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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต/แพทยศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Clinical Epidemiology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินกิ )
ชื่อยอ วท.ม. (ระบาดวิทยาคลินิก)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Clinical Epidemiology)
ชื่อยอ M.Sc. (Clinical Epidemiology)
3. วิชาเอก ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 1.5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2557
- กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
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- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที…่ 5/2557....
เมื่อวันที่ …17….. เดือน ....มีนาคม.......... พ.ศ.…2557………
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ …2/2557… เมื่อวันที่ …...9.….. เดือน ....มิถุนายน...... พ.ศ. ….2557.....
- ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครัง้ ที่ ……5/2557....…............
เมื่อวันที่ …26....….. เดือน ...พฤษภาคม....... พ.ศ. …2557……
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักระบาดวิทยาคลินิก
8.2 อาจารย
8.3 นักวิชาการ
8.4 ที่ปรึกษาทางการแพทยในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
8.5 นักวิจัยทางการแพทย
8.6 ผูประสานงานโครงการวิจัยทางการแพทย
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3101403132XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
ชยันตรธร ปทุมานนท

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
- Doctor of Science (Clinical
Epidemiology), Erasmus
University, The Netherlands,
2542
- Master of Science
(Epidemiology), London
University, United Kingdom,
2537
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
2520
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เลขประจําตัว
ประชาชน
3100901419XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

3

3100800643XXX

ผูชวยศาสตราจารย

ลําดับ

ชื่อ - สกุล
ภาสกร ศรีทิพยสุโข

ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
- หนังสืออนุมัติแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (เวชศาสตรครอบครัว)
แพทยสภา, 2547
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (กุมารเวชศาสตร)
แพทยสภา (มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร), 2544
- Master of science (Medical
Statistics), Newcastle
University, Australia, 2546
- Master of science
(Epidemiology), University
of London, United
Kingdom, 2538
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534
- Doctor of Philosophy
(Psychiatric Epidemiology)
University of London, UK,
2551
- วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(จิตเวชศาสตร) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร, 2540
- Master of science (Cognitive
Science) University of
Birmingham, UK, 2541
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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การรวมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในป พ.ศ. 2558
จะทําใหการเชื่อมโยงประเทศภายในภูมิภาคมีความเขมขนขึ้น แรงงานตางชาติกลายเปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การเคลื่อนยายประชากรขามพรมแดนมีขอจํากัดลดลง การยายถิ่นของแรงงานขามชาติทั้ง
แรงงานที่มีฝมือและไรฝมือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศเพิ่มภาระคาใชจายดานสุขภาพ โรคติดตอ
ขามพรมแดนพบไดงายขึน้ นอกจากนั้นความไมสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศของโลกเปนปจจัยเพิ่ม
อุบัติการณโรคระบาด โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา ประชากรไทยมีปญหาเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได
สูงขึ้นทุกโรค
ประเทศไทยเริ่ม มีบ ทบาททางดานสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยในระดับภูมิภาค (Medical hub) เนื่อง
จากเห็นศัก ยภาพของระบบบริก ารการแพทยไทย ความไดเปรียบดานคาใชจายและจุดแข็ง ดานการ
ทองเที่ยว ทําใหเกิดปญหาสมองไหลจากโรงพยาบาลภาครัฐไปสูโรงพยาบาลเอกชนที่จัดบริการดังกลาว ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังประสบปญหาขาดแคลนแพทยและบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับความ
ตองการบริการสําหรับประชาชนไทยที่ยังขาดแคลนอยางรุนแรงสืบเนื่องจากการเปลี่ยนระบบการใหบริการ
สาธารณสุขไปเปนแบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการดูแลรักษาผูปวยมีประสิทธิ ภาพและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็มีภาระคาใชจายมากขึ้น จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยการเตรียมรองรับผลกระทบดานสุขภาพดวยการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาองคความรูดานการปองกันโรค การคัดกรองโรค การลด
ระดับความรุนแรงของโรค และการดูแลรักษาผูปวย ทั้งนี้ตองเปนองคความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยที่
สอดคลองกับ ปญ หาสํ าคัญ และการจัดการความรูในสภาวะแวดลอมทองถิ่ นของประเทศไทยภายใต
แนวความคิดของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ในระยะแรกของการเปดหลักสูตร คณะแพทยศาสตรจะเปดหลักสูตรเปนภาษาไทยเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการเตรียมความพรอมของบุคลากรดานการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อใหหลักสูตรผานการรับรองและประเมินคุณภาพจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนการแสดงความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนนานาชาติ
กอน และเมื่อมีศักยภาพความพรอมดานการวิจัยแลวจะพิจารณาเปดเปนหลักสูตรนานาชาติตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันสถานะสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คืออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้นและ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามระยะหางระหวางปที่มีสุขภาพดีกับอายุ
เฉลี่ยยังหางกันมาก แสดงวาอายุยืนยาวแตมีความเจ็บปวยเรี้อรัง ในสังคมมีปญหาการติดสุรา อุบัติเหตุ
จราจร และหลอดเลือดสมองสูงในเพศชาย และมีปญหาโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึม
เศราสูงในเพศหญิง สาเหตุหลักของการสูญเสียปสุขภาวะในทั้งชายและหญิงมาจากโรคไมติดตอและโรค
เรื้อรังที่ปองกันไดซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 2 ทศวรรษที่ผานมา จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยการประยุกตระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมมาผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย
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เพื่อพัฒนาการปองกัน การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพผูปวย ทั้งนี้เพื่อรักษาสมดุลของภาระคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลของภาครัฐและลดผลกระทบตอโครงสรางงบประมาณการพัฒนาประเทศดานอื่น
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มุงเนนการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรูควบคูคุณธรรม จริยธรรมและผลิตผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพ หลักสูตรมุงเนนใหนักศึกษา
ทําวิจัยที่ตองใชระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกเบื้องตน เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทัก ษะดานการ
วิเคราะห สังเคราะหที่สรางองคความรูใหมทางวิชาการ ที่ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชา
การดานระบาดวิทยาคลินิกที่เปนไปอยางรวดเร็ว นําองคความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
ดานการปองกันและการดูแลรักษาผูปวย หรือตอยอดในเชิงพาณิชย พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย สรางเครือขายนักวิจัย สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหม กําหนดทิศทางการ
วิจัยที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาความรูใหม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อใหหลักสูตรสามารถสรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการที่ศึกษาคนควา ทําวิจัยพื้นฐาน การวิจัย
เพื่อการพัฒนา การวิจัยเชิงนโยบายที่จะชวยลดปญหาดานสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการเสนอแนะ
ปรับปรุงนโยบายดานสุขภาพใหมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและทรัพยากรของประเทศ สอดคลองกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งในดานความเปนเลิศทางวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต การสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตผลงานวิจัย จําเปนตองเสริมสรางศักยภาพอาจารยให
มีความรูดานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินกิ ขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 (1-2-5)
รคน.605 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
2 (1-2-5)
13.3 การบริหารจัดการ
1. คณะอนุกรรมการหลักสูตรแตละหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
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2. แตงตั้งผูรบั ผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาจารยผสู อนและนักศึกษา ในการพิจารณาขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการดําเนินการรายวิชา
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ระบาดวิทยาคลินิกเปนศาสตรที่ใชในการตัดสินใจเพื่อการบริบาลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1.2 ความสําคัญ
เปนศาสตรเพื่อตอบคําถามทางคลินิกดานสมุฏฐานของโรค การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การ
พยากรณ การพัฒนาวิธีปองกัน และเปนเครื่องมือในการตัดสินใจทางคลินิก โดยมุงประเด็นของความเกี่ยว
ของกันระหวางการเกิดโรค ผลที่ตามมา และสาเหตุ นอกจากนี้สามารถบูรณาการกับศาสตรดานการแพทย
คลินิก สถิติศาสตรคลินิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนสูงสุดในเวชปฏิบัติทางคลินิก การดูแล
รักษาผูปวย การปองกันโรค และการกําหนดนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1. มีความรูค ูคุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย รับผิดชอบตอสังคม
2. สามารถทําวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพทั้งดานระเบียบวิธีวิจัย
การใชส ถิติขั้นสูง และการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ สามารถเผยแพรง านวิจัยถึง ผูใช และสามารถใช
ประโยชนจากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมไดอยางยั่งยืน
3. สามารถพัฒนาองคความรูในการวิจัยสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกทัง้ ความรูในเชิงวิชาการและ
ความรูในเชิงนโยบายและปฏิบัติตามกระบวนการวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ
- มีการปรั บ ปรุ งหลั กสูต รทุ ก 5 ป ต าม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
- การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
- การประกันคุณภาพหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
จากคณาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
นั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การ
ศึกษา และผูใชบัณฑิต

แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

- การเสวนาทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ

- ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู เ ข า
รวมเสวนา
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
- การพัฒ นาทั กษะนั กศึ กษาในการ
จัดทําวิทยานิพนธตนฉบับ
- การสนั บ สนุ นนั ก ศึ กษาในการนํ า
เสนอผลงานในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ
ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ / ห รื อ ร ะ ดั บ
นานาชาติ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- จํานวนผลงานจากวิ ท ยานิพ นธ
ที่ ไ ด รั บ การตี พิ ม พ ใ นวารสาร
ระดับนานาชาติ
- จํานวนผลงานจากวิ ท ยานิพ นธ
ที่นําเสนอผลงานในการประชุ ม
วิชาการในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการ
ศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ทั้งนี้ การจัด
การศึกษาเปนแบบปกติโดยใชบทเรียนโมดูล (Instructional Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ/หรือ วันเสาร วันอาทิตย เวลา 09.00 น.
ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งในหรือ
ตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ มีคาระดับเฉลี่ย
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สะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.75 หรือมีคุณสมบัติเ หมาะสมตามดุล ยพินิจ ของ
คณะอนุกรรมการหลักสูตร
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ นอกเหนือจากขอ
2.2.1 หรือมีฐานการเรียนระดับปริญญาตรีเกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวย มีคาระดับ
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00 หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการหลักสูตร
2.2.3 กรณีเปนผูเขาศึก ษาชาวตางชาติตองสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยอยูใน
ระดับดี ตามการประเมินของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
2.2.4 เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกไมผานตามเกณฑภายใน 2 ครั้ง สามารถโอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได โดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ
ใหครบตามโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาโท
2.2.5 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผูเ ขาศึก ษาตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัม ภาษณตามเกณฑและวิชาที่ คณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFLหรือ IELTS โดยผลสอบ
ตองไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะแพทยศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- ความรูพื้นฐานดานระบาดวิทยาคลินิกและดานสถิติทางการแพทยไมเทากัน
- การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ ูงขึ้น
- ทุนการศึกษาและทุนวิจัย
- ทักษะดานภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/
ขอจํากัดของนักศึกษา

