อ บ ค รั ว ที
ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ไ ด้ ทั ง ท า ง
อิเล็คโทรนิคและจากห้องสมุด

การดําเนินการ
การประเมินผล
-จัดหาตํารา หนังสื อ ทีทันสมัยและ -จากข้อ เสนอแนะของนัก ศึ ก ษา
จํ า นวนที เพี ยงพอตามจํ า นวน เมื อสิ น สุ ด ก า ร เรี ย น แต่ ละ ปี
นักศึกษา
การศึกษา ทุกปี การศึกษา
-สมัครเป็ นสมาชิกวารสารต่างๆด้าน
เวชศาสตร์ ชุ มชนและเวชศาสตร์
ครอบครั ว โดยคณะและห้องสมุ ด
มหาวิทยาลัย

. การบริหารคณาจารย์
. การรับอาจารย์ใหม่
- มีแผนขออัตรากําลัง
- การรับอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์
. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
- มีการประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ
- มีการจัดโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน ปี ละ 1 ครัง
- มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี ละ 1 ครัง
. การแต่งตังคณาจารย์พเิ ศษ
- อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาเป็ นผูเ้ สนอชืออาจารย์พิเศษผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
- โดยให้มีสดั ส่วนอาจารย์พิเศษไม่เกิน 1 ใน 3 ต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทังหลักสูตร
. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
. การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ทีเกียวข้องกับภาระงานทีรับผิดชอบ และมีความรู้ดา้ นการ
จัดการทางการศึกษา
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. การเพิมทักษะความรู้เพือการปฏิบัตงิ าน
- บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้าง และธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สือการสอนได้อย่างสะดวก
- บุคลากรเข้ารับการอบรมตามทีคณะฯ จัดเพือเพิ มทักษะความรู้ในการปฏิบตั ิ งาน เป็ นต้นว่า การ
อบรมโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การอบรมเพิ มประสิ ทธิภาพการทํางาน การเขียนหนังสื อราชการ
กฎระเบียบการเงินและพัสดุ และการทํางานเป็ นทีม
. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
. การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืนๆ แก่นักศึกษา
- จัดระบบอาจารย์ทีปรึ กษาทัวไปให้คาํ แนะนําทังทางด้านวิชาการ รวมถึงการแนะนําอืนๆ
. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.2.1 กรณี ทีนักศึกษามีความสงสัยเกียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจะยืนคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้
. . การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
พ.ศ.
หมวดที
. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- เพือให้ได้นกั ศึกษาทีมีคุณภาพ และเป็ นไปตามเป้ าหมายทีตังไว้
- เพือปรับปรุ งหลักสูตรให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสังคม
. มีแผนการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสาขาทีเกียวข้องมาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก เพือ
เพิ มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธ์ในเรื องทีสนใจหรื อเป็ นปัญหาทีพบในการปฏิบตั ิงานอันจะเป็ นการ
พัฒนาต่อยอดงานเดิม หรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ดา้ นเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
. มีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือนํามาปรับปรุ งหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
. มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ นใจเข้ามาศึกษา
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7. ตัวบ่ งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
1)
2)
3)
4)

5)

6)
)

)

9)
10)
)
12)

ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 ปี ที 5
มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสํานักงาน
    
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ มีส่วนร่ วมในการ
    
ประชุมเพือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ทีสอดคล้องกับกรอบ
    
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. และ มคอ. อย่างน้อยก่อนการ
    
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
    
และ มคอ. ภายใน วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาทีเปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
    
ภายใน วัน หลังสิ นสุดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ทีกําหนดใน มคอ. และ มคอ. (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ของ
    
รายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
   
ทีรายงานใน มคอ. ปี ทีแล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้าน
    
การจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
    
หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
    
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมีต่อ
  
คุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่นอ้ ยกว่า . จากคะแนนเต็ม .

