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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต/คณะแพทยศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
: Doctor of Philosophy Program in Clinical Epidemiology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินกิ )
ชื่อยอ ปร.ด. (ระบาดวิทยาคลินิก)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Clinical Epidemiology)
ชื่อยอ Ph.D. (Clinical Epidemiology)
3. วิชาเอก ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
4.2 ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูท สี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.1.1 สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.1.2 สําหรับผูท ี่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษา 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
1
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2557
- กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที…่ 5/2557....
เมื่อวันที่ …17….. เดือน ....มีนาคม.......... พ.ศ.…2557………
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ …2/2557… เมื่อวันที่ …...9.….. เดือน ....มิถุนายน...... พ.ศ. ….2557.....
- ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……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
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เลขประจําตัว
ประชาชน
3101403132XXX

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

ชยันตรธร ปทุมานนท

2

3100901419XXX

รองศาสตราจารย

ภาสกร ศรีทิพยสุโข

3

3100800643XXX

ผูชวยศาสตราจารย ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ

ลําดับ
1
(ตอ)

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
2520
- หนังสืออนุมัติแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (เวชศาสตรครอบครัว)
แพทยสภา, 2547
- วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(กุมารเวชศาสตร) แพทยสภา
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร),
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
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การรวมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในป พ.ศ. 2558
จะทําใหการเชื่อมโยงประเทศภายในภูมิภาคมีความเขมขนขึ้น แรงงานตางชาติกลายเปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ การเคลื่อนยายประชากรขามพรมแดนมีขอจํากัดลดลง การยายถิ่นของแรงงานขามชาติทั้ง
แรงงานที่มีฝมือและไรฝมือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศเพิ่มภาระคาใชจายดานสุขภาพ โรคติดตอ
ขามพรมแดนพบไดงายขึ้น นอกจากนั้นความไมสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศของโลกเปนปจจัยเพิ่ม
อุบัติการณโรคระบาด โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา ประชากรไทยมีปญหาเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได
สูงขึ้นทุกโรค
ประเทศไทยเริ่ม มีบทบาททางดานสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทยในระดับภูมิภาค (Medical hub) เนื่อง
จากเห็นศัก ยภาพของระบบบริก ารการแพทยไทย ความไดเ ปรียบดานคาใชจายและจุดแข็ง ดานการ
ทองเที่ยว ทําใหเกิดปญหาสมองไหลจากโรงพยาบาลภาครัฐไปสูโรงพยาบาลเอกชนที่จัดบริการดังกลาว ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยกําลังประสบปญหาขาดแคลนแพทยและบุคลากรทางการแพทยเพื่อรองรับความ
ตองการบริการสําหรับประชาชนไทยที่ยังขาดแคลนอยางรุนแรงสืบเนื่องจากการเปลี่ยนระบบการใหบริการ
สาธารณสุขไปเปนแบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหการดูแลรักษาผูปวยมีประสิทธิ ภาพและสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น แตขณะเดียวกันก็มีภาระคาใชจายมากขึ้น จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยการเตรียมรองรับผลกระทบดานสุขภาพดวยการบริหารจัดการองคความรู
อยางเปนระบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาองคความรูดานการปองกันโรค การคัดกรองโรค การลด
ระดับความรุนแรงของโรค และการดูแลรักษาผูปวย ทั้งนี้ตองเปนองคความรูที่ไดจากกระบวนการวิจัยที่
สอดคลอ งกับ ปญ หาสําคัญ และการจัดการความรูใ นสภาวะแวดลอ มทองถิ่น ของประเทศไทยภายใต
แนวความคิดของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ในระยะแรกของการเปดหลักสูตร คณะแพทยศาสตรจะเปดหลักสูตรเปนภาษาไทยเพื่อ
สง เสริม สนับสนุนการเตรียมความพรอมของบุคลากรดานการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลัก สูตรตาม
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อใหหลักสูตรผานการรับรองและประเมินคุณภาพจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเปนการแสดงความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนนานาชาติ
กอน และเมื่อมีศักยภาพความพรอมดานการวิจัยแลวจะพิจารณาเปดเปนหลักสูตรนานาชาติตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันสถานะสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คืออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้นและ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามระยะหางระหวางปที่มีสุขภาพดีกับอายุ
เฉลี่ยยังหางกันมาก แสดงวาอายุยืนยาวแตมีความเจ็บปวยเรี้อรัง ในสังคมมีปญหาการติดสุรา อุบัติเหตุ
จราจร และโรคหลอดเลือดสมองสูงในเพศชาย และมีปญหาโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะ
ซึมเศราสูงในเพศหญิง สาเหตุหลักของการสูญเสียปสุขภาวะในทั้งชายและหญิงมาจากโรคไมติดตอและโรค
4
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เรื้อรังที่ปองกันไดซึ่งเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 2 ทศวรรษที่ผานมา จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวยการประยุกตระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมมาผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย
เพื่อพัฒนาการปองกัน การดูแลรักษาและการฟนฟูสภาพผูปวย ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลของภาระคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลของภาครัฐ และลดผลกระทบตอโครงสรางงบประมาณการพัฒนาประเทศดานอื่น
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มุงเนนการผลิตบัณฑิตที่
มีความรูควบคูคุณธรรม จริยธรรมและผลิตผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพ หลักสูตรมุงเนนใหนักศึกษาทํา
วิจัยที่ตองใชระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะดานการวิเคราะห
สังเคราะหที่สรางองคความรูใหมทางวิชาการที่ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการดาน
ระบาดวิทยาคลินิกที่เปนไปอยางรวดเร็ว นําองคความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาดานการ
ปองกันและการดูแลรักษาผูปวยหรือตอยอดในเชิงพาณิชย พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาศักย
ภาพนักวิจัย สรางเครือขายนักวิจัย สงเสริมการวิจัยที่สรางองคความรูใหม กําหนดทิศทางการวิจัยที่ก อให
เกิดประโยชนตอการพัฒนาความรูใหม
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อใหหลักสูตรสามารถสรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการที่ศึกษาคนควา ทําวิจัยพื้นฐาน การวิจัย
เพื่อการพัฒนา การวิจัยเชิงนโยบาย ที่จะชวยลดปญหาดานสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการเสนอแนะ
ปรับปรุงนโยบายดานสุขภาพใหมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและทรัพยากรของประเทศ สอดคลองกับพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งในดานความเปนเลิศทางวิชาการ ดานคุณธรรมและจริยธรรมของ
บัณฑิต การสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตผลงานวิจัย จําเปนตองเสริมสรางศักยภาพอาจารยให
มีความรูด านระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
อาจารยที่ปรึกษาอาจกําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่เ ปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมโดยไมนับ หนวยกิต แตจ ะตองมีผ ลสัม ฤทธิ์ตามที่ห ลักสูตร
กําหนด
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอ มูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 (1-2-5)
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รคน.605
สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
2 (1-2-5)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร
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
เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความรูคูคุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย รับผิดชอบตอสังคม
2. เปนนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผูนําในวิชาชีพสาขาระบาดวิทยาคลินิก มีความเชี่ยวชาญทั้ง
ทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถทําวิจัยและปฏิบัติงานที่มีความเปนเลิศทางวิชาการมีคุณภาพ ทั้งดาน
ระเบียบวิธีวิจัย การใชสถิติขั้นสูง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเผยแพรงานวิจัยถึงผูใช และ
สามารถใชประโยชนจากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมไดอยางยั่งยืน
3. สรางและพัฒนาองคความรูใหมในการวิจัยสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก ทั้งความรูในเชิงวิชา
การและความรูในเชิงนโยบายและปฏิบัติตามกระบวนการวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป
2.1 การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
ระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร

- การปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รทุ ก 5 ป - ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ มาตรฐานหลั ก สู ต ร จากคณาจารยประจําหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 นักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการ
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ศึกษา และผูใชบัณฑิต
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2.1 การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

2.2 กลยุทธ
-

การอุดมศึกษา
การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การเสวนาทางวิชาการและ
วิทยานิพนธ
การพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
การจัดทําวิทยานิพนธตนฉบับ

- การสนับสนุนนักศึกษาในการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้

- ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู เ ข า
รวมเสวนา
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ
- จํานวนผลงานจากวิทยานิพนธที่
นํ า เสนอผลงานในการประชุ ม
วิชาการในระดับชาติ และ/หรือ
ระดับนานาชาติ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาตลอดป
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1. สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 เปนผูสําเร็จการศึก ษาปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรบัณฑิต มีคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร
1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ นอกเหนือจากขอ 1.1
หรือมีฐานการเรียนระดับปริญญาตรีเกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวย มีคาระดับเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.25 หรือมีคุณสมบัติเ หมาะสมตามดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการหลักสูตร
1.3 กรณีเปนผูเ ขาศึกษาชาวตางชาติตองสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยอยูใน
ระดับดี ตามการประเมินของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร
2. สําหรับผูเ ขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เปนหลักสูตร แผน ก
มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.25 และมีฐานการเรียนระดับปริญญาตรีเกี่ยวของกับ
การดูแลรักษาผูปวย วิทยานิพนธปริญญาโทมีเนื้อหาเกี่ยวของกับระบาดวิทยา และ
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือ
ไดรับ การนํ าเสนอในที่ป ระชุม วิ ชาการระดับ ชาติ ห รื อนานาชาติ หรื อมีคุณ สมบั ติ
เหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
2.2 กรณีเปนผูเขาศึกษาชาวตางชาติตองสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยอยูใน
ระดับดี ตามการประเมินของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
2.3 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและการสัมภาษณตามเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2. ผูเขาศึกษาตองสงผลสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก ผล
ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึง
วันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะแพทยศาสตร
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- ความรูพื้นฐานดานระบาดวิทยาคลินิกและดานสถิติทางการแพทยไมเพียงพอ
- การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ ูงขึ้น
- ทุนการศึกษาและทุนวิจัย
- ทักษะดานภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/
ขอจํากัดของนักศึกษา
ความรูพื้นฐานดานระบาดวิทยาคลินิก
และดานสถิติทางการแพทยไมเพียงพอ
การปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ ูงขึ้น

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย
ทักษะดานภาษาอังกฤษ

- จัดใหมีการเตรียมความรูพื้นฐานกอนเรียน โดย
แนะนําหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของใหอานตั้งแต
วันปฐมนิเทศ
- จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม แนะนํ า การ
วางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลา
- มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปดูแลนักศึกษาตั้งแต
แรกเข า จนสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และมี ก ารแต ง ตั้ ง
อาจารยที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิพ นธเ พื่ อช ว ยดู แ ลและ
ติดตามการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง
- นัก ศึกษารุนพี่ใหคําแนะนําในดานการเรียน และ
ถายทอดประสบการณดานตางๆ เชน การบริหาร
เวลาเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาทันตามเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
- เจ า หน า ที่ ง านบริ ก ารการศึ ก ษาให ข อ มู ล และ
คําแนะนําเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
- มีก องทุนบัณฑิตศึก ษาสง เสริม ดานทุนการศึก ษา
และมีกองทุนวิจัย
- สง เสริม ให นัก ศึก ษาเข ารับ การอบรมเพื่ อพัฒ นา
ทักษะภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตะละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2557
10
10
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2558
2559
2560
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2561
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
แผนการศึกษา แบบ 1.1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
695,568 บาท
งบดําเนินการ
คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
3,500 บาท
คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
3,500 บาท
คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5,000 บาท
คาตอบแทนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
15,000 บาท
คาประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตร
528 บาท
งบลงทุน
คาโปรแกรม STATA
2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
725,096 บาท
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา 362,548 บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการ
ปกติใชงบประมาณแผนดินประจําป
แผนการศึกษา แบบ 1.2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
1,043,352 บาท
งบดําเนินการ
คาตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
5,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
5,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ
8,000 บาท
คาตอบแทนอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
18,000 บาท
คาประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตร
704 บาท
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งบลงทุน
คาโปรแกรม STATA