ความรู พื้ นฐานด านระบาดวิ ท ยาคลิ นิก และ
ดานสถิติทางการแพทยไมเทากัน
การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น

- จัดใหมีการเตรียมความรูพื้นฐานกอนเรียน โดยแนะนําหนังสือ
และเอกสารที่เกี่ยวของใหอา นตั้งแตวันปฐมนิเทศ
- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/
ขอจํากัดของนักศึกษา

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ทักษะดานภาษาอังกฤษ

- มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปดูแล ใหคําแนะนํานักศึกษาตั้งแต
แรกเขาจนสําเร็จการศึกษา และมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อชวยดูแลและติดตามการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง
- มีกองทุนบัณฑิตศึกษาสงเสริมดานทุนการศึกษา และมีกองทุน
วิจัย
- สงเสริมใหนักศึกษาเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 5 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2557
2558
2559
2560 2561
ชั้นปที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปที่ 2
5
5
5
5
รวม
5
10
10
10
10
คาดวาจะจบการศึกษา
5
5
5
5
2.6 งบประมาณตามแผน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
600,840 บาท
งบดําเนินการ
คาตอบแทนผูบ รรยายพิเศษ
24,000 บาท
เงินชวยคาพาหนะผูบรรยายพิเศษ
12,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
2,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
3,000 บาท
คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
7,000 บาท
คาประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตร
1,056 บาท
งบลงทุน
คาโปรแกรม STATA
4,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
653,896 บาท
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา 435,930 บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการ
ปกติใชงบประมาณแผนดินประจําป
9
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2553
ขอ 12.15 และขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการ
ศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาบังคับ
16
หนวยกิต
2) วิทยานิพนธ
20
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 3 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรยอ รคน / CEP หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
เลขหลักหนวย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลขหลักรอย
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

10

มคอ.2

3.1.3.1 วิชาบังคับ จํานวน 16 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
รคน.600
รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
CEP 600
Advanced Study Design in Clinical Epidemiology
รคน.601
การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
CEP 601
Advanced Data Analysis in Clinical Epidemiology
รคน.602
หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
CEP 602
Advanced Topics on Study Design in
Clinical Epidemiology
รคน.603
หัวขอการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
CEP 603
Advanced Topics on Data Analysis in
Clinical Epidemiology
รคน.604
สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 (1-2-5)
CEP 604
Seminars in Clinical Epidemiology I
รคน.605
สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
2 (1-2-5)
CEP 605
Seminar in Clinical Epidemiology II
3.1.3.2 วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รคน.800
วิทยานิพนธ
20
CEP 800
Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
เปนแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 คือ แผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจัยโดยมีการทํา
วิทยานิพนธและศึกษารายวิชา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 หนวยกิต
รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก
3 หนวยกิต
รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 หนวยกิต
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง

8 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอ มูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก
รคน.605 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
รวม
ภาคฤดูรอน
รคน.800 วิทยานิพนธ
รวม
ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
รคน.800 วิทยานิพนธ
รวม

3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
8 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต

15 หนวยกิต
15 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับ
รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
CEP 600 Advanced Study Design in Clinical Epidemiology
แนวคิดหลักของการกําหนดรูปแบบ การวางแผน และดําเนินการศึกษา การสรุปผล ขอจํากัด
ขอเดนและขอดอยของการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกเชิงวินิจฉัย คัดกรอง ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของการรักษา พยากรณ สมุฏฐาน การศึกษาวิเคราะหเมตา การศึกษาทางเลือกและเศรษฐกิจทางคลินิก
รวมทั้งวิพากษและประเมินคุณคาการศึกษาแตละรูปแบบ
รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
CEP 601 Advanced Data Analysis in Clinical Epidemiology
แนวคิดหลักในการเลือกใชสถิติขั้นสูงวิเคราะหขอมูลการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกที่ผลลัพธเปน
คาเฉลี่ย ความเสี่ยง อัตรา ระยะเวลาเกิดเหตุการณ อัตราตอรอง ผลลัพธพหุนาม ผลลัพธที่มีอันดับ การ
วิเ คราะหความถู ก ตองเชิง วินิจ ฉัย การวิเ คราะหเ มตา และการวิเ คราะหท างเลือกและการวิเ คราะห
เศรษฐกิจทางคลินิก รวมทั้งฝกวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจริง
รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
CEP 602 Advanced Topics on Study Design in Clinical Epidemiology
ปรั ช ญาและแนวคิ ด หลั ก ในการกํ า หนดรู ป แบบการศึ ก ษาระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก ขั้ น สู ง
ประกอบดวย การสุมผูปวยเขากลุมศึกษาแบบจํากัดวิธีตางๆ การปกปดรหัส และวิธีรั กษา การวิเคราะห
แบบตั้งใจรักษา และการวิเคราะหตามการรักษาจริง การวิเคราะหกลุมยอย การวิเคราะหการรักษาหลาย
อยาง รูปแบบศึกษาแฟกตอเรียล การวิเคราะหผลลัพธหลายอยางและผลลัพธผสม การวิเคราะหระหวาง
12
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ทาง และเกณฑสิ้นสุดการศึกษา การทดลองตอเนื่อง การทดลองตัวอยางเดียว การศึกษาขามสลับกลุม การ
ทดลองอิงเวชปฏิบัติ การทดลองอิงความประสงคผูปวย และรูปแบบเซเล็นในการศึกษาทดลองคลินิก การ
ควบคุมตัวแปรรบกวนในการศึกษาทดลองทางคลินิกดวยสถิติชั้นสูง การสรางและทดสอบเกณฑทํานาย
ทางคลินิกรูปแบบตางๆ
รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
CEP 603 Advanced Topics on Data Analysis in Clinical Epidemiology
ปรัชญาและแนวคิดหลักในการใชสถิติขั้นสูง วิเคราะหขอมูล รูปแบบการศึก ษาระบาดวิทยา
คลินิก ไดแก การคํานวณอํานาจสถิติและประมาณขนาดศึกษา สถิติสําหรับสรางและทดสอบเกณฑทํานาย
ทางคลินิก การวิเคราะหถดถอยพหุลอจิสติกแบบจับคูและไมจับคู คะแนนตัวแปรกวนและคะแนนโพรเพน
ซิตี การบริหารรูปกราฟ และการวิเคราะหขอมูลวัดซ้ํา การวิเคราะหรอดชีพที่เปลี่ยนตามเวลาและแบบมี
พารามิเตอร การวิเคราะหการรอดชีพหลายเหตุการณ และวิเคราะหขอมูลจากวิจัยจริง
รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 (1-2-5)
CEP 604 Seminars in Clinical Epidemiology I
การอภิปรายและวิเ คราะหวิจารณแนวคิดหลัก ของรูป แบบการศึก ษาระบาดวิท ยาคลินิก ที่
คนควาจากวารสารวิชาการ นําเสนอรูปแบบการศึกษาในแนวคิดใหมและทบทวนการศึกษาตนแบบทีส่ าํ คัญ
และการนําเสนอแนวคิดการวางรูปแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
รคน.605 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
2 (1-2-5)
CEP 605 Seminar in Clinical Epidemiology II
การอภิปรายและวิเคราะหวิจารณแนวคิดหลักของการเลือกใชสถิติวิเคราะหขอมูลการศึกษา
ระบาดวิทยาคลินิกที่คนควาจากวารสารวิชาการและเสนอแนวคิดในการบริหารขอมูล และวางแผนการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
รคน.800 วิทยานิพนธ
20
CEP 800 Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินงานวิจัยอันกอใหเกิดความรูใหมในสาขาวิชาระบาดวิทยา
คลินิก เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับหัวขอทางระบาดวิทยาคลินิก และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนวิจัย
เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจรรยาบรรณในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Required courses
CEP 600 Advanced Study Design in Clinical Epidemiology
3 (3-0-9)
Key concepts of designing, planning, conducting, interpretation, limitation,
advantages and disadvantages of studies in clinical epidemiology focusing on diagnosis,
screening, treatment efficacy and safety, prognosis, etiognosis, meta-analysis, clinical
decision and clinical economics, including critical appraisal of the studies
CEP 601 Advanced Data Analysis in Clinical Epidemiology
3 (3-0-9)
Concepts of advanced statistical analysis appropriate for various study designs
in clinical epidemiology in which outcomes are measured as numerical, risk, rate, time-toevent, odds, polytomous, and ordinal, analysis of diagnostic accuracy, meta-analysis,
clinical decision and clinical economic analysis, including hand-on practicing in data
analysis for selected studies
CEP 602 Advanced Topics on Study Design in Clinical Epidemiology
3 (3-0-9)
The philosophy and concepts of advanced study design including; randomization, concealment and blinding, intention-to-treat, per-protocol and subgroup analysis,
multiple treatments and factorial design, multiple and composite outcomes, interim
analysis, stopping rules and sequential trial, n-of-1 and crossover trial, pragmatic, patient
preference trials and Zelen’s design, controlling confounders in randomized controlled
trials and development, validation of clinical prediction rules and its clinical implication,
and constructive criticism on designing advanced study in clinical epidemiology
CEP 603 Advanced Topics on Data Analysis in Clinical Epidemiology
3 (3-0-9)
The philosophy and concepts of advanced statistical analysis of studies in
clinical epidemiology including, power calculation of test and study size estimation,
statistical analysis of clinical prediction rules, matched and unmatched logistic regression
analysis, confounding score and propensity score, data management, graphs and analysis
of repeated measured data, time varying and parametric survival analysis and survival
analysis of multiple events, and analysis of data from genuine research
CEP 604 Seminars in Clinical Epidemiology I
2 (1-2-5)
Discussion and critical evaluation on the key concepts of study design in
clinical epidemiology retrieved from the journals, presentation of recent study designs
14
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and review of important prototypic studies, conceptualization of the research design for
thesis
CEP 605 Seminar in Clinical Epidemiology II
2 (1-2-5)
Discussion and critical evaluation on statistical analysis techniques of recent
studies in clinical epidemiology retrieved from the journals, conceptualization of data
management and analysis of the research for thesis
Thesis
CEP 800 Thesis
20
Development of research proposal on novel knowledge in clinical epidemiology as well as conducting research according to the proposal project: writing thesis
related to clinical epidemiology, presenting research result and publishing research
article; clinical epidemiology reaearch ethic, publishing research according to professional
etiquette
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3.2

ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
1. 3101403132XXX ศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ชยันตรธร ปทุมานนท - Doctor of Science
- Master of Science
- แพทยศาสตรบัณฑิต

2.