มคอ.
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ดัชนีบ่งชีผลการดําเนินงาน
13) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลียไม่
น้อยกว่า . จากคะแนนเต็ม .
14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลียไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
15) จํานวนนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาทีคงอยู่
ในชันปี ที 2

ปี ที 1 ปี ที 2 ปี ที 3 ปี ที 4 ปี ที 5





















หมวดที การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
. การประเมินกลยุทธ์ การสอน
. . การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
. . การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพือการแลกเปลียนเรี ยนรู้และขอคําแนะนํา
. . การสอบถามจากนักศึกษา
. . การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชีได้ว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนือหาทีได้
สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาส
ต่อไป
1.1.5 ประเมินความพึงพอใจการจัดการเรี ยนการสอน ของแต่ละรายวิชา
. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้านโดยปิ ดลับ เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา
การชีแจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สือการสอน
. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม ควรประเมินจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ใน international peer review
journals มีกระบวนการทีได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น
- หลักสูตรในช่วง 5 ปี แรก ยังไม่มีผสู้ าํ เร็ จการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามได้มีการจัดทําโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทุกปี โดยให้ผแู้ ทนนักศึกษามีส่วนร่ วมในการ ประเมิน
- มีคณะกรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิมาประเมินหลักสูตรในงานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
- เมือครบในช่วง 5 ปี แรก และหลักสูตรปรับปรุ งนี จะทําการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และในการบรรลุผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวังจากกลุ่มบุคคลดังนี 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อผูป้ ระเมินภายนอก 3) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต/หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ
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. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร ควรมีผ้ ูประเมินจากภายนอก ประกอบด้ วย
หน่ วยงานผู้ใช้ ผลผลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากชุ มชนทีจะรับประโยชน์ จากผลผลิต
การประเมินผลการดําเนิ น งานตามตัว บ่งชี ผลการดําเนิ น งานที ระบุในหมวดที 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลัก สูตร และคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย คน (ควรเป็ นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง ควรมีผ้ปู ระเมินจากภายนอก ประกอบด้ วยหน่ วยงาน
ผู้ใช้ ผลผลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากชุ มชนทีจะรับประโยชน์ จากผลผลิต
- มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
- อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี เสนอคณะอนุกรรมการหลักสูตร
- คณะอนุกรรมการหลักสูตรเพือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, . หน้า
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ
. หนังสือ / ตํารา
. ศรี เมื อ ง พลัง ฤทธิ . วิ ท ยาการระบาดและสุ ข ภาพประชากร . กรุ งเทพฯ: สํา นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. . หน้า
. ศรี เมือง พลังฤทธิ. ใน วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย บรรณาธิการ. กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา
เคล็ดลับชะลอวัยด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. . หน้า - .
. งานวิจยั
2.1 ศรี เมือง พลังฤทธิ, เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริ ฐ. การพัฒนาชุมชนเพือให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การดูแลสุขภาพ กรณี ศึกษา: โครงการปุ๋ ยชีวภาพ เพือสุขภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว ตําบลคลองสี อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารสาธารณสุขศาสตร์
; ( ): - .
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2.2 ศรี เมือง พลังฤทธิ, สวณี เต็งรังสรรค์. แนวทางการพัฒนาวิชาวิทยาการระบาด สําหรับนักศึกษา
แพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ;7(1):66-75.
2.3 ศรี เมือง พลังฤทธิ. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา : การศึกษาเชิงคุณภาพ. วารสารประชากรศาสตร์
; ( ):67-84.
2.4 สวนิ ต อ่ องรุ่ งเรื อ ง, เพีย งจัน ทร์ เศวตศรี ส กุ ล , ศรี เมือ ง พลังฤทธิ . การเตรี ยมความรู้ ด ้า น
วิทยาศาสตร์ พืนฐาน ด้านการเรี ยนรู้ชุมชน และด้านการเรี ยนแบบการใช้ปัญหาเป็ นหลัก กรณี ศึกษาของ
นักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์. วารสารจิตวิทยาคลินิก 2551; ( ): - .
2.5 ศรี เมือง พลังฤทธิ, พรทิพย์ ธีระกาญจน์. ความเข้าใจในความหมายและการดําเนิ นชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษา: ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี . Proceeding การประชุมวิชาการ