2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,082,056 บาท
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา 360,685 บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการ
ปกติใชงบประมาณแผนดินประจําป
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ขอ 12.15 และ ขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาศึกษา
เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
1. นัก ศึ ก ษาที่สําเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท ตองใชร ะยะเวลาการศึก ษาตลอด
หลักสูตรอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 12 ภาคการศึกษา
ปกติ
2. นัก ศึก ษาที่สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ตองใชร ะยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 16 ภาคการศึกษา
ปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผนการศึกษาแบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมี
การทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม อาจารยที่ปรึกษาอาจกําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิ ชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต แต
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จะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ห ลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ นัก ศึกษาจะตองรายงานผลการศึกษาและการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการตามแบบรายงานผลการศึกษาของงานบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) คณะ
แพทยศาสตร
แผนการศึกษาแบบ 1 แบบ 1.1
1. วิทยานิพนธ
ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
2. รายวิชาที่ไมนับเปนหนวยกิตสะสม (Audit)
อาจารยที่ปรึกษาอาจกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิต
ศึกษา ที่เปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมไดโดยไมนับเปนหนวยกิตสะสม และไมตองมีการวัดผลการศึกษา
(Audit) แตนักศึกษาตองเขาฟงคําบรรยายและมีสวนรวมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียน เปนเวลาไมต่ํากวา
รอยละ 60 ของเวลาทั้งหมด
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอ มูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 (1-2-5)
รคน.605 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
2 (1-2-5)
3. กิจกรรมทางวิชาการ
3.1 การสัมมนาทางวิชาการรวมกับนักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย โดยนักศึกษา
เปนผูนําการสัมมนาในหัวขอที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ
3.2 การเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการเขาฟงการสอนรายวิชาระบาดวิทยา
คลินิก สถิติทางการแพทย ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิทยาคลินิก ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย เศรษฐศาสตร
คลินิก หรือสังคมวิทยาคลินิก ในสถาบันหรือองคกรที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรรับรอง
3.3 การเปนวิทยากรบรรยายในเนื้อหาทางระบาดวิทยาคลินิก สถิติทางการแพทย
ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิท ยาคลินิก หรือระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย ภายใตการควบคุมของอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในหัวขอและสถานที่ที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรกําหนดให
3.4 การฝกการเปนผูใหคําปรึกษา หรือแนะนําเชิงวิชาการดานระบาดวิทยาคลินิก
สถิติทางการแพทย ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิทยาคลินิก หรือระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย ภายใตการควบคุม
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.5 การเขารวมประชุมวิชาการที่มีการนําเสนอผลงานวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิก
หรือผลงานวิจัยทางคลินิก ที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรรับรอง และตองทํารายงานสรุปเนื้อหาการประชุม
เสนอตอคณะอนุกรรมการหลักสูตร
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3.6 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธดวยวาจา
หรือดวยลายลักษณอักษรตอทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มรี ายงานการประชุม
(proceeding) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน
แผนการศึกษาแบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) แบบ 1.2
1. วิทยานิพนธ
ผูเขาศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
2. รายวิชาที่ไมนับเปนหนวยกิตสะสม (Audit)
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาอาจกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ที่เปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมไดโดยไมนับ เปนหนวยกิตสะสม และไมตองมีการวัดผล
การศึกษา (Audit) แตนักศึกษาตองเขาฟงคําบรรยายและมีสว นรวมในกิจกรรมอื่นๆ ในชั้นเรียน เปนเวลาไม
ต่ํากวารอยละ 60 ของเวลาทั้งหมด
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
รคน.600 รูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.601 การวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง
3 (3-0-9)
รคน.602 หัวขอรูปแบบการศึกษาขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.603 หัวขอการวิเคราะหขอ มูลขั้นสูงทางระบาดวิทยาคลินิก 3 (3-0-9)
รคน.604 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 1
2 (1-2-5)
รคน.605 สัมมนาระบาดวิทยาคลินิก 2
2 (1-2-5)
3. กิจกรรมทางวิชาการ
3.1 การสัมมนาทางวิชาการรวมกับนักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย โดยนักศึกษา
เปนผูนําการสัมมนาในหัวขอที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ
3.2 การเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการเขาฟงการสอนรายวิชาระบาดวิทยา
คลินกิ สถิติทางการแพทย ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิทยาคลินิก ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย เศรษฐศาสตร
คลินิก หรือสังคมวิทยาคลินิก ในสถาบันหรือองคกรที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรรับรอง
3.3 การเปนวิทยากรบรรยายในเนื้อหาทางระบาดวิทยาคลินิก สถิติทางการแพทย
ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิทยาคลินิก หรือระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย ภายใตการควบคุมของอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ในหัวขอและสถานที่ที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรกําหนดให
3.4 การฝกการเปนผูใหคําปรึกษา หรือแนะนําเชิงวิชาการดานระบาดวิทยาคลินิก
สถิติทางการแพทย ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิทยาคลินิก หรือระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย ภายใตการควบคุม
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.5 การเขารวมประชุมวิชาการที่มีการนําเสนอผลงานวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิก
หรือผลงานวิจัยทางคลินิก ที่คณะอนุกรรมการหลักสูตรรับรอง และตองทํารายงาน สรุปเนื้อหาการประชุม
เสนอตอคณะอนุกรรมการหลักสูตร
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3.6 การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธดวยวาจา
หรือดวยลายลัก ษณอัก ษรตอที่ป ระชุม วิชาการระดับ ชาติห รือระดับ นานาชาติที่มีร ายงานการประชุม
(proceeding) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน
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 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ
3.1.3.1 วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รคน.900
วิทยานิพนธ
48/72
CEP 900
Dissertation
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1.1) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 1.2) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ 72 หนวยกิต
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรนี้เปดสอนแผนการศึกษาแบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) เปนแผนการศึกษาที่
เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม อาจารยที่ปรึกษาอาจกําหนดใหนักศึกษาเรียน
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่เปนประโยชนตอการวิจัยเพิ่มเติมโดยไม
นับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
- ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
- ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
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แผนการศึกษา
1. สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
2. สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท (แบบ 1.1)
ระดับปริญญาตรี (แบบ 1.2)
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รคน.900 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต รคน.900 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต รวม
6 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รคน.900 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต รคน.900 วิทยานิพนธ
6 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต รวม
6 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูรอน
สอบวัดคุณสมบัติ
ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รคน.900 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต รคน.900 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต รวม
15 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รคน.900 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต รคน.900 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต รวม
15 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รคน.900 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
รคน.900 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
รคน.900 วิทยานิพนธ
48/72
CEP 900 Dissertation
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินงานวิจัยขั้นสูงอันกอใหเกิดความรูใหมในสาขาวิชาระบาด
วิทยาคลินิก เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับหัวขอทางระบาดวิทยาคลินิก และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานลงในวารสารวิชาการ จริยธรรมในการทําวิจัย และจรรยาบรรณใน
การเผยแพรผลงานวิชาการ
15
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3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
CEP 900 Dissertation
48/72
Development of advanced 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 in academic journal; clinical epidemiology reaearch ethic, publishing research
according to professional etiquette
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนระบุในภาคผนวก
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
- วุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
- Master of Science