3100901419XXX รองศาสตราจารย

ภาสกร ศรีทิพยสุโข

สาขาวิชา
- Clinical
Epidemiology
- Epidemiology

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- Erasmus University,
Netherlands
- London University, UK
- มหาวิทยาลัยมหิดล

ป พ.ศ.
2542
2537
2520

- หนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- Master of Science

- เวชศาสตรครอบครัว

- แพทยสภา

2547

- กุมารเวชศาสตร

- แพทยสภา (มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร)

2544

- Medical Statistics

2546

- Master of Science

- Epidemiology

- Newcastle University,
Australia
- University of London,
UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- แพทยศาสตรบัณฑิต

2538
2534
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ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
3.
3100800643XXX ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy

สาขาวิชา
- Psychiatric
Epidemiology
- จิตเวชศาสตร

- มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

2540

- University of
Birmingham, UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2541

- Baylor College of
Medicine, Houston,
Texas, USA
- หนังสืออนุมัติแสดงความรูค วาม - เวชศาสตรการเจริญพันธุ - แพทยสภา
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
- สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา - แพทยสภา (จุฬาลงกรณ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
มหาวิทยาลัย)
เวชกรรม
- Mater of Clinical
- Clinical
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Epidemiology
Epidemiology

2547

- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- Master of Science

- Cognitive Science

- แพทยศาสตรบัณฑิต
4.

3760500222XXX รองศาสตราจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
- University of London, UK 2551

ชํานาญ แทนประเสริฐ- - Fellowship
กุล

- Reproductive
Medicine

2536

2554

2543

2553
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ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
4. 3760500222XXX รองศาสตราจารย
(ตอ)
5.

3101200210XXX อาจารย

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ชํานาญ แทนประเสริฐ- - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
กุล
นิยมอันดับ 2)
บุญยิ่ง ศิริบํารุงวงศ

- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)

- ศัลยศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2537

- โรงพยาบาลชลบุรี

2549

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

ลําดับที่ 1-3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
1. 3101403132XXX ศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ชยันตรธร ปทุมานนท - Doctor of Science
- Master of Science

สาขาวิชา
- Clinical
Epidemiology
- Epidemiology

- แพทยศาสตรบัณฑิต
2.

3100901419XXX รองศาสตราจารย

ภาสกร ศรีทิพยสุโข

- หนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- Master of Medical
Statistics
- Master of Epidemiology
- แพทยศาสตรบัณฑิต

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- Erasmus University,
Netherlands
- University of London,
UK
- มหาวิทยาลัยมหิดล

ป พ.ศ.
2542
2537
2520

- เวชศาสตรครอบครัว

- แพทยสภา

2547

- กุมารเวชศาสตร

- แพทยสภา (มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร)

2544

- Medical Statistics

- University of
Newcastle, Australia
- University of London,
UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2546

- Epidemiology

2538
2534
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ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
3.
3100800643XXX ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- Master of science

สาขาวิชา
- Psychiatric
Epidemiology
- จิตเวชศาสตร

- Cognitive Science

- แพทยศาสตรบัณฑิต
4.

3760500222XXX รองศาสตราจารย

ชํานาญ แทนประเสริฐ- - Fellowship
กุล
- หนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- Mater of Clinical
Epidemiology
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

- Reproductive
Medicine
- เวชศาสตรการเจริญ
พันธุ
- สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
- University of London,
2551
UK
- มหาวิทยาลัยสงขลา
2540
นครินทร
- University of
Birmingham, UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2541

- Baylor College of
Medicine, Houston,
Texas, USA
- แพทยสภา

2547

- แพทยสภา (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)

2536

2554

2543
2553

- Clinical
Epidemiology

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2537
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ลําดับ
เลขประจําตัว
ตําแหนงทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
5. 3101200210XXX อาจารย

ชื่อ - สกุล
บุญยิ่ง ศิริบํารุงวงศ

คุณวุฒิ
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ1)

สาขาวิชา
- ศัลยศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
- โรงพยาบาลชลบุรี
2549

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544
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3.2.3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

อัมรินทร ทักขิณเสถียร - Doctor of Philosophy

- Master of Medical
Statistics
- Master of science

2.

รองศาสตราจารย

ราม รังสินธุ

สาขาวิชา
- Community
Medicine and
Clinical
Epidemiology
- Medical Statistics
- Biostatistics

- วิทยาศาสตรบัณฑิต

- พยาบาลศาสตร

- Doctor of Philosophy

- Epidemiology

- หนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)

- เวชศาสตรครอบครัว

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
- The University of
2547
Newcastle, AU

- The University of
Newcastle, AU
- คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

- John Hopkins University,
U.S.A.
-แพทยสภา

2544

- วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา

2536
2531

2546

2533
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ลําดับ
ที่
3.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
จรณิต แกวกังวาล

คุณวุฒิ
- Doctor of Philosophy
- Master of Arts

สาขาวิชา
- Applied Statistics &
Program Evaluation
- Arts

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
4.