โครงการจัด ตังสถานเวชศาสตร์ ชุ ม ชนและเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ประจํา ปี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “สุ ขภาพยังยืนบนพืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” วันที - กันยายน
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
2.6 ศรี เมือง พลังฤทธิ, เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสร็ ฐ , สนาม พึงบัว. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูท้ ีมีอายุ
ตังแต่ ปี ขึ นไป ตํา บลคลองสี อํา เภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุ ม ธานี . วารสารประชากรศาสตร์
; ( ):27-43.
. แสงดาว สี ด าไล, วิ ว ฒ
ั น์ พุ ทธวรรณไชย, ศรี เ มือง พลังฤทธิ , ชุ มพจต์ อมาตยกุล. ผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฎิบตั ิ เพือป้ องกันและควบคุมไข้เลือดออก ทีเมืองจําพอน แขวง
สะหวันนะเขต ประเทศลาว. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ;39(2):121-129.
. ศรี เมือง พลังฤทธิ , ชุมพจต์ อมาตยกุล, อลิสสา รัตนตะวัน, ประสงค์ แผ่วฉิ มพลี. การเพิ มเสริ ม
พลัง : การสร้างทีมสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี . วารสารธรรมศาสตร์ เวชสาร
;ปี ที ฉบั บ พิ เ ศษ:139-144. การประชุ มวิ ช าการ ครบรอบ ปี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรกฎาคม .
. ศรี เมื อ ง พลัง ฤทธิ , อลิ ส สา รั ต นตะวัน , สวนิ ต อ่ อ งรุ่ งเรื อง, ชุ มพจต์ อมาตยกุ ล , ประสงค์
แผ่วฉิมพลี. การเพิ มเสริ มพลัง : สถานะสุขภาพ และความต้องการด้านสุขภาพของคนในชุมชนอําเภอลําลูกกา
จังหวัด ปทุ มธานี . วารสารธรรมศาสตร์ เวชสาร
;ปี ที ฉบับพิเ ศษ:145-149. การประชุ ม วิชาการ
ครบรอบ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรกฎาคม .
. ศรี เมือง พลังฤทธิ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบัตรออตตาวา
กรณี ศึกษา : ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ;33(3):30-39.
. ศรี เมือง พลังฤทธิ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบัตรออตตาวา
กรณี ศึ ก ษา : หมู่ ตํา บลคู ค ต อํา เภอลํา ลูก กา จัง หวัด ปทุ ม ธานี . วารสารการพยาบาลและสุ ข ภาพ
;4(3):24-32.
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2.12 ศรี เมือง พลังฤทธิ. การพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และกฎบัตรออตตาวา
กรณี ศกึ ษา : หมู่ที ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (Development of Quality of Life by
Application Sufficiency Economy and Ottawa Chater Case Study: Moo 5, Kukot Sub-district, Lamluka
District, Pathumtani Province). วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
; ( ).
. ศรี เมือง พลังฤทธิ, อลิสสา รัตนตะวัน, และ ชุมพจต์ อมาตยกุล. การเสริ มสร้างพลังโดยการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้างทีมสร้างเสริ มสุขภาพทีเข้มแข็ง หมู่ที ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี (Empowering by Community Participation in Creating an Empowerment Health Promotion Team at
Moo 3 Kukot Subdistrict, Lumlooka District, Pathum-thani Province). วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
; ( ): - .
2.14 Srimuang Palungrit. Empwerment: Prevention of Narcotics Abuse and Risky Sexual Behaviors
in Teenager: A Case Study in Lamlukka District, Pathumthani Province). Journal of Demography. 2012;28(1)
:53-66.
2.15 ศรี เมือง พลังฤทธิ. การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิต ของผูท้ ีอายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป ตําบล
คลองสี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (The Factor Analysis of Quality of Life of 45 Years Old
and Over in Klong Si Sub-district, Klong Luang District, Pathum Thani Province). วารสารสาธารณสุ ข
ศาสตร์. ; 42(1).
. บทความ
. ศรี เมือง พลังฤทธิ. ผูส้ ูงอายุไทย. website คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(www.med.tu.ac.th) พฤษภาคม .
3.2 ศรี เมืองพลังฤทธิ.การดูแลสุขภาพของผูเ้ กษียณอายุ.หนังสือทีระลึกเกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
. หน้า - .
. ศรี เมือง พลังฤทธิ. สิทธิผสู้ ูงอายุทีควรทราบ. หนังสือทีระลึกเกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจําปี
. หน้า - .
. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ววิ ฒ
ั น์ พุทธวรรณไชย
งานวิจยั
- แสงดาว สี ด าไล, วิ ว ฒ
ั น์ พุทธวรรณไชย, ศรี เมื อง พลังฤทธิ , ชุ มพจต์ อมาตยกุล. ผลของ
โปรแกรมสุ ข ศึก ษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฎิ บตั ิ เพือป้ องกันและควบคุ มไข้เลือดออก ที เมืองจําพอน
แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ;39(2):121-129.
- สุรศักดิ บูรณตรี เวทย์, วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย. การศึกษาความต้องการด้านเนือหาการสร้างเสริ ม
สุขภาพ สําหรับบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ธรรมศาสตร์เวชสาร
2553;10(1):17-27.
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หนังสือ
. วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย บรรณาธิการ. กายเหนือวัย ใจเหนือกาลเวลา เคล็ดลับชะลอวัยด้วยเวช
ศาสตร์อายุรวัฒน์. สํานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด. สิงหาคม . หน้า.
บทความ
. วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย. การพัฒนางานกับการจัดการความรู้. วารสารธรมศาสตร์เวชสาร
; (4).
5. รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล
งานวิจยั
- แสงดาว สี ด าไล, วิวฒั น์ พุทธวรรณไชย, ศรี เมือง พลังฤทธิ , ชุ มพจต์ อมาตยกุล. ผลของ
โปรแกรมสุขศึกษาต่อความรู้ เจตคติ และการปฎิบตั ิ เพือป้ องกันและควบคุมไข้เลือดออก ทีเมืองจําพอน แขวง
สะหวันนะเขต ประเทศลาว. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ;39(2):121-129.
- ศรี เมือง พลังฤทธิ, ชุมพจต์ อมาตยกุล, อลิสสา รัตนตะวัน, ประสงค์ แผ่วฉิมพลี. การเพิ มเสริ ม
พลัง : การสร้างทีมสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร
;ปี ที ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ ครบรอบ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม .
- ศรี เมือง พลังฤทธิ , อลิสสา รัต นตะวัน, สวนิ ต อ่องรุ่ งเรื อง, ชุ มพจต์ อมาตยกุล, ประสงค์ แผ่ว
ฉิ มพลี. การเพิ มเสริ มพลัง : สถานะสุ ขภาพ และความต้องการด้านสุ ขภาพของคนในชุมชนอําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี. วารสารธรรมศาสตร์ เวชสาร
;ปี ที ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ ครบรอบ ปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรกฎาคม .
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ภาคผนวก แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร (ใช้ เฉพาะกรณีหลักสู ตรปรับปรุ ง)
การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว ฉบับปี พ.ศ. 2550
เพือใช้ กบั หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนีได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมือวันที มิถุนายน
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครังนีแล้ว ในคราวประชุมครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
3. หลักสูตรปรับปรุ งแก้ไขนี เริ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา
ตังแต่ภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
1. หลักสูตรเดิมใช้จดั การเรี ยนการสอนมาแล้ว ปี (ปี การศึกษา - ปี การศึกษา )
2. เพือให้มีความทันสมัย นําไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
3. ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และเพิ มโอกาสให้ผเู้ ข้าศึกษา
. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข (ระบุส่วนทีต้องการปรับปรุ งแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น
ถ้าต้องการเปิ ดรายวิชาใหม่เพิ ม ต้องระบุเลขประจํารายวิชา ชือรายวิชาทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
หน่ วยกิ ต จํานวนชัวโมงเรี ยนต่อสัปดาห์ กลุ่มวิชาหรื อหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เป็ นต้น หากมีการ
เปลียนแปลงคําอธิ บายรายวิชาให้เทียบคําอธิบายรายวิชาเก่ากับใหม่ดว้ ย)
สําหรับผูท้ ีอาจารย์ทีปรึ กษาและคณะอนุกรรมการหลักสูตรโดยความเห็นชอบคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เห็นสมควรให้เรี ยนรายวิชา โดยไม่นบั หน่วยกิต
เดิม
ใหม่
. เรี ยนมากทีสุด รายวิชา
. เรี ยนมากทีสุด รายวิชา
. หน่วยกิตรวม หน่วยกิต
. หน่วยกิตรวม หน่วยกิต
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. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เมือเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี
หมวดวิชา
เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ
โครงสร้ างเดิม
โครงสร้ างใหม่
วิทยานิพนธ์
หน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ า ผูท้ ีสําเร็ จ ป. ตรี หน่วยกิต ผูท้ ีสําเร็ จ ป. ตรี หน่วยกิต ผูท้ ีสําเร็ จ ป. ตรี หน่วยกิต
ผูท้ ีสําเร็ จ ป.โท หน่วยกิต ผูท้ สํี าเร็ จ ป.โท หน่วยกิต ผูท้ ีสําเร็ จ ป.โท หน่วยกิต
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ภาคผนวก ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
ชือหลักสู ตร
-หลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและ
เวชศาสตร์ ครอบครัว
ชือปริญญา
-ปรั ชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครั ว)
ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ปรัชญา
มุ่งสู่ การสร้างบัณฑิตให้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านสุ ขภาพ
แบบบู ร ณาการ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถระดั บ สู ง รวมทังมี
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์จ รรโลงความก้า วหน้ า ทาง
วิชาการ โดยเชือมโยงศาสตร์ ทางสาขาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวช
ศาสตร์ ค รอบครั ว กับ ศาสตร์ อื นๆ ได้อ ย่า งต่ อ เนื อง อี ก ทังมี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
ผลิ ต ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต สาขาเวชศาสตร์ ชุ ม ชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว ให้มีความรู ้ทงทางกว้
ั
างและทางลึกสามารถสร้ างองค์
ความรู ้ใหม่ และนําไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด รวมทังสามารถใช้ทรั พยากร และเทคโนโลยีที
เหมาะสมเพือพัฒนาประเทศ