สาขาวิชา
- Psychiatric
Epidemiology
- จิตเวชศาสตร

- มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร

2540

- University of
Birmingham, UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2541

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

2547

- 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

4.

3760500222XXX รองศาสตราจารย

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

สาขาวิชา
- Psychiatric
Epidemiology
- จิตเวชศาสตร

- Cognitive Science

- Reproductive
Medicine
- เวชศาสตรการเจริญ
พันธุ
- สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
- University of London,
2551
UK
- มหาวิทยาลัยสงขลา
2540
นครินทร
- University of
Birmingham, UK
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Baylor College of
Medicine, Houston,
Texas, USA
- แพทยสภา

2541

- แพทยสภา (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย)

2543

2536
2547

2554

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
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
รคน.900 วิทยานิพนธ
48/72
CEP 900 Dissertation
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินงานวิจัยขั้นสูงอันกอใหเกิดความรูใหมในสาขาวิชาระบาด
วิทยาคลินิก เขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับหัวขอทางระบาดวิทยาคลินิก และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียน
รายงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานลงในวารสารวิชาการ จริยธรรมในการทําวิจัย และจรรยาบรรณใน
การเผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) โดย
วิทยานิพนธที่ไดรับระดับ S จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองมี
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอยดังตอไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแตเริ่ม วางแผนงานวิจัยจนถึงการเผยแพรผลงานทางวิชาการ นัก ศึกษาจะไดรับการ
ฝกฝนใหมีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบของคณะและหนวยงานที่ตองเขาไปเกี่ยวของอยางเครงครัด
สามารถทํางานเปนกลุม มีแนวทางที่จะแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น และยอมรับขอตกลงหลังจากที่มี
การตกลงของกลุม และนักศึกษาจะไดรับการอบรมชี้แนะในดานจริยธรรมของผูวิจัยทั้งเรื่องดําเนินการ
วิจัยและนําเสนอผลงานวิจยั โดยมุงเนนที่จะใชงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอการดูแลประชาชนที่เจ็บปวย
และประชาชนทั่วไป
2. ความรู
ในการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีสําคัญในเนื้อหาที่จะศึกษา สามารถชี้ใหเห็นถึงที่มาของปญหาทีจ่ ะวิเคราะหและความจําเปนทีจ่ ะ
ตองทําวิจัย อีกทัง้ ตองติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนําเอาศาสตรดานตางๆ ทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อใชในการทําวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ทักษะทางปญญา
นักศึกษาสามารถวางแผนงานวิจัย จากนั้นจึงออกแบบและดําเนินการวิจัยอยางมีคุณภาพ
เมื่อไดผลการศึกษาแลว นักศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาและสามารถสรุปและวิจารณผลการวิจัย
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูชี้แนะ อีกทั้งสามารถทราบถึงปญหาและแนวทางการแกไขเพื่อวางแผนการ
วิจัยในอนาคตได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ในระหวางการวิจัย นัก ศึก ษาจะไดมีโอกาสรวมมือในดานความรูกับบุคลากรทางการ
แพทยหลายสาขาวิชาชีพ และดานการใชเทคโนโลยีทั้งในสถานการณที่มีและไมมีขอจํากัด ซึ่งจะทําใหเกิด
ทัก ษะดานมนุษยสัม พัน ธ ทัก ษะดานการแกไขปญ หาเฉพาะหนา สามารถสื่อสารกับ กลุมคนไดอยาง
เหมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวิเคราะหผลของงานวิจัย นักศึกษาจะเพิ่มพูนทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การรับหรือสงขอมูล การสึบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางการแพทย การวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลทางสถิติที่เปนมาตรมาตรฐานสากล ใชหลักการทางสถิติเพื่อวิเคราะห แปลผล และอภิ ปรายผลการศึกษาไดอยางเหมาะสม นักศึกษาจะนําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งเผยแพรผลงานในวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองตามเงื่อน
ไขของหลักสูตร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1 เปนตนไป
5.4 จํานวนหนวยกิต
1. ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ
1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
สําหรับ แผนการศึก ษา แบบ 1.2 นั ก ศึก ษาที่ ยัง สอบวั ดคุ ณสมบัติ ไมผาน ให ล ง
ทะเบียนทําวิทยานิพนธไดไมเกิน 6 หนวยกิตตอภาคการศึกษา
2. นักศึก ษาสามารถเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอัง กฤษ โดยใหอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3. หลังจากลงทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอรางเคาโครงวิทยานิพนธ
ตอคณะอนุก รรมการหลัก สูตรสาขาวิชาระบาดวิท ยาคลินิก เพื่อใหคณบดีคณะ
แพทยศาสตรแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไม
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นอยกวา 5 คน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษารวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และ
สอบปองกันวิทยานิพนธ
4. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึก ษาของสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับ ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการหลักสูตร
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
1. อาจารยผูส อบเคาโครงวิทยานิพนธและสอบปองกันวิท ยานิพนธ ใหเ ปนไปตาม