อาจารย

สุธีร รัตนะมงคลกุล

- Doctor of Philosophy
- MPH.
- แพทยศาสตรบัณฑิต

- Epidemiology

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
- University of Maryland,
U.S.A.
- University of Maryland,
U.S.A.
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- University of
Nottingham, UK
- University of
Nottingham, UK
- คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ป พ.ศ.
2531
2528
2524
2520
2545
2540
2535
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการคนควาอิสระ และการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รคน.800
วิทยานิพนธ
20
CEP 800
Thesis
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินงานวิจัยอันกอใหเกิดความรูใหมในสาขาวิชาระบาดวิทยา
คลินิก เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับหัวขอทางระบาดวิทยาคลินิก และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนวิจัย
เผยแพร จริยธรรมในการทําวิจัย และจรรยาบรรณในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับคือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดยวิทยา
นิพนธ ที่ไดรับระดับ S จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หนวยกิตที่ไดจะไม
นํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย นักศึกษาตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยดังตอไปนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งแตเริ่มวางแผนงานวิจัยจนถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนให
มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบของคณะ และหนวยงานที่ตองเขาไปเกี่ยวของอยางเครง ครัด
สามารถทํางานเปนกลุม มีแนวทางที่จะแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น และยอมรับขอตกลงหลังจากที่มี
การตกลงของกลุม และนักศึกษาจะไดรับการอบรมชี้แนะในดานจริยธรรมของผูวิจัยทัง้ เรื่องการดําเนินการ
วิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย โดยมุง เนนที่จ ะใชงานวิจัยใหเ กิดประโยชนตอการดูแลประชาชนที่
เจ็บปวยและประชาชนทั่วไป
2. ความรู
ในการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
สําคัญในเนื้อหาที่จะศึกษา สามารถชี้ใหเห็นถึงที่มาของปญหาที่จะวิเคราะหและความจําเปนที่จะตองทํา
วิจัย อีกทั้งตองติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนําเอาศาสตรดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชใน
การทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
3. ทักษะทางปญญา
นักศึกษาสามารถวางแผนงานวิจัย จากนั้นจึงออกแบบและดําเนินการวิจัยอยางมีคุณภาพ เมื่อ
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ไดผลการศึกษาแลว นักศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาและสามารถสรุปและวิจารณผลการวิจัย โดย
มีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูชี้แนะ อีกทั้งสามารถทราบถึงปญหาและแนวทางการแกไขเพื่อวางแผนการวิจัยใน
อนาคตได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ในระหวางการวิจัย นักศึกษาจะไดมีโอกาสรวมมือในดานความรูกับ บุคลากรทางการแพทย
หลายสาขาวิชาชีพ และในดานการใชเทคโนโลยีทั้งในสถานการณที่มีและไมมีขอจํากัด ซึ่งจะทําใหเกิด
ทักษะดานมนุษยสัม พันธ ทักษะดานการแกไขปญ หาเฉพาะหนา สามารถสื่อสารกับ กลุมคนไดอยาง
เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิเคราะหผลของงานวิจัย นักศึกษาจะเพิ่มพูนทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับหรือสงขอมูล การสึบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางการแพทย การวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติที่เปนมาตรฐานสากล ใชหลักการทางสถิติเพื่อวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผลการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม นัก ศึก ษาจะนําเสนอผลการวิจั ยในที่ป ระชุม วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รวมทั้งเผยแพรผลงานในวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองตามเงื่อนไขของหลักสูตร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 1 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
20 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) นักศึกษาจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธได ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 1
เปนตนไป โดยตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(2) นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
(3) หลังจากลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก เพื่อใหคณบดีคณะ
แพทยศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 คน ซึ่งจะ
ใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบปองกันวิทยานิพนธ
(4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักสูตร
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
(1) อาจารยผูสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับความ
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เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักสูตร
(2) เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีแตง ตั้งคณะกรรมการ
สอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
(3) เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ให
คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธซึ่งเปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ
(4) การสอบเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบปองกันวิทยานิพ นธ จะตองมีกรรมการ
สอบฯ ครบทุกคน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ ถากรรมการสอบฯ ไมครบ ใหเลื่อนการสอบออก
ไป ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเปลี่ยนกรรมการสอบวิทยานิพนธใหมหรือแตงตั้งเพิ่มเติมได
(5) นักศึกษาจะสอบปองกันวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
(6) การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธที่จ ะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
5.6 การเตรียมการ
1. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก
นักศึกษา
2. เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธโดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักใหคําแนะนําและดูแลในระหวางการทําวิจัย และนักศึกษาจะตองติดตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักโดยสม่ําเสมอ
3. ระหว างทําวิทยานิพนธ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธลงใน
Portfolio เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมที่คณะกําหนด และเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทําวิทยานิพนธจะประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ และประเมิน
ความรู ความสามารถของนักศึกษาโดยวิธีการนําเสนอและสอบปากเปลาจากคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธซึ่งคณบดีแตงตั้ง
หลักสูตรมีกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 และในการสอบวิทยานิพนธ คณะจะประกาศกําหนดการสอบวิทยานิพนธใหทราบทั่วกันและเปด
โอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงได
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมนักศึกษา
มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลทางคลินิกชั้นสูง ซึ่ง
- ใชโปรแกรม STATA ซึ่งเปนโปรแกรมมาตรฐาน
เปนจุดเดนสําคัญของหลักสูตร
ที่ใชวิเคราะหขอมูลทางการแพทย
มีศักยภาพในการประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง และ
- หลักสูตรมุงเนนใหมกี ารจัดการศึกษาแบบ
เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น
Progressive education เพื่อใหนักศึกษาทุก
คนมีประสบการณตรงในการเรียนรู เนนดาน
การคนควาหาความรูจากการแกปญหา การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดริเริ่มสรางสรรค
มีการเรียนรูจ ากความรวมมือและประสานงาน
กับเพื่อนนักศึกษา เพื่อความงอกงามทางดาน
สติปญญา
มีทักษะการสือ่ สาร การถายทอดความรู
- มีการฝกฝนวิธีการนําเสนอขอมูลในชั่วโมงเรียน
และการสัมมนาอยางตอเนื่อง
- กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ
- จัดใหนักศึกษาชวยสอนในงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
- กําหนดใหนักศึกษาวิพากษการนําเสนองานวิจัย
ระบาดวิทยาคลินกิ ในงานประชุมวิชาการ
มีภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
- กํา หนดใหนั ก ศึ ก ษาเปน ผูวิ พากษ ห ลั ก ในการ
นําเสนองานวิจัยระบาดวิทยาคลินิก
- สนับ สนุ น ใหนัก ศึก ษามี สวนรว มใหคํา ปรึก ษา
งานวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกและเลือกใชสถิติ
ทางการแพทยแกบุคลากรโรงพยาบาลทั่วไป
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการปญหาที่เกิดขึ้นได
ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยคุณธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็น
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ขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหัผูอื่นใชดุลย
พินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มผี ลกระทบตอตนเองและผูอี่น
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมกี ารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาจะไดรับการอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
อาจารยผูสอน และ/หรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เนนใหเห็นความสําคัญของความซื่อสัตยดานการรวบรวม
ขอมูล การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการรายงานผลวิจัยที่ไมมีอคติ ไมมีผลประโยชนทับซอน
หรือแอบแฝง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดานการทําประโยชนแกสวนรวม ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย นอกจากนี้นักศึกษาจะไดรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยระหวางการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธและระหวางการวิจัย
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
- ประเมินจากการเตรียมการสัมมนา การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา และเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ
- ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธที่ตองคํานึงถึงสิทธิของผูปวย และจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย
- ประเมินจากความซื่อสัตยในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
- ประเมินจากเขียนผลงานวิจัยเพือ่ วิทยานิพนธที่ตองไมมีอคติ และไมมีผลประโยชนทบั
ซอน
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษามีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาระบาด
วิทยาคลินิก รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฏี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันใน
สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกตความรู
และทักษะในการแกปญหาได รูเทคนิคการวิจัยและการพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา ตองมี
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนือ้ หาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัยอยางถูก
ตอง สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูแนวกวางในสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ และสามารถบูรณาการความรูกับ
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นักศึกษาตองศึกษา คนควาขอมูลและเรียนรู
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ดวยตนเองทั้งในดานหลักการทางทฤษฎี และในดานการประยุกตใชจริงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ ซึ่งนักศึกษา
สามารถขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ ห ลัก อาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ รวม และ
อาจารยผูสอนอื่นๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสไดรับประสบการณการทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ
ไดเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณหรือวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการไดรับมอบหมายให
เปนผูใหคําปรึกษางานวิจัยระบาดวิทยาคลินิกใหแกผูสนใจเพื่อสะสมประสบการณ
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
- ประเมินจากผลการสอบรายวิชา
- ประเมินจากการสัมมนา
- ประเมินจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากการสอนและถายทอดความรูผานการชวยสอน การเปนวิทยากร หรือการ
เปนที่ปรึกษางานวิจัย
- ประเมินจากความสามารถในการวิพากษงานวิจัย
- ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอันถองแทในทฤษฏี
และเทคนิคดานระบาดวิทยาคลินิก แสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญไดอยางสราง
สรรค และพัฒ นาแนวทางแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฏีเพื่อ
พัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรคโดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขา
วิชาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนเกี่ยวกับการพัฒนาองค
ความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- จัดกิจกรรมสัมมนาระบาดวิทยาคลินิก และสถิติศาสตรคลินกิ อยางตอเนือ่ ง
- ใหนักศึกษาทําการวิจัยในประเด็นที่สามารถนําผลไปใชแกปญ
 หาไดอยางเปนรูปธรรมใน
สาขาวิชาชีพของตนเอง
- การอภิปรายกลุม รวมกับนักศึกษาอื่นๆ รวมทัง้ คณาจารย และวิทยากรพิเศษจากภายนอก
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
งาน การสัมมนา และการอภิปราย โดยตั้งคําถามเชิงประยุกตใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปญหา วิธีการแกปญหา โดยการประยุกตจากความรูที่ไดเรียนมา และจากผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นัก ศึก ษามีความสามารถสูง ในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ วางแผน
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากไดดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่กําหนดใหมีกิจกรรมที่ตองทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผู
อื่นภายใน/ภายนอกหนวยงาน และใหมีการสอบถามขอมูลจากบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
- มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานกับผูอนื่ ไดเปนอยางดี
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
- มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
3) กลยุ ทธ การประเมิ นผลการเรีย นรูด า นทักษะความสัม พันธระหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากความสามารถอธิบายเชิงหลักการทางระบาดวิทยาคลินิกแกกลุมบุคคลระดับ
ตางๆ พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานเปนกลุมในการเตรี ยมสัมมนา มนุษยสัมพันธที่แสดงออกในการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมาย ประเมิน ความสามารถในการเรียนรูดวย
ตัวเองอยางตอเนื่องจากงานที่มอบหมายใหไปคนควาดวยตัวเอง
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
นักศึกษาตองสามารถวิเคราะหขอมูล วิจัยของตนเอง รวมทั้งตองมีความสามารถในการใช
สถิติขั้นสูงในการวิเคราะหประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน ติดตามกาวหนาหรึอคนควาความรูที่ทัน
สมัยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชา
ระบาดวิทยาคลินิก สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือผลงานการ
คนควาที่สําคัญ
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2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจ กรรมการเรียนรูใ นรายวิ ชาใหมีก ารแลกเปลี่ยนความคิด เห็นระหวางอาจารยกั บ
นักศึกษา นําเสนอโจทยปญหาที่มีอยูจริงเพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคขั้นสูงทางระบาดวิทยา
คลินิก สถิติศาสตรคลินิก ฝกการแปลผลและเขียนผลการวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกใหถูกตองตาม
หลักสากล และการนําเสนอการแกไขปญหาที่เหมาะสม ฝกนักศึกษาใหเสนอผลตอสาธารณะรูปแบบตางๆ
และฝกการเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาความรูตอเนื่องดวยตนเอง
จากฐานขอมูลสารสนเทศทางการแพทย ฐานขอมูลวิจัยทางการแพทยที่ปรากฏในอินเตอรเน็ต
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินความรูและทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขในระหวางการสอนและในการสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธและผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ประเมินความสามารถในการสื่อสารจากรูปแบบและ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน และความสามารถในการอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาและ
เหตุผลในการเลือกใชเทคนิคทางสถิติ รวมทั้งความสามารถในการอธิบายแนวทางการแกปญหาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum
mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณ อยางเปนระบบ และสรางสรรค
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุม คนหลากหลายทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเ ริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอ
เหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทัก ษะในการใชเ ครื่อ งมื อที่ จํา เปน ที่มี อยู ในปจ จุบัน ตอ การทํ างานที่ เ กี่ ยวกับ การใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการ
แกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีป ระสิท ธิภาพทั้ง การฟง การพูด การสรุป ความ และการเขียน
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)
รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู

1.1

รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง

รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง

รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก

รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก

รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1

รคน.605 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2

รคน.800 วิทยานิพนธ

 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.2

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลใหเ ปนไปตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึก ษาระดับ บัณฑิตศึก ษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา C ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชา
เลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา
กวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิช าที่ได คาระดับ ตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นัก ศึก ษาอาจจะลง
ทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิต
ที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) และ
ไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบ
หรืองานที่ม อบหมายวาครอบคลุม ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในรายละเอียดวิชา และจัดใหนักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
- การประเมินจากบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาในดานภาวะการไดงาน หรือการเปลี่ยนไปทํางานที่
ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมากขึ้นของบัณฑิต ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
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- การประเมินจากบัณฑิตในแงของความพรอมและความรูจ ากการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
- ประเมินจากผูใชบัณฑิตโดยการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ และสอบผานครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมต่ํา
กวา 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (paper-based test) ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือ
ผลคะแนน TOEFL (computer-based test) ไมต่ํากวา 213 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL
(internet -based test) ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไมต่ํากวา 5.5 คะแนน
หรือศึกษาและสอบผานวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะ
แพทยศาสตร แ ต ง ตั้ ง และนํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ แ ละเย็ บ เล ม เรี ย บร อ ยแล ว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง ไมนอยกวา 1 เรื่อง โดยนักศึกษาตองเปนผูนิพนธลําดับแรก
3.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด และ
ตองชําระหนี้สินตางๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่
ของอาจารย กฎ ระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย
2. สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล
การทําวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน การศึก ษาดูงาน การประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
3. คณะมีการจัดโครงการฝกอบรมอาจารยใหมเรื่องบทบาทและหนาที่ของอาจารย การจัดการเรียน
การสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผล มีการจัดอบรม
เทคนิค วิธีการสอนโดยการใชสื่อตางๆ และมอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน รายละเอียดหลักสูตร
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คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎ ระเบียบตางๆ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่ม
พูนประสบการณ
2. สงเสริมการเพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม
2. มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการทางสายตรงในสาขาวิชา
3. สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตร ประกอบดวยผูอํานวยการบัณฑิต
ศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยูภายใตกํากับของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ อาจารยที่
ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ .ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2553
1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับคณะอนุกรรมการหลักสูตร
อาจารยผูรับ ผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับ ใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
1.4 มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเพื่อนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนรายวิชาตางๆ
1.5 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ โดยการจัดหาอาจารยที่ป รึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
กําหนดใหนักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษา โดย
เขียนลงใน Portfolio นับตั้งแตลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
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1.6 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องอยาง
นอยทุกๆ 5 ป
1.7 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
หลักสูตรอยางนอย 80 %
ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธใหคําปรึกษา การศึกษา
แนะนําและติดตามนัก ศึก ษา เพื่อ
ติดตามความกาวหนาและรับทราบ
ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไข
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชงบรายไดพิเศษในการบริหารจัดการเปนรายปงบประมาณ ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัยตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะแพทยศาสตร มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน มีระบบบัญชีที่เปน
ปจจุบันและตรวจสอบได
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชส ถานที่แ ละอุ ป กรณก ารสอนของคณะแพทยศาสตร ศูน ยสุ ขศาสตร โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันอื่นๆ
2. หองสมุดและสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถใชบริการของสํานัก หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหองสมุด
นงเยาว ชัยเสรี นอกจากนี้ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีหนังสือ ตํารา หรือวารสารทางวิชาการเกี่ยว
ของกับหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการได
2.1 หนังสือและวารสาร (ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ปงบประมาณ 2553)
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หนังสือ มีจํานวนรวมทั้งหมด 996,299 เลม
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
หนังสือ
687,635
308,664
996,299
- เอกสาร มีจํานวนรวมทั้งหมด 34,760 เลม
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
เอกสาร
20,073
14,687
34,760
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- วารสาร มีจํานวนรวมทั้งหมด 3,442 ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
วารสาร
1,368
2,074
3,442
- คลังหนังสือ มีจํานวนรวมทัง้ หมด 161,852 เลม
จัดเก็บขอมูลรวม ไมมีการแยกขอมูลหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2.2 สารสนเทศ
นักศึกษาสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
- วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสของ มธ. มีจํานวนรวมทัง้ หมด 10,932 เลม
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสของ มธ.
9,825
1,107
10,932
- หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส มีจํานวนรวมทั้งหมด 560 เลม
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส
551
9
560
- วารสารอิเล็กทรอนิกส มีจํานวนรวมทั้งหมด 7,285 ฉบับ
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
วารสารอิเล็กทรอนิกส
7,231
54
7,285
- ฐานขอมูล มีจํานวนรวมทั้งหมด 29 ฐาน
- โสตทัศนวัสดุ มีจํานวนรวมทั้งหมด 43,558 รายการ
หองเรียน
1) มีการวางแผนการใชหอ งเรียน
2) มีการบํารุงรักษาหองเรียน
3) มีการประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใชหองเรียน
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนและแหลงสืบคนขอมูล
1) มีการวางแผนการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
2) มีแหลงสารสนเทศสําหรับการสืบคน
3) มีหองสมุดสําหรับการคนควา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรเสนอ
เรื่องผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร
- จัดหาตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตางๆ ทีท่ ันสมัยอยางเพียงพอ
- จัดใหมีอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก
หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา อยางเหมาะสมและเพียงพอ
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พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
- จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เอื้ออํานวยตอการสืบ คน
พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
- จัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองเรียนกลุม และการจัดใหมี
หองพักนักศึกษารวม
- จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในดานตางๆ โดยใชขอมูลจากแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากนักศึกษา และขอมูลจากคณาจารย
ผูเกี่ยวของ
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
มีงบประมาณที่สนับสนุนการจัด ใชขอมูลการใชงบประมาณทีผ่ าน ติดตามสรุปการใชงบประมาณ
การศึกษาที่เพียงพอ
มาประกอบการจัดทํางบประมาณ เทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว
ปถัดไป
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดคุณสมบัติทั่วไป
1. คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูส มัคร
2.1 ผูสมัครที่ใชคุณวุฒิระดับปริญญาโท
- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทในสาขาทีเ่ กี่ยวของ โดยตองได
เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.35 วุฒิปริญญาตรีตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
2.75 และไมมีเกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับรอง
2.2 ผูสมัครที่ใชคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทในสาขาทีเ่ กี่ยวของ โดยตองได
เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 วุฒิปริญญาตรีตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
2.75 และไมมีเกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรับรอง
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูตร และ
ผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และผูสอนตองเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูตร และ
ผูสอนตองปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1. คณาจารยพิเศษตองมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเสนอขออนุมัติ
การเชิญตอรองคณบดีฝายวิชาการผานผูอ ํานวยการบัณฑิตศึกษา
2. สัดสวนของคณาจารยพิเศษที่เชิญมาบรรยาย สอนปฏิบัติการ และถายทอดประสบการณ
ตรงใหแกนักศึกษาในรายวิชา ตออาจารยผูส อนภายในคณะ เปน ไปตามที่คณะแพทยศาสตรกําหนด
3. คณาจารยพิเศษตองมีแผนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาที่จัดทําไวประกอบการ
สอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอนใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบ และมีขั้นตอนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกอนรับเขาทํางาน ซึ่งควรมี
วุฒิปริญญาตรีที่มีความสามารถในการปฎิบัติงานตามตําแหนง และมีจิตใจรักการบริการดานการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอนใหมีพัฒนาการเพิ่ม พูนความรู สรางเสริม
ประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการอบรม ศึกษาดูง าน และมีการสนับ สนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับ
อาจารยในโครงการวิจัย
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
- มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ทําหนาที่ดูแล สนับสนุน สงเสริม และใหคําแนะนํา
ดานการวางแผนการศึก ษา ผลการศึก ษา และติดตามนัก ศึก ษาตั้ง แตแรกเขาจนสําเร็จ
การศึกษา
- มีการจัดกิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา
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- มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อชวยดูแลและติดตามการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยอาจารยที่ปรึกษานัดหมายกับนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
- การอุท ธรณของนัก ศึก ษา ใหเ ปนไปตามขอบัง คับมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
- นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผานผู อํานวยการบัณฑิต
ศึก ษา กรณีที่นักศึก ษามีความสงสัยเกี่ยวกับ ผลการสอบหรือ ผลการประเมินรายวิชาใด
สามารถยื่นคํารองขอดูผลการสอบหรือกระดาษคําตอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของคณะกรรมการสอบหรืออาจารยแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ
2. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานและสังคม
4. มีแผนการประเมินความพึง พอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับ ความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม
4. มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา
7. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

5)
6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ ครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5









































































หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
- มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยการทดสอบยอย การ
สังเกตพฤติก รรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน โดยนําขอมูลที่ไดมาประเมินเบื้องตนและปรับปรุงวิธีการสอน
- ใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนของ
42

มคอ.2

แตละรายวิชา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห และแจงผลกลับไปที่อาจารยผูสอน เพื่อ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนและวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและเหมาะสมกับรายวิชา
- มีการประชุมคณาจารยในหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา โดยใชแบบประเมิน และนําผล
การประเมินแจงกลับไปที่อาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา และ
รองคณบดีฝายวิชาการทราบ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงกลยุทธการสอนและวางแผนพัฒนาใหสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชาตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินโดยใชขอมูลจาก
- แบบประเมินจากการประเมินโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต/ผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ
- ที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนิน
งานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน มีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารยผูรับ ผิดชอบรายวิชาทบทวนผลการประเมินประสิท ธิผ ลของการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบและดําเนินการปรับปรุงเมื่อสิ้นภาคการศึกษาทันที จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
เสนอคณะอนุกรรมการหลักสูตร ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา ผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานอนุกรรมการหลักสูตร สรุปผลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําป โดยรวบรวมขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตรประจําปเสนอผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ
4.4 จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนและสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร ปญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา และวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน เพื่อ
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงานสําหรับใชในปการศึกษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ผลงานทางวิชาการ
ศ.ดร.นพ. ชยันตรธร ปทุมานนท ตํารา
1. ชยันตรธร ปทุมานนท. ระบาดวิทยาคลินกิ : แนวคิดเชิง
ทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติง้ , 2554. ISBN
974-656-145-6
2. ชยันตรธร ปทุมานนท. ระบาดวิทยาคลินกิ : แนวคิดเชิง
บูรณาการ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติง้ , 2554.
ISBN 974-656-145-6
3. ชยันตรธร ปทุมานนท. ระบาดวิทยาการแพทย.
เชียงใหม: PHRCG, 2538. ISBN 974-656-145-6
ผลงานทีไ่ ดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
1. บุญรักษา เหลานภาพร, นันทนา ชปลเลส, จิตรลดา
ดวงคง, สมุนกาญจน ลาภกิตติเจริญ, สุไลพร ลังบุปผา,
ไพโรจน ยิ่งวัฒนเดช, ชยันตรธร ปทุมานนท. การใช
Heparin-free saline drip technique ขณะฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียมในผูป วยที่มีภาวะเสี่ยงตอการมีเลือด
ออก. วารสารกรมการแพทย 2550; 32 (1): 39-46.
2. ธนิญา นอยเปยง, ศรีเพ็ญ เมฆรัตนวรกุล, ฐิติพร ปาระมี
ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท. ผลของการใช
แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยผาตัดเตานมโรงพยาบาล
ลําพูน. วารสารสุขศึกษา 2549; 29 (103): 45-53.
3. พัชรินทร สุรินทร, ธีรชัย เพิ่มพานิช, นิสันติ์ คํากาศ,
ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท.กระดูกตนคอ
เลื่อนบําบัดรวมกับยาเปรียบเทียบกับการรักษาดวยยา
ในผูปวยกระดูกตนคอเคลื่อนโรงพยาบาลลําพูน. วารสารกรมการแพทย 2549; 31 (2): 81-90.
4. บัญชา สถิระพจน, จีรภัทร วงศชินศรี, ชยันตรธร ปทุ
มานนท. ลักษณะทางคลินกิ ของโรคไตในผูปวยลูปส ไทย.
วารสารสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 2549; 12: 17887.
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8.

9.

10.

11.

ผลงานทางวิชาการ
สวัสดิ์ จันตาวงศ, นิภาวรรณ เจตตวัน, ชไมพร ทวิชศรี,
ชยันตรธร ปทุมานนท. การลดภาระงานและคาใชจาย
ในการเตรียมเลือดของโรงพยาบาลลําปาง. วารสาร
กรมการแพทย 2548; 30 (12): 611-9.
ชูชาติ ขันตยาภรณ, ชยันตรธร ปทุมานนท, ชไมพร
ทวิชศรี, พัชรินทร ตันกลาง. ความแตกตางของมุมกม
และมุมเงยในการวินิจฉัยความไมมั่นคงของกระดูกสัน
หลังสวนเอว. วารสารกรมการแพทย 2548; 30 (10):
505-9.
พัชรินทร สุริยะไชย, จตุพงษ สุริยะไชย, อุมาภรณ พงษ
พันธุ, ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท. ปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําภายหลังการ
ระงับความรูส ึกทางชองน้ําไขสันหลัง โรงพยาบาล
ลําปาง. วารสารกรมการแพทย 2547; 29 (9): 542-9.
สุภาพร โฆษิตเลิศวัฒนา, หทัยรัตน วงษถาวรเรือง, ฤดี
สรวง ปทุมทอง, พิมพา อิทธิวงศ, รังสันต ชัยกิจอํานวย
โชค, ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท. ภาวะ
หลอดเลือดดําอักเสบของผูป วยที่ไดรบั คลอกซาซิลลิน.
วารสารกรมการแพทย 2547; 28: 1-11.
ประเทือง เหลี่ยมพงศาพุทธิ, ชยันตรธร ปทุมานนท,
ชไมพร ทวิชศรี. ผลของภาวะโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ
ตอน้ําหนักทารกแรกคลอดเมื่อครรภครบกําหนดที่โรง
พยาบาลลําปาง. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2547; 13:
559-66.
อัจฉรา ฟองคํา, นิศานาถ โชคเกิด, ชไมพร ทวิชศรี,
ชยันตรธร ปทุมานนท. ผลของการใหการปรึกษาแบบ
สั้นในการบําบัดผูตดิ สุราและลักษณะทีม่ ีผลตอความ
สําเร็จในการบําบัดรักษาที่คลินิกสารเสพติด โรงพยาบาลลําพูน. วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
2547; 49: 15-26.
อรุณี พลงาม, ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท.
ลักษณะของผูปวยเอดสที่ถูกทอดทิง้ หลังแพทยจําหนาย.
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ดวยวิธี Inverted Centrifugation เพื่อทดแทนวิธี
Opti-SystemTM ในโรงพยาบาลศูนย. วารสารกรมการ
แพทย 2545; 27: 189-94.
ชยันตรธร ปทุมานนท, ชไมพร ทวิชศรี, อนงคศิลป
ดานไพบูลย. การสรางแบบจําลองความเสี่ยงในการคัด
กรองคนงานที่มรี ะดับตะกั่วในเลือดสูง. วารสารกรมการ
แพทย 2544; 26: 159-67.
สุกัญญา จงถาวรสถิต, ชยันตรธร ปทุมานนท, พวง
ทิพย รัตนรัต. การรอดชีพของผูป วยมะเร็งลําไสใหญใน
ประเทศไทย. วารสารกรมการแพทย 2545; 24: 43442.
ชยันตรธร ปทุมานนท, ชไมพร ทวิชศรี, มาลินี วงษ
ธานี. ปจจัยทีส่ ัมพันธกบั การคงใชยาฝงคุมกําเนิด. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2542; 8: 403-13.
Patumanond J, Tawichasri C, Thawong P. The
accuracy of HIV/AIDS reporting on death certificates. Mahidol J 1999; 2: 131-5.
Patumanond J, Tawichasri C, Tiamtip S. Tobacco smoking and age-related lens opacities. J
Publ Health Ophthalmol 1999; 13: 117-129.
ธนาวดี ภูพวง, ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท.
การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตําแหนงผาตัดของผูปวย
ผาตัดชองทอง แผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาล
ลําพูน. วารสารสมาคมพยาบาลหองผาตัดแหงประเทศ
ไทย
ศรีวรรณ เรืองวัฒ นา, บรรจง ปญญาวีร ะวงศ, จันทร
เพ็ญ พิมพิลา, มาลีวรรณ เกษตรทัต, ชไมพร ทวิชศรี ,
ชยันตร ธร ปทุ มานนท . สถานการณ ก ารติด เชื้อปอด
อัก เสบในผูป ว ยที่ ใ ช เ ครื่ อ งช ว ยหายใจ โรงพยาบาล
46

มคอ.2

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานทางวิชาการ
ลําพูน. วารสารชมรมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารตางประเทศ
1. Patumanond J, Tawichasri C, Khunpradit S.
Differential effects of obstetric risk factors on
gestational hypertension and preeclampsia or
eclapmsia. Clinical and Experimental Obstetrics
and Gynecology 2012; 39: [in press].
2. Patumanond J, Tawichasri C, Khunpradit S.
Clinical risk score to recognize macrosomia at
the time of delivery. Clin Exp Obstet Gynecol
2012; 39(2):195-9.
3. Patumanond J, Wisitwong A, Tawichasri C. A
clinical risk score to distinguish tuberculosis
from non-specific cervical lymphadenitis in
children. Biomedical Statistics and Clinical
Epidemiology 2010; 4(2):107-14.
4. Patumanond J, Tawichasri C, Khunpradit S.
Infant male sex as a risk factor for shoulder
dystocia: an independent or confounded
effect? Gen Med 2010; 7(1):55-63.
5. Kantayaporn C, Patumanond J, Tawichasri C,
Chattrapiban T. Pain reduction of a pain
management regimen in orthopedic patients
at Lamphun Hospital. J Med Assoc Thai. 2009
Dec; 92 Suppl 6:S217-20.
6. Tamdee D, Charuluxananan S, Punjasawadwong
Y, Tawichasri C, Patumanond J, Sriprajittichai P.
A randomized controlled trial of pentazocine
versus ondansetron for the treatment of
intrathecal morphine-induced pruritus in
patients undergoing cesarean delivery. Anesth
Analg. 2009 Nov; 109(5):1606-11.
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7. Patumanond J, Kayee T, Sukkasem U.
Empirical accuracy of fine needle aspiration
cytology (FNAC) for preoperative diagnoses of
malignant breast lumps in hospitals with
restricted health resources. Eur J Gynaecol
Oncol 2009;30(3):295-9.
8. Punjasawadwong Y, Charuluxananan S,
Tawichasri C, Sriprajittichai P, Kyokong O,
Patumanond J, Sirichotvithayakorn P. Factors
related to intraoperative oxygen desaturation
in geriatric patients in a Thai university hospital.
J Med Assoc Thailand 2009; 92(2):208-16.
9. Tamdee D, Charuluxananan S, Punjasawadwong
Y, Tawichasri C, Kyokong O, Patumanond J,
Rodanant O, Leelanukrom R. Factors related to
24-Hour perioperative cardiac arrest in geriatric
patients in a Thai university hospital. J Med
Assoc Thai 2009; 92(2):198-207.
10. Satirapoj B, Wongchinsri J, Youngprang N,
Laonapaporn B, Thongdee C, Lapkittichareon
chai S, Patumanond J. Predictors of renal
involvement in patients with systemic lupus
erythematosus. Asian Pacific J Allergy Immunology 2007; 25:17-25.
11. Khunpradit S, Patumanond J, Tawichasri C,
Development of risk scoring scheme for predict
tion of cesarean delivery due to cephalopelvic
disproportion in Lamphun Hospital, Thailand. J
Obstet Gynaecol Res 2007; 33:445-50.
12. Satirapoj B, Yingwatanadej P, Chaichayanon S,
Patumanond J. Effect of angiotensin II receptor
blockers on insulin resistance in maintenance
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haemodialysis patients. Nephrology 2007;
12:342-7.
13. Satirapoj B, Supasyndh O, Patumanond J,
Choovivhian P. Estimating glomerular filtration
rate in Asian patients with chronic kidney
diseases from bioelectrical impedance analysis.
J Med Assoc Thai 2006; 89:1584-91.
14. Khunpradit S, Patumanond J, Tawichasri C.
Validation of Risk Scoring Scheme for Cesarean
Delivery due to Cephalopelvic Disproportion in
Lamphun Hospital. J Med Assoc Thai 2006; 89
(Suppl 4):S163-8.
15. Khunpradit S, Patumanond J, Tawichasri C.
Risk indicators for Cesarean section due to
cephalopelvic disproportion in Lamphun
Hospital. J Med Assoc Thai 2005; 80 (Suppl 2)
:S63-8.
16. Patumanond J, Tawichasri C, Nopparat S.
Dengue hemorrhagic fever, Uttaradit, Thailand.
Emerg Infect Dis. 2003; 9:1348-50.
เอกสารคําสอน
1. การวิจัยทางระบาดวิทยา. เชียงใหม: PHRCG, 2542.
2. การประยุกตใชสถิติและคอมพิวเตอรในงานระบาดวิทยา
คลินิก. เชียงใหม: PHRCG, 2544. ISBN 974-657-4442
3. การประยุกตใชสถิติและคอมพิวเตอรในงานระบาดวิทยา
สาธารณสุข. เชียงใหม: PHRCG, 2544. ISBN 974-657443-4
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หนังสือ
1. เปรมวดี อนุรักษเลขา, ภาสกร ศรีทิพยสุโข, ปกิต วิชยา
นนท. Corticosteroids ใน: ปกิต วิชยานนท, สุกัญญา
โพธิกําจร, เกียรติ รักษรงุ ธรรม, บรรณาธิการ. Allergy
2000’s ตําราโรคภูมิแพ. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด
โรงพิมพชวนพิมพ, 2541:731-52.
2. ภาสกร ศรีทิพยสุโข. Acute asthma exacerbation
(ภาวะจับหืดเฉียบพลัน). ใน: จักรชัย จึงธีรพานิช, วัลลี
สัตยาศัย, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน.
กรุงเทพฯ: บุคเน็ท, 2545:67-84.
3. ภาสกร ศรีทิพยสุโข. Aanphylaxis. ใน: จักรชัย จึงธีร
พานิช, วัลลี สัตยาศัย, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร
ฉุกเฉิน. กรุงเทพฯ: บุคเน็ท, 2545:53-66.
บทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพรทาง Website
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. Methodology in Economic Evaluation of
Prevention and Control of Cervical Cancer: A
Systematic Review
2. Efficacy of Human Papillomavirus Vaccine: A
Systematic Review
3. Performance Characteristics of Pap Smear in
Cervical Cancer Screening: a Systematic Review
งานวิจัยตีพิมพ
1. Sritipsukho P, Prangsurang S. Survey of mater
nal and cord blood lead levels in Thammasat
hospital. Journal of Health Science 1998: 7; 21825.
2. Prangsurang S, Sritipsukho P. Infant feeding
practices in infants born at Thammasat hospital
– a baby friendly hospital. Journal of Health
Science 2000; 9: 80-7.
3. Paoin W, Sritipsukho P, Chaumrattanakul U,
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Wattanaruangkowit P. Clinical and radiographic
correlation in childhood sinusitis. Thai Journal
of Pediatrics 2001; 40: 1-8.
4. Sritipsukho P. Aeroallergen sensitivity among
Thai children with allergic respiratory diseases:
a hospital-based study. Asian Pacific Journal of
Allergy and Immunology 2004; 22: 91-5.
5. Sritipsukho P, Pacharapaisan N. Inappropriate
weight management among Thai women
consuming anorectics prescribed by private
clinics in Bangkok. J Med Assoc Thai 2004; 87:
1477-81.
6. Sritipsukho S, Suarod T, Sritipsukho P. Survival
and outcome of very-low-birth-weight infants
born in a university hospital with level II NICU.
J Med Assoc Thai 2007; 90: 1323-9.
7. Sritipsukho S, Sritipsukho P. Simple and
accurate formula to estimate umbilical arterial
catheter length of high placement. J Med Assoc
Thai 2007; 90: 1793-7.
8. Sritipsukho P, Piriyanon P, Sritipsukho S,
Kamudhamas A. Birth trauma in Thammasat
University Hospital. Journal of Health Science
2007; 16: 899-904.
9. Prodsathaporn N, Patharaachachai J, Siripakarn
Y, Sritipsukho P, Rattanamongklogul S. Reliability of clinical measurement of scapula posi
tions and muscle forces in persons with and
without subacromial impingement. Thai Journal
of Physical Therapy 2008; 30: 60-8.
10. Chaiyawat P, Kulkantrakorn K, Sritipsukho P.
Effectiveness of home rehabilitation for
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ischemic stroke. Neurol Int 2009; 16: e10.
11. Tanprasertkul C, Sritipsuko P. HPV DNA testing
for cervical cancer screening: a systematic
review and meta-analysis. Thammasat Medical
Journal 2009; 9: 15-25.
12. Matoorada wusai, Paskorn Sritipsukho. Health
related quality of life among teenage pupils.
Thammasat Medical Journal 2009: 9; 104-10.
13. Sritipsukho P, Sritipsukho S, Wattanaruangkowit
P. Accuracy of the distance between
suprasternal notch and superior iliac spine to
determine umbilical arterial catheter length. J
Med Assoc Thai 2010; 93: 183-6.
14. Intarakhao S, Sritipsukho P, Aue-u-lan K.
Effectiveness of packed rice-oral rehydration
solution among children with acute watery
diarrhea. J Med Assoc Thai 2010; 93: S21-5.
15. Sritipsukho P, Riewpaiboon A, Chaiyawat P,
Kulkantrakorn K. Cost-effectiveness analysis of
home rehabilitation programs for Thai stroke
patients. J Med Assoc Thai 2010; 93: S262-70.
16. Sritipsukho P, Thaweekul Y. Accuracy of visual
inspection with acetic acid (VIA) for cervical
cancer screening: a systematic review. J Med
Assoc Thai 2010; 93: S254-61.
17. Khruakhorn S, Sritipsukho P, Siripakarn Y,
Vachalathiti R. Prevalence and risk factors of
low back pain among the university staff. J Med
Assoc Thai 2010; 93: S142-8.
18. Tharavanij T, Wongtanakarn S, Lerdvuthisopon
N, Teeraaunkul S, Youngsriphithak P, Sritip
sukho P. Lipid lowering efficacy between
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morning and evening simvastatin treatment: a
randomized double-blind study. J Med Assoc
Thai 2010; 93: S109-13.
19. Jungthirapanich J, Srithipsukho P, Khositseth S,
Techasatid W. The fractional excretion of urea in
the differential diagnosis of prerenal failure and
acute tubular necrosis in neonates. J Med Assoc
Thai 2010; 93: S241-5.
20. Mahasup N, Sritipsukho P, Lekskulchai R,
Keawutan P. Inter-rater and intra-rater reliability
of the gross motor function measure (GMFM-66)
by Thai pediatric physical therapists. J Med
Assoc Thai 2011; 94: S139-44.
21. Kulkantrakorn K, Tassaneeyakul W, Tiamkao S,
Jantararoungtong T, Prabmechai N,
Vannaprasaht S, Chumworathayi P, Chen P,
Sritipsukho P. HLA-B*1502 strongly predicts
carbamazepine-induced Stevens-Johnson
syndrome and toxic epidermal necrolysis in
Thai patients with neuropathic pain. Pain Pract
2012; 12(3): 202-8. doi: 10.1111/j.1533-2500.
2011.00479.x. Epub 2011 Jun 16.
22. Mahasup N, Sritipsukho P, Lekskulchai R,
Hansakunachai T. Effects of Mirror Neurons
Stimulation on Motor Skill Rehabilitation in
Children with Cerebral Palsy: A Clinical Trial.
J Med Assoc Thai 2012; 95: S166-72.
23. Bumpenkiatigul N, Tangsathapornpong A,
Sritipsukho P. Pandemic Influenza (H1N1) 2009
of Pediatric Patients at Thammasat University
Hospital. J Med Assoc Thai 2012; 95: S1-7.
24. Sritipsukho P, Poomsitong J. Health-related
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Quality of Life in Children with Chronic Diseases
at Thammasat University Hospital. J Med Assoc
Thai 2012; 95: S8-12.
25. Sritipsukho P, Wisai M, Thavorncharoensap M.
Reliability and validity of the Thai version of the
Pediatric Quality of Life Inventory 4.0. Qual Life
Res 2012; doi: 10.1007/s11136-012-0190-y.
Epub 2012 May 3.
26. Rojpibulstit P, Suealek N, Sritipsukho P,
Petthaveeporndej P, Kirtiputra K, Taylor A,
Sukpraseart N, Tor-udom S, Krudpathum V.
Factors Related to the Achievements of the
National Licensing Examination Step 1 of
Medical Students at Thammasat University.
Thammasat Medical Journal 2012; 12: 527-37.
การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. September, 2007 Poster presentation of “The
easy and accurate formula to estimate umbilical
arterial catheter length of high placement” by
Sritipsukho P, Sritipsukho S. at the 25th Inter
national Congress of Pediatrics at Athens,
Greece September 25-30, 2007
2. September, 2007 Poster presentation of
“Suviaval and outcome of very low birth weight
infants born in a university hospital: a 3-year
study” by Sritipsukho P, Sritipsukho S, Suarod
T. at the 25th International Congress of
Pediatrics at Athens, Greece September 25-30,
2007
3. March, 2011 Poster presentation of “Health
related quality of life of asthma and allergic
rhinitis in Thai school pupils” by Sritipsukho P,
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5.

6.

7.
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Wisai M. at the annual meeting of American
Academy of Allergy, Asthma & Immunology at
San-Francisco, USA, March 18-22, March, 2011.
August, 2011 Poster presentation of
“Unfavorable attitude toward the national
medical licensing test (NT) part I of the 3rd year
Thai medical students in Thammasat university,
Thailand” by Sritipsukho P, Rojpibulstit P,
Suealek N, Taylor A, Torudom S, Petthavee
porndej P, Kirtiputra K, Krudpathum W. At the
international for medical education, Austria
August 29-31, 2011.
October, 2011 Poster presentation of “Reliability
and validity of the Thai version of the Pediatric
Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL) Question
naire” by Sritipsukho P, Wisai M, Thavorn
charoensap M. At the 9th International
Congress of Tropical Pediatrics (ICTP 2011),
Bangkok, October 18-20, 2011.
April, 2012 Poster presentation of “Effect of
obesity on health-related quality of life of
children with asthma” by Sritipsukho P,
Poomsitong J. At the V World Asthma & COPD
Forum, New York, USA, April 21-24, 2012.
April 2013, Poster presentation of “Prevalence
of sleep disordered breathing in Thai primaryschool children” by Sritipsukho P, Satdha
budha A, Nanthapisal S, Poachanukoon O. At
the Sleep & Breathing 2013 Conference, will be
held in Berlin, Germany, April 11-13, 2013.
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หนังสือ
1. การลวงละเมิดทางเพศในเด็ก มีหนทางชวยเหลือและ
ปองกันหรือไม: มติชนรายวัน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.
2551.
งานวิจัย
1. Kulkantrakorn K, Jirapramukpitak T. A
prospective study in one year cumulative
incidence of depression after ischemic stroke
and Parkinson's disease: A preliminary study.
Journal of the Neurological Sciences 2007; 263:
165-168
2. Jirapramukpitak T, Prince M, Harpham T. Rural
urban migration, illicit drug use and hazardous
harmful drinking among young Thai population.
Addiction 2008; 103: 91-100
งานวิจัยที่ไดรับการนําเสนอหรืองานตีพิมพ
1. Use of Norplant implants in the immediate
postpartum period among asymptomatic HIV-1positive mothers. Taneepanichskul S, Tanpra
sertkul C. Contraception 2001 Jul; 64(1):39-41.
2. 10-year review of Maternal Mortality in Thammasat University hospital. Tanprasertkul C.,
Vanichayasetakul P.Thamasat Med Journal 2001;
1: 30-42.
3. Conservertive management of Severe preeclampsia. Kamudhamas A. ,Somprasit C.,
Tanprasertkul C., Thamasat Med Journal
2001;1: 39-46.
4. Effect of high gestational weight gain on birth
weight and cesarean rate in nulliparous mothers
with a normal pregravid body mass index.
56

มคอ.2

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานทางวิชาการ
Tanprasertkul C., Somprasit C. J Med Assoc Thai
2004; 87(Suppl 3): S24-8.
5. Reducing Cesarean Delivery Rate: An Active
Management Labor Program in a Setting with
Limited Resource. Somprasit C., Tanprasertkul
C., Kamudhamas A. J Med Assoc Thai 2005; 88
(1):20-5.
6. Potential clinical application of the CytoVision
SPOT AX for the screening of sperm
aneuploidies: preliminary results .Blanco J,
Tanprasertkul C, Chuang W,Cruze C ,Chelu L,
Bischoff F, Lamb DJ .ESHRE CONGRESS, BERLIN
27-30 June 2004.
7. A Comparison of Contraceptive Knowledge and
Attitude of Hispanic and Non-Hispanic Women.
H. Sangi-Haghpeykar II, N. Ali, A. Poindexter III,
Tanprasertkul C. ASRM/CFAS 2005 Annual
Meeting .October 15-19, 2005 .Montreal,
Quebec, Canada .
8. Oral contraceptive use and the risk of
gynecologic cancers. Tanprasertkul C,
Suwannarurk K. Thamasat Med Journal 2007;
7: 9-16.
9. Efficacy of Etoricoxib for Pain Relief during
Endometrial Biopsy; A Double Blind Randomized
Controlled Trial. Tanprasertkul C, Pongrojpow
D. J Med Assoc Thai 2008; 91: 13-8.
10. Intrapartum Ultrasonogram for the Determi
nation of Fetal Occiput Position and Risk of
Cesarean Section. Sabsamruei P, Tanprasertkul
C. J Med Assoc Thai 2010; 93: 149-153.
11. Somprasit C, Tanprasertkul C, Suwannarurk K,
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Pongrojpaw D, Chanthasenanont A, Bhamara
pravatana K. Transvaginal color Doppler study of
uterine artery: is there a role in chronic pelvic
pain? J Obstet Gynaecol Res. 2010 Dec;
36(6):1174-8.
12. Tanprasertkul C, Kulvanitchaiyanunt A. A
modified technique to simplify TLH with new
developed uterine manipulator; Anurach uterine
manipulator (AUM). J Med Assoc Thai. 2010 Dec;
93 Suppl 7:S154-9.
13. Tanprasertkul C, Wattanaruangkowit P,
Panyakhamlerd K. The combination of body
mass index and age as a new index for identi
fying osteoporosis in Thai postmenopausal
women. J Med Assoc Thai. 2010 Dec; 93 Suppl
7:S76-82.
14. Teerapong S, Rungaramsin P, Tanprasertkul C,
Bhamarapravatana K, Suwannarurk K. Major
complication of gynaecological laparoscopy in
Police General Hospital: a 4-year experience. J
Med Assoc Thai. 2012 Nov; 95(11):1378-83.
งานวิจัยตีพมิ พ
1. Role of Preopearative Vascular Ultrasonography
in Hemodialysis Vascular Access Operation.
Siribumrungwong B, Tomtitchong P, Kanpirom K.
Journal of Medical Association of Thailand
2010 Dec; 93 Suppl 7:S177-82.
2. Prevalence of Malnutrition and Nutritional
Assessment in Abdominal-surgical Patients; a
Prospective Cross-sectional study.
Siribumrungwong B, Srithamma B, Kuntonpreeda
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K, Tomtitchong P, Paochareun V. Journal of
Medical Association of Thailand 2011 Dec; 94
Suppl 7:S19-23.
3. Systematic Review and Meta-analysis:
Helicobacter pylori eradication therapy after
simple closure of perforated duodenal ulcer.
Tomtitchong P, Siribumrungwong B, Vilaichone
RK, Kasetsuwan P, Matsukura N, Chaiyakunapruk
N. Helicobacter 2012 Apr; 17(2):148-52. doi:
10.1111/j.1523-5378.2011.00928.x.
4. A Systematic Review and Meta-analysis of
Randomised Controlled Trials comparing
Endovenous Ablation and Surgical Intervention
in Patients with Varicose Vein. Siribumrungwong
B, Noorit P, Wilasrusmee C, Attia J, Thakkinstian
A. European Journal of Vascular and
Endovascular Surgery 2012 Aug;44(2):214-23. doi:
10.1016/j.ejvs.2012.05.017. Epub 2012 Jun 15
5. Complicated Intra-abdominal Infections in a
Worldwide Context: an Observational Prospective
study (CIAOW study). Sartelli M, Catena F,
Ansaloni L, Moore E, Malangoni M, Velmahos G,
Coimbra R, Koike K, Leppaniemi A, Biffl W, Balogh
Z, Bendinelli C, Gupta S, Kluger Y, Agresta F, Di
Saverio S, Tugnoli G, Jovine E, Ordonez C, Gomes
CA, Junior GA, Yuan KC, Bala M, Peev MP, Cui Y,
Marwah S, Zachariah S, Sakakushev B, Kong V,
Ahmed A, Abbas A, Gonsaga RA, Guercioni G,
Vettoretto N, Poiasina E, Ben-Ishay O, Díaz-Nieto
R, Massalou D, Skrovina M, Gerych I, Augustin G,
Kenig J, Khokha V, Tranà C, Kok KY, Mefire AC,
Lee JG, Hong SK, Lohse HA, Ghnnam W, Verni A,
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Lohsiriwat V, Siribumrungwong B, Tavares A,
Baiocchi G, Das K, Jarry J, Zida M, Sato N, Murata
K, Shoko T, Irahara T, Hamedelneel AO, Naidoo
N, Adesunkanmi AR, Kobe Y, Attri A, Sharma R,
Coccolini F, El Zalabany T, Khalifa KA, Sanjuan J,
Barnabé R, Ishii W. World Journal of Emergency
Surgery 2013 Jan 3;8(1):1. doi: 10.1186/17497922-8-1.
6. 2013 WSES guidelines for management of intraabdominal infections. Sartelli M, Viale P, Catena
F, Ansaloni L, Moore E, Malangoni M, Moore FA,
Velmahos G, Coimbra R, Ivatury R, Peitzman A,
Koike K, Leppaniemi A, Biffl W, Burlew CC, Balogh
ZJ, Boffard K, Bendinelli C, Gupta S, Kluger Y,
Agresta F, Di Saverio S, Wani I, Escalona A,
Ordonez C, Fraga GP, Junior GA, Bala M, Cui Y,
Marwah S, Sakakushev B, Kong V, Naidoo N,
Ahmed A, Abbas A, Guercioni G, Vettoretto N,
Díaz-Nieto R, Gerych I, Tranà C, Faro MP, Yuan KC,
Kok KY, Mefire AC, Lee JG, Hong SK, Ghnnam W,
Siribumrungwong B, Sato N, Murata K, Irahara T,
Coccolini F, Lohse HA, Verni A, Shoko T. World J
Emerg Surg. 2013 Jan 8;8(1):3. doi: 10.1186/17497922-8-3
7. World society of emergency study group initiative
on Timing of Acute Care Surgery classification
(TACS). Kluger Y, Ben-Ishay O, Sartelli M, Ansaloni
L, Abbas AE, Agresta F, Biffl WL, Baiocchi L, Bala
M, Catena F, Coimbra R, Cui Y, Di Saverio S, Das
K, El Zalabany T, Fraga GP, Gomes CA, Gonsaga
RA, Kenig J, Leppäniemi A, Marwah S, Junior GA,
Sakakushev B, Siribumrungwong B, Sato N, Tranà
60

มคอ.2

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานทางวิชาการ
C, Vettoretto N, Moore EE. World J Emerg Surg.
2013 May 1;8(1):17. doi: 10.1186/1749-7922-8-17
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

รายนามอาจารย

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ป. ตรี

1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.นพ.ชยันตรธร ปทุมานนท
รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพยสุโข
ผศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุข
พิทักษ
รศ.นพ.ชํานาญ แทนประเสริฐกุล
อ.นพ.บุญยิ่ง ศิริบํารุงวงศ

4.14
1.39
4.91
8.28

แพทย
ประจํา
บาน
1.67
0.55

ป.โท

0.38

ป.เอก

ภาระงานสอนภายหลังเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

รวม

ป. ตรี

5.81
2.32

4.14
1.39

4.91
8.28

4.91
8.28

แพทย
ประจํา
บาน
1.67
0.55

ป.โท

ป.เอก

รวม

ภาระงานที่ปรึกษา
ภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ / การ
วิทยานิพนธ / การ
คนควาอิสระกอนเปด
คนควาอิสระหลังเปด
หลักสูตร
หลักสูตร
(จํานวนนักศึกษา)
(จํานวนนักศึกษา)
วิทยานิพนธ การคนควา วิทยานิพนธ การคนควา
อิสระ
อิสระ

12.8
0.8
0.8

12.8
6.61
3.12

1
1
1

0.8
0.8

5.71
9.08

1
1
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