กับ ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
ชือหลักสู ตร
-หลั กสู ตร ปรั ชญาดุ ษฎี บ ั ณฑิ ตสาขาวิ ชาเวชศาสตร์ ชุ มชนและ
เวชศาสตร์ ครอบครัว
ชือปริญญา
-ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (เวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว)
ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ปรัชญา
บูร ณาการองค์ค วามรู ้ เ พื อสร้ างงานวิ จัย ใหม่ ด ้า นเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว

วัตถุประสงค์
1) มีความรู ้ความสามารถขันสู ง ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
จัดการองค์ความรู ้เรื องสุ ขภาพของสังคมในระดับครอบครัวและชุมชน
2) สามารถสร้างงานวิจยั โดยบูรณาการองค์ความรู ้เพือพัฒนา
สุ ขภาพของสังคมในระดับชาติ และ/หรื อ ระดับนานาชาติ
3) มีความรู ้และทักษะในการสร้างผลงานวิจยั ทีได้มาตรฐานสากล
และแก้ปัญหาสุ ขภาพของสังคมในระดับครอบครัว และชุมชน
4) มีปฏิสัมพันธ์และประสานความร่ วมมือในการทํางานกับชุมชน
5) มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีเจตคติต่อวิชาชีพของตนเองและสังคม
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์
1) คุณวุฒิ
สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ หรื อสาขาทีเกียวข้องมีคะแนนเฉลีย .1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์
สะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า . หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือก
สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์ การแพทย์ สุ ขศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ หรื อสาขาทีเกียวข้อง ทีมีคะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า
สมัครได้ หรื อ
3.25 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของ
. เป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึก ษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณ ฑิต ทัน ต คณะอนุกรรมการหลักสู ตร พิจารณาให้สมัครได้ หรือ
แพทยศาสตรบัณฑิ ตทีมี ค ะแนนเฉลี ยสะสม (GPA) ไม่ ตากว่
ํ า
. หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลื อ กโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้ หรื อ
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หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
. เป็ นผู ้ สํ า เร็ จก าร ศึ ก ษา ระ ดั บ ปริ ญญาโ ท ด้ า น
วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ชีว ภาพ หรื อ สาขาที
เกียวข้องที มีคะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า .
หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้ หรื อ
. เป็ นนัก ศึ ก ษาทีกํา ลังศึ ก ษาในหลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชน
และเวชศาสตร์ ค รอบครั ว มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
ประสงค์จะโอนเข้าศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
ซึ งต้องมีคุณสมบัติดงั นี
. คะแนนเฉลียสะสม (GPA) เมือสมัครเข้าเรี ยน
ระดับปริ ญญาโทไม่ตากว่
ํ า . สําหรับบัณฑิตวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพหรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง และ
ไม่ตากว่
ํ า . สําหรับแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อคณะ
กรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาให้สมัครได้
. ได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษา และได้
คะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า .
. เกรดของวิชาบังคับและวิชาบังคับเลือกรวม หน่ วยกิต
ต้องไม่ตากว่
ํ า B ทุกรายวิชา
. ผู ้เ ข้า ศึ ก ษาตามข้อ . - . จะต้อ งมี คุ ณ สมบัติ อื นๆ
เป็ นไปตามข้อ บังคับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. และฉบับแก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
ข้อ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึ กษา
. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หรื อการ
เข้า รั บ คั ด เลื อ กกรณี พิ เ ศษอื น โดยความเห็ น ชอบของ
อธิการบดีผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL
หรื อ IELTS ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โดยเป็ นผลสอบภายในระยะเวลาไม่
เกิน ปี นับตังแต่วนั สอบผ่าน