เกณฑ ม าตรฐานหลัก สูต รระดั บ บัณฑิ ตศึก ษาของสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักสูตร
2. นัก ศึก ษาตอ งสอบวัด คุณ สมบัติ ให ผา นก อน จึ ง จะมี สิท ธิเ สนอขอสอบเค าโครง
วิทยานิพนธ
3. เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีแตง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 5 คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ อาจารย ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
4. เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ให
คณบดี แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบป อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง เป น ชุ ด เดี ย วกั น กั บ
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
5. นัก ศึก ษาจะสอบปองกัน วิทยานิพนธได ตอเมื่อสอบภาษาตางประเทศไดระดับ P
(ผาน) แลว
6. การสอบเคาโครงวิทยานิพนธและการสอบปองกันวิทยานิพนธ จะตองมีกรรมการ
สอบฯ ครบทุกคน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ ถากรรมการสอบฯ ไมครบ
ให เ ลื่ อ นการสอบออกไป ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น อาจเปลี่ ย นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหมหรือแตงตั้งเพิ่มเติมได
7. การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาตองเสนอขอสอบวัดคุณสมบัติภายในระยะเวลา 1 ปการศึกษานับตั้งแตวัน
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. คณะแพทยศาสตรจ ะเปดใหสอบวัดคุณสมบัติทุกภาคการศึกษา ซึ่งเปนการสอบ
แบบขอเขียนและการสอบแบบปากเปลา โดยคณบดีคณะแพทยศาสตรเปนผูแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักเกณฑการสอบใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรกําหนดไว
3. นักศึกษาที่สอบไมผานตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบแกตัวตองใหเสร็จสิ้นภาย
ในภาคการศึกษาถัดไปนับจากภาคการศึกษาที่สอบไมผาน
4. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผานภายใน
2 ครั้ง สามารถขอโอนไปศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตได
5.6 การเตรียมการ
1. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแก
นักศึกษา
2. เมื่ อไดรั บอนุ มัติ หัวขอวิท ยานิ พนธ ใหนั กศึ กษาทํ าวิท ยานิพนธโ ดยมีอาจารย ที่ป รึก ษา
วิทยานิพนธหลักใหคําแนะนําและดูแลในระหวางการทําวิจัย และนักศึกษาจะตองติดตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักโดยสม่ําเสมอ
3. ระหวางทําวิทยานิพนธ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธลงใน
Portfolio เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมทีค่ ณะกําหนด และเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลการทําวิทยานิพนธจะประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ และประเมิน
ความรูความสามารถของนัก ศึกษาโดยวิธีก ารนําเสนอและสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธและคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธซึ่งคณบดีแตงตั้ง
หลักสูตรมีกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐานโดยการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548 และในการสอบวิทยานิพนธคณะจะประกาศกําหนดการสอบวิทยานิพนธใหทราบ
ทั่วกันและเปดโอกาสใหผูสนใจเขารวมฟงได
ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาตองไดรับการเผยแพร ดังนี้
แผนการศึกษาแบบ 1.1
ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผ ลงานหรือ สวน
หนึ่ง ของผลงานไดรับ การยอมรับ ใหตีพิม พ ในวารสารหรือสิ่ง พิม พท างวิชาการระดับ นานาชาติที่ ที่ มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
โดยมีนักศึกษาเปนผูนิพนธชื่อแรก ไมนอยกวา 1 เรื่อง
แผนการศึกษาแบบ 1.2
ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพมิ พหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
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ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิม พในวารสารหรือสิ่ง พิม พท างวิชาการมีก รรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศึกษาเปนผูนิพนธ
ชื่อแรก ไมนอยกวา 2 เรื่อง โดยเปนวารสารระดับนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลทางคลินิกชัน้ สูง ซึ่ง - ใชโปรแกรม STATA ซึ่งเปนโปรแกรมมาตรฐาน
เปนจุดเดนสําคัญของหลักสูตร
ที่ใชวิเคราะหขอมูลทางการแพทย
มีศักยภาพในการประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง และ - หลักสูตรมุงเนนใหมกี ารจัดการศึกษาแบบ
เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น
Progressive education เพื่อใหนักศึกษาทุก
คนมีประสบการณตรงในการเรียนรู เนนดาน
การคนควาหาความรูจากการแกปญหา การคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดริเริ่มสรางสรรค
มีการเรียนรูจากความรวมมือและประสานงาน
กับเพื่อนนักศึกษา เพื่อความงอกงามทางดาน
สติปญญา
มีทักษะการสือ่ สาร การถายทอดความรู
- นัก ศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม วิชา
การ
- นักศึกษาชวยสอนในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
- นัก ศึก ษาวิพ ากษก ารนํ าเสนองานวิจัยระบาด
วิทยาคลินิกในงานประชุมวิชาการ
มีภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
- นักศึกษาเปนผูวิพากษหลักในการนําเสนองาน
วิจัยระบาดวิทยาคลินิก
- สนับ สนุนให นักศึก ษารับ ผิดชอบใหคําปรึก ษา
งานวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกและเลือกใชสถิติ
ทางการแพทยแกบุคลากรโรงพยาบาลทั่วไป
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ใหความรู ที่ เ กี่ยวของกับ จริยธรรมและจรรยา
บรรณงานวิจัย แกนัก ศึกษาผานการอบรมทาง
วิชาการ
- นัก ศึก ษาเปนผูรับ ผิดชอบในสว นของระเบียบ
ขอบังคับดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทั้งใน
29

มคอ.2

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ขั้นตอนการเขียนโครงราง ขั้นตอนการเสนอขอ
รับ การพิจ ารณาจากคณะกรรมการฯ และขั้น
ตอนการปรับแกไขตามคําแนะนํา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชา
ชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการปญหาที่เกิดขึ้นไดก็
สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยคุณธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลัก การที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม
แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็น
ขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหัผูอื่นใชดุลย
พินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มผี ลกระทบตอตนเองและผูอี่น
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมกี ารประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึก ษาจะไดรับ การอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ/หรือวิทยากรผูเชี่ยวชาญ เนนใหเห็นความสําคัญของความซื่อสัตยดาน
การรวบรวมขอ มูล การสื บ ค นข อมูล การวิเ คราะห ขอ มูล และการรายงานผลวิจัย ที่ไ มมี อคติ ไม มี
ผลประโยชนทับ ซอนหรือแอบแฝง รวมทั้ง มีก ารจัดกิจ กรรมสง เสริม คุณธรรมจริยธรรมดานการทํา
ประโยชนแกสวนรวม ความเสียสละ ความซื่อสัตย นอกจากนี้นักศึกษาจะไดรับการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระหวางการพัฒนาเคาโครงวิทยานิพนธและระหวางการวิจัย
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากการเตรียมการสัมมนา การสงความกาวหนาของงานตรงเวลา และการเขารวม
กิจกรรมอื่นๆ
2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธที่ตองคํานึงถึงสิทธิของผูปวย และจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย
5. ประเมินจากความซื่อสัตยในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
6. ประเมินจากเขียนผลงานวิจัยเพือ่ วิทยานิพนธที่ตองไมมีอคติและไมมผี ลประโยชนทับซอน
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2.2 ความรู
(1) ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและ
ลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฏี หลักการและ
แนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญ
ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกตความรูและทักษะในการแกปญหาได รูเทคนิคการวิจัยและการ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา ตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาระบาดวิทยาคลินิกและวิจัยอยางถูกตอง สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมี
ความรูแนวกวางและลึกในสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง เขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหมๆ และสามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
เนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง นักศึก ษาตองศึกษาคนควาขอมูล และเรียนรู ดวยตนเองทั้ง ในดาน
หลักการทางทฤษฎี และในดานการประยุกตใชจริงใหทันตอการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามลักษณะของหัวขอเรื่องที่เลือกทําวิจัย ตลอดจนเนื้อหาสาระของงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิพนธ ห ลัก อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ รวม และอาจารย ผู
ทรงคุณวุฒิอื่นๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสไดรับประสบการณการทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ ได
เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณหรือวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการไดรับมอบหมายให
เปนผูใหคําปรึกษางานวิจัยระบาดวิทยาคลินิกใหกับผูสนใจเพื่อสะสมประสบการณ
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ/หรือการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา
ในดานตางๆ ดังนี้
1. ประเมินจากการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ
2. ประเมินจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินจากการสอนและถายทอดความรูผานการชวยสอน การเปนวิทยากร หรือการเปน
ที่ปรึกษางานวิจัย
4. ประเมินจากความสามารถในการวิพากษงานวิจัย
5. การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบปองกันวิทยานิพนธ
6. ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
2.3 ทักษะทางปญญา
(1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นัก ศึ ก ษาสามารถใชความเขา ใจอั นถ องแทใ นทฤษฏี และเทคนิค ดานระบาดวิท ยาคลินิ ก
แสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางแกไขปญหา
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ดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฏีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค
โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดําเนิน
โครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชา
ชีพอยางมีนัยสําคัญ
(2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใหนักศึกษาทําการวิจัยในประเด็นที่สามารถนําผลไปใชแกปญ
 หาไดอยางเปนรูปธรรมใน
สาขาวิชาชีพของตนเอง
2. การอภิปรายกลุม รวมกับนักศึกษาอื่นๆ รวมทัง้ คณาจารย และวิทยากรพิเศษจากภายนอก
(3) กลยุทธการปร ะเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานวิจัยและการปฏิบัติของนักศึกษาในการทํากิจกรรมทางวิชาการ เชน ประเมินจากการนําเสนองาน การสัมมนาและการอภิปราย โดยตั้งคําถามเชิงประยุกตใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา วิธีการแกปญหาโดยการประยุกตจากความรูที่ไดเรียนมา
และจากผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรีย นรูดา นทักษะความสัมพั นธระหวา งตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
นักศึกษามีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห
และแกปญหาที่ซับซอนสูงมากไดดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปน
ผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
สนับสนุนใหทํากิจกรรมที่ตองทํางานเปนกลุม หรือการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่ นทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน และใหมีก ารประสานงานและสอบถามขอมูล จากบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
สามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูใ นดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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ประเมินจากดวามสามารถอธิบายเชิงหลักการทางระบาดวิทยาคลินิก แกกลุมบุคคลระดับ
ตางๆ พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานเปนกลุม มนุษยสัมพันธที่แสดงออกในการ
ทํากิจกรรม หรืองานที่ไดรับมอบหมาย ประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่องจาก
งานที่มอบหมายใหไปคนควาดวยตัวเอง
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองสามารถวิเคราะหขอมูลวิจัยของตนเอง รวมทั้งตองมีความสามารถในการใชสถิติ
ขั้นสูงในการวิเคราะหประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน ติดตามกาวหนาหรึอคนควาความรูที่ทันสมัย
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาระบาด
วิทยาคลินิก สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้ง ในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการแผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือผลงานการ
คนควาที่สําคัญ
(2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยกับนักศึกษา นําเสนอ
โจทย ป ญ หาที่ มี อ ยู จ ริ ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยเทคนิ ค ขั้ น สู ง ทางระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก
สถิติศาสตรคลินิก ฝกการแปลผลและเขียนผลการวิเคราะหขอมูลระบาดวิทยาคลินิกใหถูกตองตามหลัก
สากล และการนําเสนอการแกไขปญหาที่เหมาะสม ฝกนักศึกษาใหเสนอผลตอสาธารณะรูปแบบตางๆ
และฝกการเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาความรูตอเนื่องดวยตนเอง
จากฐานขอมูลสารสนเทศทางการแพทย ฐานขอมูลวิจัยทางการแพทยที่ปรากฏในอินเตอรเนต
(3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินความรูและทัก ษะในการวิเคราะหเชิง ตัวเลขในเคาโครงวิท ยานิพนธและในผล
งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ประเมินความสามารถในการสื่อสารจากรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอผลงาน
และความสามารถในการอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยาและเหตุผลในการเลือกใชเทคนิค
ทางสถิติ รวมทั้งความสามารถในการอธิบายแนวทางการแกปญหาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูตามตารางดังมีความหมายตอไปนี้
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะหปญหารวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางและลึกของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษาหรือทําวิจัยกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปประเด็นปญหาเพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสัง คมในประเด็นที่เ หมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแกไขสถานการณทั้ง สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง แสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทัก ษะในการใช เ ครื่ องมือ ที่จํา เป นที่มี อยู ในปจ จุ บัน ตอ การทํา งานที่เ กี่ย วกับ การใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
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5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิตชิ ั้นสูงมาประยุกตใชใน
การแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)
รายวิชา

รคน.900 วิทยานิพนธ

 ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

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)
การวัดผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1.1 อาจารยที่ปรึกษาอาจกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปน
ประโยชน ตอ การวิจั ย เพิ่ ม เติ ม ได โ ดยไม นับ เป น หน วยกิ ตสะสม และไมต อ งมี ก ารวัด ผล
การศึกษา (Audit) แตนักศึกษาตองเขาฟงคําบรรยายและมีสวนรวมในกิจ กรรมอื่นๆ ในชั้น
เรียน เปนเวลาไมต่ํากวารอยละ 60 ของเวลาทั้งหมด
1.2 การสอบวัดคุณสมบัติ แบงเปนระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.3 การสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) และไม
นับหนวยกิต
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิต
ที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
มีคณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ติดตามและ
ใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา โดยระหวางทําวิทยานิพนธใหนักศึกษารายงาน
ความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมที่กําหนดลงใน Portfolio
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการ
หลักสูตรพิจ ารณาความเหมาะสมของงานที่ม อบหมายวาครอบคลุม ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในราย
ละเอียดวิชา และจัดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1. ประเมินจากบัณฑิตที่จบในด านภาวะการไดง าน หรือการเปลี่ยนไปทํางานที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนมากขึ้นของบัณฑิต ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ
2. การประเมินจากบัณฑิตในแงของความพรอมและความรูจ ากการศึกษาที่กําหนดใน
หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
3. ประเมินจากผูใชบัณฑิตโดยการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
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2. ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมต่ํา
กวา 550 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL (paper-based test) ไมต่ํากวา 550 คะแนน หรือผล
คะแนน TOEFL (computer-based test) ไมต่ํากวา 213 คะแนน หรือ ผลคะแนน TOEFL
(internet -based test) ไมต่ํากวา 79 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไมต่ํากวา 5.5 คะแนน
3. ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะแพทยศาสตรแตง ตั้ ง และนํา วิท ยานิพนธ ที่พิม พและเย็บ เลม เรี ยบรอยแลว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
4. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ ดังตอไปนี้
หลักสูตรแบบ 1.1
ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิม พหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง ของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
โดยมีนักศึกษาเปนผูนิพนธชื่อแรก ไมนอยกวา 1 เรื่อง
หลักสูตรแบบ 1.2
ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิม พหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง ของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศึกษาเปน
ผูนิพนธชื่อแรก ไมนอยกวา 2 เรื่อง โดยเปนวารสารระดับนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง
5. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด อีกทั้ง
ตองชําระหนี้สินตางๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและนิเทศใหเขาใจนโยบายของ
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
3. คณะมีการจัดโครงการฝกอบรมอาจารยใหมเรื่องบทบาทและหนาที่ของอาจารย การจัดการเรียน
การสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน ตลอดจนการประเมินผล มีการจัด
อบรมเทคนิค วิธีการสอน โดยการใชสื่อตางๆ และมอบเอกสารที่เกี่ยวข อง เชน รายละเอียด
หลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎ ระเบียบตางๆ
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. สงเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1. สงเสริมใหคณาจารยมสี วนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม
2. มีการกระตุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการทางสายตรงในสาขาวิชา
3. สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อให
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะอนุกรรมการหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรประกอบดวย ผูอํานวยการบัณฑิต
ศึกษา อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยูภายใตกํากับของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูส อบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.
2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
1.3 อาจารยผูรับ ผิดชอบหลัก สูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับ คณะอนุก รรมการ
หลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ติดตามและรวบรวมขอมูลสําหรับ
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
1.4 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ โดยการจัดหาอาจารยที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
กําหนดใหนักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตออาจารยที่ปรึกษา
โดยเขียนลงใน Portfolio นับตั้งแตลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
1.6 มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องอยาง
นอยทุกๆ 5 ป
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เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
หลักสูตรอยางนอย 80 %
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหคําปรึกษา การศึกษา
แนะนําและติดตามนัก ศึก ษา เพื่อ
ติดตามความกาวหนาและรับทราบ
ปญหาเพื่อหาแนวทางแกไข
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใชงบรายไดพิเศษในการบริหารจัดการเปนรายปงบประมาณ ซึ่งได
รับการจัดสรรเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัยตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบัน
และตรวจสอบได
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 นอกจากนี้ยัง มีหองสมุดมหาวิท ยาลัยอื่นๆ ที่มีหนัง สือ ตํารา หรื อวารสารทางวิชาการ
เกี่ยวของกับหลักสูตร 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
- วารสาร มีจํานวนรวมทั้งหมด 3,442 ชื่อเรื่อง
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
วารสาร
1,368
2,074
3,442
- คลังหนังสือ มีจํานวนรวมทัง้ หมด 161,852 เลม
จัดเก็บขอมูลรวม ไมมีการแยกขอมูลหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
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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
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีกระบวนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนและการทําโครงการวิจัยเพิ่มเติมโดย
คณะอนุกรรมการหลักสูตร เสนอเรื่องผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปยังคณะกรรมการประจําคณะ
แพทยศาสตร
- จั ด หาตํ า รา หนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ วารสารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตางๆ ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ
- จัดใหมีอาคารสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก
หองบรรยาย หองประชุม/สัมมนา อยางเหมาะสมและเพียงพอ พรอมทั้งมีการ
บํารุงรักษาที่ดี
- จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เอื้ออํานวยตอการสืบ คน
พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
- จัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองเรียนกลุม และการจัดใหมี
หองพักนักศึกษารวม
- จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนวิจัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนและการทํา
โครงการวิจัยในดานตางๆ โดยใชขอมูลจากแบบประเมินจากนักศึกษา และขอมูลจากคณาจารยผเู กีย่ วของ
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เปาหมาย
มีงบประมาณที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษาทีเ่ พียงพอ

การดําเนินการ
การประเมินผล
ใชขอมูลการใชงบประมาณทีผ่ าน ติดตามสรุปการใชงบประมาณ
มาประกอบการจัดทําบประมาณ เทียบงบประมาณที่ตั้งไว
ปถัดไป

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกําหนด
การกําหนดคุณสมบัติทั่วไป
1. คุณสมบัติทั่วไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทในสาขาทีเ่ กี่ยวของโดยตองไดเกรดเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.25 วุฒิปริญญาตรีตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 และไมมเี กรด F ใน
วิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร คณะอนุกรรมการหลักสูตร อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการศึกษา การประเมินผล
และใหความเห็นชอบการประเมินผล
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลัก สูตร อาจารยประจําหลักสูตร คณะอนุก รรมการหลักสูตร และ
อาจารยที่ป รึก ษาวิท ยานิพนธ ตองปรึก ษาหารือแนวทางที่ จ ะทําใหบ รรลุเ ปาหมายตาม
หลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1. คณาจารยพิเศษตองมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยคณะอนุกรรมการหลักสูตรเสนอขออนุมัติการ
เชิญตอรองคณบดีฝายวิชาการ ผานผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
2. สัดสวนของคณาจารยพิเศษที่เชิญมาบรรยายและถายทอดประสบการณตรงใหแกนักศึกษา
ตออาจารยในหลักสูตร เปนไปตามที่คณะแพทยศาสตรกําหนด
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีก ารกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหครอบคลุม ภาระหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบ และมีขั้นตอนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรกอนรับเขาทํางาน ซึ่งควรมี
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วุฒิปริญญาตรีที่มีความสามารถในการปฎิบัติงานตามตําแหนง และมีจิตใจรักการบริก ารดานการ
ศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีก ารพัฒ นาบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอนใหมีพัฒ นาการเพิ่ม พูนความรู สรางเสริม
ประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการอบรม ศึกษาดูงาน และมีการสนับสนุนใหบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนไดรวมงานกับอาจารยในโครงการวิจัย
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
- มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ทําหนาที่ดูแล สนับสนุน สงเสริม และใหคําแนะนําดาน
การวางแผนการศึกษา ผลการศึกษา การเลือกและวางแผนสําหรับ อาชีพ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และติดตามนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา
- มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อชวยดูแลและติดตามการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาอีกทางหนึ่ง
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจะกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office
Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
- การอุท ธรณข องนั ก ศึ ก ษา ให เ ปน ไปตามข อบัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร ว าด วยวินั ย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
- นักศึกษาสามารถเสนอขออุทธรณตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผานผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการศึกษาสามารถที่จะยื่นคํารองขอดูผลคะแนนและ
วิธีการประเมินของคณะกรรมการสอบหรืออาจารยได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม
2. มีแผนการประชาสัมพันธใหบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของมาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เพื่อ
เพิ่มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่สนใจหรือเปนปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะ
เปนการพัฒนาตอยอดงานเดิม หรือสรางนวัตกรรมใหมดานระบาดวิทยาคลินิก
3. มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา
4. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ
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5. มีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม




และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ




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




ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป




การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ ําหนดใน มคอ.3 และ




มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู



จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศ




หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

ปที่ 5
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9)
10)

11)

12)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชา
การ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครัง้
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 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
- ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาระหวางการทําวิจัยวิทยานิพนธ โดยการสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษา เปนตน
- ใหนัก ศึก ษาบันทึก ปญ หา อุป สรรคในการทําวิจัยในแตล ะภาคการศึก ษาลงใน portfolio
เสนอตอคณะอนุกรรมการหลักสูตรผานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ
การสอนและทําวิจัย และวางแผนพัฒนาใหสอดคลองและเหมาะสมกับโครงการวิจัยของ
นักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- คณะอนุกรรมการหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อกลั่นกรอง และพิจารณาคัดเลือกอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับหัวขอวิจัยของนักศึกษาแตละราย
- มีการจัดสงคูมือบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแกอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทุกทาน เพื่อใหทราบรูปแบบและแนวทางในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแก
นักศึกษา
- ใหนักศึกษาบันทึกขอมูลการทําวิจัยลงใน portfolio ทุกภาคการศึกษา และคณะอนุกรรมการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธนําขอมูลที่ไดรับมาวางแผนพัฒนากลยุทธ
การสอนและการทําวิจัยตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประเมินโดยใชขอมูลจาก
- แบบประเมินโดยนักศึกษาทุกชั้นป
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- แบบประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
- แบบประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูม ีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
- รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน อยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและการทําวิจัยจาก
สรุปรายงานของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะอนุกรรมการหลักสูตรเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และทํารายงานผลการดําเนินการเสนอผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานอนุกรรมการหลักสูตร สรุปผลการดําเนินการงานหลักสูตร
ประจําป โดยรวบรวมขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนและการทําวิจัย รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิด
เห็นของผูท รงคุ ณวุฒิ จัดทํา รายงานผลการดําเนินงานหลัก สูตรประจํ าปเ สนอผู อํานวยการ
บัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ
4. จัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนและสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร ปญหา
ของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม วิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานสําหรับ ใช
ในป ก ารศึก ษาต อไป และจั ดทํา รายงานผลการดําเนิน งานหลัก สูต รเสนอต อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
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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
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ
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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5.

6.

7.

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
สั้นในการบําบัดผูติดสุราและลักษณะทีม่ ีผลตอความ
สําเร็จในการบําบัดรักษาที่คลินิกสารเสพติด โรงพยาบาลลําพูน. วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย
2547; 49: 15-26.
อรุณี พลงาม, ชไมพร ทวิชศรี, ชยันตรธร ปทุมานนท.
ลักษณะของผูปวยเอดสที่ถูกทอดทิง้ หลังแพทยจําหนาย.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

ผลงานทางวิชาการ
วารสารโรคเอดส 2547; 16: 49-59.
สวัสดิ์ จันตาวงศ, ชยันตรธร ปทุมานนท, ชไมพร ทวิช
ศรี. การเตรียม Leukocyte-Poor Packed Red Cell
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
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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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ภาระงานที่ปรึกษา
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0.8
0.8
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6.61
3.12

2
2
2

0.8
0.8
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2
2
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