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
1. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี (หลักสู ตร 6 ปี ) ทีมี
คะแนนเฉลียสะสม (GPA) ไม่ตากว่
ํ า 3.25 หรื อคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะอนุ กรรมการหลักสู ตร
พิจารณาให้สมัครได้
2) มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสาร ทีมีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
หรื อฐานข้อมูลระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 ฉบับ โดยมีหลักฐาน
ทีแสดงให้เห็นเป็ นทีประจักษ์ว่าผลงานดังกล่าวกระทําด้วยตนเอง
เป็ นส่ วนใหญ่
3) มีหนังสื อรั บรองด้านวิชาการและจริ ยธรรม (recommendation)
อย่างน้อย 2 ฉบับ
4) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ
IELTS 5 ตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึ ก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ โดยเป็ นผลสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึง
วันสมัคร
5) มีคุณสมบัติอืนๆ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้ว ยการศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2541 ฉบับ แก้ไ ข
เพิ มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ข้อ 8

การคัดเลือกผู้เข้ าศึ กษา
) ต้อ งผ่ า นการสอบคัด เลื อ กตามเกณฑ์ข องคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย
การสอบสั มภาษณ์ แ ละทดสอบบุ คลิกภาพ หรื อ การเข้ารั บ การ
คัดเลือกโดยความเห็นชอบของอธิ การบดีผ่านคณะอนุ กรรมการ
หลักสู ตร
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งแนวคิดการวิจยั (concept paper) มาเพือ
ประกอบการพิจารณาและนําเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
) เงือนไขอืนๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ/หรื อ
คณะแพทยศาสตร์
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หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
จํานวนการรับนักศึ กษา
- คน
ระบบการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรภาคกลางวัน ในระบบทวิภาค
โครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
.หลักสู ตร
1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวม
-ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
-ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
-ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต สําหรับผูท้ ีโอนมาจาก
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชศาสตร์ ชุมชน
และเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาศึ กษา
-สําหรั บนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ใช้
เวลาอย่างมากไม่ เกิ น ปี การศึก ษา ( ภาคการศึ ก ษา
ปกติ) นับแต่วนั ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
- สําหรับนักศึกษาทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใช้
เวลาอย่า งมากไม่ เ กิ น ปี การศึ ก ษา( ภาคการศึ ก ษา
ปกติ) นับแต่วนั ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
. โครงสร้ างหลักสู ตร
สําเร็จ ป. ตรี สําเร็ จ ป.โท กําลังศึกษาป.โท*
. รายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24
- หมวดวิชาบังคับ
11
- หมวดวิชาบังคับเลือก
10
- หมวดวิชาเลือก
-

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
จํานวนการรับนักศึ กษา
คน
ระบบการศึกษา
ผสมผสานระหว่ างแบบชันเรี ย น ทางไกลทางอิน เตอร์ เ นต
และทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื อหลัก (e-learning)
โครงสร้ างและองค์ประกอบของหลักสู ตร
.หลักสู ตร
. จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่ วยกิตรวม
- สํา หรั บ ผู ้ที สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาโท จะต้อ งทํา
วิทยานิพนธ์จาํ นวน 48 หน่วยกิต
- สํา หรั บ ผู ้ที สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี จะต้อ งทํา
วิทยานิพนธ์จาํ นวน 72 หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา
- สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ไม่เกิน 6 ปี (12
ภาคการศึกษาปกติ) นับแต่วนั ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
- สําหรับผูท้ ีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่เกิน 8 ปี (16
ภาคการศึกษาปกติ) นับแต่วนั ขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา

. โครงสร้ างหลักสู ตร
แบบ (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์)
ผู้ทีสํ าเร็จป.โท ผู้ทีสํ าเร็จป.ตรี
วิทยานิพนธ์ 48
72
หน่วยกิต
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หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

. วิทยานิพนธ์ 48
4
48
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า
72
72
*กําลังศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวช
ศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบการระบุรายละเอียดในตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างฯ ให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดในหลักสูตรฉบับเดิมและฉบับปรับปรุ งใหม่
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มคอ.

ภาคผนวก ตารางเที ยบรายวิ ชาในหลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา เวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครั ว ฉบับ พ.ศ.
กับ ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
. รายวิชาทีไม่ มีการเปลียนแปลง
วร. บัณฑิตสัมมนา

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.
(--)

วร.
สั มมนาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวช ปรับจากการเรี ยน
ศาสตร์ ครอบครัว
(--)
ภาคการศึกษา เป็ น
ภาคการศึกษาต่อเนือง

. รายวิชาทีมีการเปลียนแปลง
วร.
พศ. วิธีวิทยาการวิจยั และจริ ยธรรม
2(2-0-6)
พศ. สถิติประยุกต์
2(2-0-6)
. รายวิชาทีเปิ ดเพิม
-

วร.

วร.

. รายวิชาทีปิ ด/ ตัดออกทัง สาขา
วร. เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ขและคลินิก
วร. การพัฒนาสุ ขภาพชุมชนแบบองค์รวม
และยังยืน
วร. การกําหนดนโยบายและการบริ หาร
จัดการทางสุ ขภาพ
สาขาเวชศาสตร์ ชุมชน
วร.612 การจัดการปัญหาสุ ขภาพทีพบบ่อยโดย
ใช้วิทยาการระบาด
วร.613 การพัฒนาสุ ขภาพชุมชนแบบองค์รวม
และยังยืน
วร.614 สังคมศาสตร์ การแพทย์และสุ ขภาพ
สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
วร.622 เวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชปฏิบตั ิ
ปฐมภูมิชนสู
ั ง

สรุ ปการ
เปลียนแปลง

ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
และเชิงปริ มาณ
(-- )

ยุ บ รวมเป็ นวิ ช าเดี ย ว
(วร. ) หน่ ว ยกิตเท่ า
เดิม

ทฤษฎีและแนวคิดสําหรับเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
(--)
หัวข้อพิเศษเพือการวิจยั ( - - )

-ยุบรวมรายวิชาต่างๆ
มาสอนเน้นทฤษฎี
แแนวคิด
-เป็ นรายวิ ช าเน้ น เพื อ
เ ตรี ย มก า ร ทํ า วิ ท ย า
นิพนธ์
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หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.

มคอ.
สรุปการเปลียนแปลง

วร.62 การจัดการปัญหาสุ ขภาพทีพบบ่อยใน
ระดับปฐมภูมิ : ทางอายุรศาสตร์ และ
กุมารเวชศาสตร์ รวมทังหัตถการทางคลินิก
วร.62 การจัดการปั ญหาสุ ขภาพทีพบบ่อยใน
ระดับ ปฐมภู มิ : ทางศัล ยกรรม โรค
กระดู ก สู ติ น รี เว ชศาสตร์ รวมทั ง
หัตถการทางคลินิก
วร.62 ภาคปฏิบตั ิ ทางคลินิ กหรื อทํา โครงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
วิชาเลือก

ภาคผนวก 6 แนบสําเนาเอกสารต่อไปนี
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการวิทยานิพนธ์ พ.ศ.
พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที ) พ.ศ.
และ (ฉบับที ) พ.ศ.
. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.
หมายเหตุ เอกสารหั ว ข้ อ นี ให้ ใ ส่ ใ นเล่ ม เอกสารหลัก สู ต รฉบับ ที จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่ วนฉบับร่ างทีเสนอคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยและการจัดการศึกษา

