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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงสูการสรางบัณฑิตใหมีการพัฒนาองคความรูทางดานสุขภาพแบบบูรณาการ มีความรูความสามารถระดับสูง
รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงศาสตรทางสาขาเวชศาสตรชุมชนและเวช
ศาสตรครอบครัวกับศาสตรอื่นๆ ไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ใหมีความรูทั้งทางกวางและทางลึกสามารถสราง
องคความรูใหม และนําไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถใชทรัพยากร และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประเทศ
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6. 1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.25 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาใหสมัครได หรือ
6.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํา
กวา 2.75 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหสมัครได หรือ

6.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของที่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.00 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาใหสมัครได หรือ
6.4 เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประสงคจะโอนเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้
6.4.1 คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA) เมื่อสมัครเขาเรียนระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.00 สําหรับบัณฑิตวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพหรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของ และไมต่ํากวา 2.75 สําหรับแพทยศาสตรบัณฑิต หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหสมัครได
6.4.2 ไดศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และไดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.00
6.4.3 คาระดับของวิชาบังคับและวิชาบังคับเลือกรวม 21 หนวยกิต ตองไมต่ํากวา B ทุกรายวิชา
6.5 ผูเขาศึกษาตามขอ 6.1-6.4 จะตองมีคุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขอ 8
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ตองผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกอบดวยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ หรือการเขารับคัดเลือกกรณีพิเศษอื่น โดยความเห็นชอบของอธิการบดีผาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
7.2 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร โดยเปนผลสอบภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบผาน
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนหลักสูตรภาคกลางวันในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
8.2 แผนการศึกษา หลักสูตรเปดสอน 2 แผนการศึกษาดังนี้
8.2.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เปดสอนเปนแผนการศึกษา แบบ 1 ที่เนนการวิจัย
โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม และกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือกําหนดใหทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นโดย
ไมนับหนวยกิต
8.2.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เปดสอนเปนแผนการศึกษา แบบ 2 ที่เนนการวิจัย
โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
8.3 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
8.3.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธจํานวน 48 หนวยกิต และศึกษารายวิชา
เพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นตามที่อาจารยที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควรโดยไมนับหนวยกิต
8.3.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
8.3.2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต รวม 72 หนวยกิต
8.3.2.2 ผูเขาศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว และโอนเขามาศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตองศึกษารายวิชาบังคับใหครบถวน 21
หนวยกิต (วิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือก) โดยสามารถเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาบังคับและบังคับเลือกสําหรับระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตไดทุกรายวิชา ตองศึกษาวิชาเลือกอีก 3 หนวยกิต และจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต รวม 72 หนวยกิต
8.4 นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานหรือวิชาอื่นโดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
8.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตรเปนผูกําหนดรูปแบบการสอบหลังจากสิ้นสุดการเรียนในแตละภาคการศึกษา
8.5.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขา
ศึกษา
8.5.2 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติไดจะตองลงทะเบียนรายวิชามาแลว
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00
8.5.3 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
และผลการสอบทุกครั้งจะบันทึกไวในระเบียน
8.5.4 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไมผานแลว 2 ครั้ง สามารถขอโอนไปศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตได
8.6 การทําวิทยานิพนธ
8.6.1 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 ตามขอ 8.2.1 สามารถลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
ไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
8.6.2 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ตามขอ 8.2.2 จะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อมี
หนวยกิตสะสมในหมวดวิชาบังคับและบังคับเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือภายหลังการเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาบังคับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เสร็จสมบูรณแลว สําหรับผูเขาศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 6.4
8.6.3 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ตามขอ 8.2.2 ตองสอบวัดคุณสมบัติผานกอนจึงจะมี
สิทธิ์ลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
8.6.4 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนวิทยานิพนธกอนจึงจะมีสิทธิ์ขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (Proposal) และ
นักศึกษาตองสอบเคาโครงวิทยานิพนธใหผานภายในระยะไมเกิน 1 ป หลังจากวันสอบวัดคุณสมบัติผาน
8.6.5 นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
8.6.6 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยทําหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธสาํ หรับนักศึกษา
ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีคุณสมบัติดังนี้:อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.6.7 เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จสิ้น และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบ คณะจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 5 คน ซึ่งจะประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจําอยางนอย 1
คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

8.6.8 การสอบวิทยานิพนธกระทําโดยใชวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งการแต งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
8.7 การสอบวิทยานิพนธ จะกระทําไดตอเมื่อสอบภาษาตางประเทศตามที่หลักสูตรกําหนดผานแลว
8.8 การสอบภาษาตางประเทศ
8.8.1 นักศึกษาอาจขอสอบไดตั้งแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
8.8.2 นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางนอย 1 ภาษาใหได P (ผาน)
คณะกรรมการสอบจะประกอบดวยบุคคลที่เหมาะสมไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษาเพื่อดําเนินการและ
ควบคุมการสอบใหไดมาตรฐาน
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 กรณีเปนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชเวลาการศึกษาอยางนอย 6 ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษาปกติ)
ใชเวลาอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา (16 ภาคการศึกษาปกติ) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใชเวลาการศึกษาอยางนอย 4 ปการศึกษา (8 ภาคการศึกษาปกติ)
ใชเวลาอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา (10 ภาคการศึกษาปกติ) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.2 กรณีปริญญามหาบัณฑิตโอนมาเปนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ใชเวลา
การศึกษาอยางนอย 6 ปการศึกษา (12 ภาคการศึกษาปกติ) ใชเวลาอยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา (16 ภาคการศึกษาปกติ) นับตั้งแต
วันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณบดีคณะแพทยศาสตรใหโอนเขาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได แตตอมาภายหลังประสงคที่จะโอนกลับเขาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว จะตองดําเนินเรื่องจนไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะ
แพทยศาสตรใหโอนกลับได ภายในกําหนดเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหโอนเขาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และจะตอง
ศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรมหาบัณฑิตภายใน 4 ปการศึกษา (8 ภาคการศึกษาปกติ) นับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ในครั้งแรก
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไม
เกิน 12 หนวยกิต การลงทะเบียนเรียนอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ดังนี้
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

สําหรับรายวิชาที่นับหนวยกิต นักศึกษาตองไดระดับไมต่ํากวา B สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา
B ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือวิชาเลือก จะนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
ไป
11.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับวิชาที่ไมนับหนวยกิตและวิชาเสริมพื้นฐานใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P
(ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
11.1.3 การสอบวัดคุณสมบัติ ใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
11.1.4 การสอบภาษาตางประเทศ แบงเปนระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน)
11.1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) วิทยานิพนธที่ไดระดับ S จึง
นับวาสอบผาน และนับหนวยกิตได
11.1.6 นักศึกษาที่ไดคาระดับ U หรือต่ํากวา B ในรายวิชาใดที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ํา
ในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดระดับ S หรือไมต่ํากวา B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
11.1.7 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขอ 13
11.2 การสําเร็จการศึกษา
สําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผนการศึกษาแบบ 1 และแบบ 2
11.2.1ไดระดับ P ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
11.2.2 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ไดระดับ P
11.2.3 ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
11.2.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ
11.2.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
รวมกลั่นกรอง (peer-review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
สําหรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผนการศึกษาแบบ 2 ตองมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มเติมดังนี้
11.2.6 ศึกษาและสอบผานรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B
11.2.7 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หมายเหตุ กรณีผูสมัครเขาศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามแผนการศึกษาแบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนแลว (24 หนวยกิต)
แตผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไมเปนไปตามเงื่อนไขของการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาตามขอ 11 ไมอนุญาตใหนักศึกษาคนนั้น
ศึกษาตอเพื่อจบระดับดุษฎีบัณฑิต โดยใหทําวิทยานิพนธ 15 หนวยกิต เพื่อรับปริญญามหาบัณฑิตแทน
12. จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา

2550

2551

2552

2553

2554

จํานวน
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

3
-

4
-

5
-

2
3

2
4

13. งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตตอคนตลอดการศึกษาเปนดังนี้
13.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและผูที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ของคณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร รวม 323,800 บาท
13.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 220,000 บาท
หมายเหตุ จํานวนเงินขางตนไมรวมคาใชจายเพื่อการวิจัยฯ
14. โครงสรางหลักสูตร
14.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
14.1.1 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
14.1.2 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
14.1.3 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูที่โอนมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเวชศาสตรชุมชน
และเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14.2 โครงสรางหลักสูตร
สําเร็จ ป. ตรี สําเร็จ ป.โท กําลังศึกษาป.โท*
24
14.2.1 รายวิชาไมนอยกวา
24
- หมวดวิชาบังคับ
11
11
- หมวดวิชาบังคับเลือก
10
10
- หมวดวิชาเลือก
3
3
48
48
14.2.2 วิทยานิพนธ
48
48
72
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
72
*กําลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
14.3 รายวิชา
14.3.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1) หมวดวิชาบังคับ
จํานวน 11 หนวยกิต

พศ.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
พศ.601 สถิติประยุกต
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 1
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทางสุขภาพ

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
3 (2-3-7)

2) หมวดวิชาบังคับเลือก
จํานวน 10 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน หรือสาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 10 หนวยกิต
ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองศึกษาเพิ่มเติมบางรายวิชาในสาขาที่ไมไดเลือกศึกษา ในรูปแบบของวิชาที่ไม
นับหนวยกิต ตามที่หลักสูตรกําหนดไว โดยมีการวัดผลแบบ P (ผาน) และ N (ไมผาน) โดยไมมคี าระดับ
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน (Community Medicine –based)
ผูที่เลือกศึกษาสาขานี้จะตอง ศึกษาวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
วร. 612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยโดยใชวิทยาการระบาด
1 (1-0-3)
วร. 613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 2
3 (0-9-3)
วร. 614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3 (3-0-9)
วร. 615 บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-9)
นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาวิชาวร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง ในรูปแบบของวิชาที่ไมนับหนวย
กิต การวัดผลแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine – based)
ผูที่เลือกศึกษาสาขานี้จะตอง ศึกษาวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
วร. 622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
3 (2-3-7)
วร. 623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 1:
2 (1-3-4)
ทางอายุรศาสตร และกุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2:
2 (1-3-4)
ทางศัลยกรรม โรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
3 (0-9-3)
นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาวิชา วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ ในรูปแบบของวิชาที่ไมนับหนวยกิต การวัดผล
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
3) หมวดวิชาเลือก
จํานวน 3 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 3 หนวยกิต
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
พศ.676 มานุษยวิทยาสุขภาพและบริการสุขภาพ
3 (3-0-9)
พศ.678 การแพทยแผนไทยประยุกต
3 (3-0-9)
วร.616 โภชนาการชุมชน
3 (3-0-9)
วร.617 อนามัยการเจริญพันธุ
3 (3-0-9)
วร.626 การตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสี
3 (0-9-3)
วร.627 หัตถการชั้นสูงทางคลินิกเวชศาสตรปฐมภูมิ
3 (0-9-3)
วร.628 ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตรศึกษา
3 (2-3-7)

4) วิทยานิพนธ
วร. 900 วิทยานิพนธ

จํานวน 48 หนวยกิต
48 หนวยกิต

14.3.2 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1) การศึกษารายวิชา
อาจารยที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจ
กําหนดใหศึกษารายวิชาไดตามที่เห็นสมควร มีการวัดผลแบบ P (ผาน) และ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ ไดแก
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 1
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทางสุขภาพ
วร.612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยโดยใชวิทยาการระบาด
วร.613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 2
วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
วร.615 บัณฑิตสัมมนา
วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
วร.623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 1 :
ทางอายุรศาสตรและกุมารเวชศาสตรรวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร.624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2 :
ทางศัลยกรรมโรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
2) วิทยานิพนธ
วร. 900 วิทยานิพนธ

จํานวน 48 หนวยกิต
48 หนวยกิต

14.3.3 สําหรับนักศึกษาที่กําลังเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและโอนเขาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1) หมวดวิชาบังคับ

พว.600 วิธีวิทยาการวิจยั และจริยธรรม
พว.601 สถิติประยุกต
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 1
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทางสุขภาพ

จํานวน 21 หนวยกิต
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
3 (2-3-7)

ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน หรือสาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว จํานวน 10 หนวยกิต
ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองศึกษาเพิ่มเติมบางรายวิชาในสาขาที่ไมไดเลือกศึกษา ในรูปแบบของวิชาที่ไม
นับหนวยกิตตามที่หลักสูตรกําหนดไว โดยมีการวัดผลแบบ P (ผาน) และ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน (Community Medicine –based)
ผูที่เลือกศึกษาสาขานี้จะตอง ศึกษาวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
วร. 612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยโดยใชวิทยาการระบาด
1 (1-0-3)
วร. 613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 2
3 (0-9-3)
วร. 614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3 (3-0-9)
วร. 615 บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-9)
นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาวิชาวร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง ในรูปแบบของวิชาที่ไมนับหนวย
กิต การวัดผลแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine – based)
ผูที่เลือกศึกษาสาขานี้จะตอง ศึกษาวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-3-7)
2 (1-3-4)

วร. 622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
วร. 623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 1:
ทางอายุรศาสตร และกุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2:
2 (1-3-4)
ทางศัลยกรรม โรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
3 (0-9-3)
นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาวิชา วร. 614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ ในรูปแบบของวิชาที่ไมนับหนวยกิต การวัดผล
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
2) หมวดวิชาเลือก
จํานวน 3 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา โดยสามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว และหมวดวิชาเลือก จํานวน 3 หนวยกิต
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
พศ.676 มานุษยวิทยาสุขภาพและบริการสุขภาพ
3 (3-0-9)
พศ.678 การแพทยแผนไทยประยุกต
3 (3-0-9)
วร.616 โภชนาการชุมชน
3 (3-0-9)
วร.617 อนามัยการเจริญพันธุ
3 (3-0-9)

วร.626 การตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสี
วร.627 หัตถการชั้นสูงทางคลินิกเวชศาสตรปฐมภูมิ
วร.628 ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตรศึกษา
4) วิทยานิพนธ
วร. 900 วิทยานิพนธ

3 (0-9-3)
3 (0-9-3)
3 (2-3-7)
จํานวน 48 หนวยกิต
48 หนวยกิต

แผนการศึกษา
1. สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
3. สําหรับนักศึกษาที่กําลังเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
ครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรชุมชน

สาขาเวชศาสตรครอบครัว

รายวิชา
หนวยกิต
พศ.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2
พศ.601 สถิติประยุกต
2
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและ 2
ยั่งยืน 1
วร.612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย
1
โดยใชวิทยาการระบาด
พศ.673 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3
รวม 12 หนวยกิต

รายวิชา
หนวยกิต
พศ.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2
พศ.601 สถิติประยุกต
2
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและ
2
ยั่งยืน 1
วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
3
ชั้นสูง
รวม 11 หนวยกิต

ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรชุมชน

สาขาเวชศาสตรครอบครัว

รายวิชา
หนวยกิต รายวิชา
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหาร
3 วร.611 การกําหนดนโยบายและการ
จัดการทางสุขภาพ
บริหารจัดการทางสุขภาพ
วร.613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
3 วร.623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ใน
และยั่งยืน 2
ระดับปฐมภูมิ 1 : ทางอายุรศาสตร และ
กุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทาง
วร.615 บัณฑิตสัมมนา
3
คลินิก

หนวยกิต
3
2

วร.624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
ระดับปฐมภูมิ 2: ทางศัลยกรรมโรค
กระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้ง
หัตถการทางคลินิก
วร.625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือโครงการ
สงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชุมชน
รวม 10 หนวยกิต

รวม 9 หนวยกิต

2

3

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรครอบครัว

สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติ
ปฐมภูมิชั้นสูง
วิชาเลือก
วร. xxx
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต รายวิชา
(3) วร614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3
6

วิชาเลือก
วร. xxx
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
(3)
3
6

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
12 วร.900 วิทยานิพนธ

รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
12
รวม 12 หนวยกิต

ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
12 วร.900 วิทยานิพนธ

รวม 12 หนวยกิต

สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
12
รวม 12 หนวยกิต

ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
12 วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
12

สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 6 หนวยกิต

ปที่ 4 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
6 วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 6 หนวยกิต

หนวยกิต
6

สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
รายวิชา
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 1
วร.612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยโดยใชวิทยาการระบาด
วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทางสุขภาพ
และวร.613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 2
หรือวร.623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยใน ระดับปฐมภูมิ 1:
ทางอายุรศาสตร และกุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2:
ทางศัลยกรรม โรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
วิทยานิพนธ
วร.900 วิทยานิพนธ

48 หนวยกิต

หมายเหตุ สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
ครอบครัว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อลงทะเบียนเขาศึกษา สามารถสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเตรียมลงทะเบียนทําวิทยานิพนธได ในระหวางรอการสอบวัดคุณสมบัติ สามารถรวมศึกษารายวิชาขางตนได

สําหรับนักศึกษาที่กําลังเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและโอนเขาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรชุมชน

สาขาเวชศาสตรครอบครัว

รายวิชา
หนวยกิต
พศ.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2
พศ.601 สถิติประยุกต
2
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและ 2
ยั่งยืน 1
วร.612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย
1
โดยใชวิทยาการระบาด
วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3

รายวิชา
หนวยกิต
พศ.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2
พศ.601 สถิติประยุกต
2
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและ
2
ยั่งยืน 1
วร.612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย
(1)
โดยใชวิทยาการระบาด
วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
3
ชั้นสูง
รวม 12หนวยกิต

รวม 12 หนวยกิต

ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรชุมชน

สาขาเวชศาสตรครอบครัว

รายวิชา
หนวยกิต รายวิชา
หนวยกิต
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหาร
3 วร.611 การกําหนดนโยบายและการ
3
จัดการทางสุขภาพ
บริหารจัดการทางสุขภาพ
วร.613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
3 วร.623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับ
2
และยั่งยืน 2
ปฐมภูมิ 1 : ทางอายุรศาสตร และกุมารเวช
ศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร.615 บัณฑิตสัมมนา
3
วร.624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยในระดับ
2
ปฐมภูมิ 2: ทางศัลยกรรมโรคกระดูก สูตินรี
เวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร.625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือโครงการ สงเสริม
3
สุขภาพปองกันโรคในชุมชน
รวม 9 หนวยกิต
รวม 10 หนวยกิต

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วิชาเลือก
วร. xxx
วร.900 วิทยานิพนธ

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
3 วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
6 วิชาเลือก
วร. Xxx
วร.900 วิทยานิพนธ

รวม 9 หนวยกิต

หนวยกิต
(3)
3
6

รวม 12 หนวยกิต
ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2

สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
12
วร.615 บัณฑิตสัมมนา
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
(3)
9

ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
12 วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
12

ปที่ 3 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
12 วร.900 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต
12

ปที่ 4 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.900 วิทยานิพนธ

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
6 วร.900 วิทยานิพนธ

รวม 6 หนวยกิต

หนวยกิต
9
รวม 9 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
พศ600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2 (2-0-6)
MD600 Research Methodology and Ethics
วิชานี้บรรยายถึงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัย การคนหาขอมูลทั้งจากหนังสือ วารสารและทางเครือขาย
สารสนเทศ กระบวนการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐาน วิธีการรวบรวมขอมูล การควบคุมงานวิจัย การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรจัดทําประมวลผลและแปลผลทางสถิติ การเขียนรายงานวิจัย และการวิเคราะหงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร จริยธรรม
ในการทําวิจัยในคนและสัตว การพิจารณาและประเมินความจําเปน ความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย ขั้นตอนและ
การขอรับความยินยอมของผูถูกวิจัย กฎหมายขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และความสําคัญของการขออนุมัติกรรมการ
จริยธรรมการทําวิจัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
พศ.601 สถิติประยุกต
2 (2-0-6)
MD601 Applied Statistics
เนื้อหาครอบคลุมถึงการเลือกใชวิธีการทางสถิติในการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข สถิติเชิงพรรณนาและเชิง
วิเคราะห การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงความนาจะเปน การกระจาย ทฤษฎีของการทดสอบ การประมาณชวงความ
เชื่อมั่นของพารามิเตอร การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแบบ parametric และ non-parametric เชน t-test F-test chi-square test การ
วิเคราะหความสัมพันธแบบ multi และ partial และการวิเคราะหการถดถอย รวมทั้งการประยุกตใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วร600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2 (2-0-6)
HM600 Health and Clinical Economics
ศึกษาแนวคิดเบื้องตนของวิชาเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก การประเมินภาวะสุขภาพและผลลัพธ
ทางสุขภาพที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร นโยบายสาธารณสุขและการวางแผน ขอมูลเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ของประเทศ ระบบประกันสุขภาพ การวิเคราะหตนทุน การประเมินคุณคาผลการศึกษาดานการแพทยและสุขภาพที่มีการประเมิน
ทางเศรษฐศาสตร
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วร610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 1
2 (2-0-6)
HM610 Holistic and Sustainable Community Health Development 1
ศึกษาแนวคิด วิธีการวิเคราะห และการสังเคราะหแบบบูรณาการ ถึงปญหาและความตองการดานสุขภาพของชุมชน
อยางเปนองครวม โดยครอบคลุมทั้งเรื่องศักยภาพ ภูมิปญญา และทรัพยากร เพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบหรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน โดยหลักการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนและประชาสังคม
ประชาชนมีสวนรวม สามารถคิด ทํา และพึ่งตนเองได
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วร611 การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทางสุขภาพ
3 (2-3-7)
HM611 Policy Making and Health Care Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายสาธารณสุข ยุทธศาสตร การวางแผนและการ
ประเมินผลโครงการสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการทางสุขภาพของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระบบสุขภาพ การปฏิรูป
ระบบสุขภาพและนโยบายการประกันสุขภาพโดยการเปรียบเทียบระบบของประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา ศึกษา
แนวคิดใหมของการบริหารจัดการองคกรและการประเมินผล รวมทั้งภาวะผูนํา การจัดการความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงใน
องคกร การควบคุมคุณภาพและการตรวจรับรองคุณภาพ ในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและอื่นๆ อยางเปน
องครวม ฝกวิเคราะหนโยบายสาธารณสุข ยุทธศาสตรการวางแผน นําความรูและทักษะประยุกตใชโดยปฏิบัติโครงการดานการ
บริหารจัดการหรือการพัฒนาคุณภาพในสถานที่ทํางาน
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
• สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชน (Community Medicine – based)
วร614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3 (3-0-9)
HM614 Medical and Health Social Sciences
การศึกษากระบวนการวิเคราะห ปญหาสุขภาพ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยการประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร ไดแก สังคมวิทยาสุขภาพ มานุษยวิทยาการแพทย เศรษฐศาสตรสุขภาพ เศรษฐศาสตรการเมือง จิตวิทยาสุขภาพ
และพฤติกรรมศาสตรสุขภาพ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วร612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยโดยใชวิทยาการระบาด
1 (1-0-3)
HM612 Application of Epidemiology in Common Health Problems Management
ศึกษาแนวคิดเบื้องตนของวิทยาการระบาด ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย การวิเคราะหสาเหตุของปญหา สุขภาพ การ
ประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ การเฝาระวังและสอบสวนโรค วิธีประยุกตใชวิทยาการระบาด ในการจัดการปญหาสุขภาพที่พบ
บอยโดยเรียนรูจากกรณีศึกษา
(บรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วร613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 2
3 (0-9-3)
HM613 Holistic and Sustainable Community Health Development 2
พัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ในครอบครัวและ/หรือชุมชน หรือโครงการบริบาลปฐมภูมิในชุมชน โดย
เนนหลักของการศึกษาการสรางเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและประชาสังคม ที่ใชกระบวนการทําโครงการเปนฐานแหงการ
เรียนรู
(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมงตอสัปดาห)

วร615 บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-9)
HM615 Graduate Seminar
สงเสริมใหศึกษาหัวขอที่สนใจดานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว โดยความเห็นชอบและคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา ฝกทักษะในการคนควาหาความรูที่ทันสมัย การอานบทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจับ
ใจความสําคัญ การวิเคราะหและการประเมินความรูที่ไดรับ รวมทั้งการนําเสนอความรูทางวิชาการ ตลอดจนมุงเนนเกี่ยวกับการ
สรางและพัฒนางานวิทยานิพนธของนักศึกษา
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)
• สาขาวิชาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine – based)
วร622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
3 (2-3-7)
HM622 Advanced Family Medicine and Advanced Primary Care
ศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการ แนวคิดและหลักการของเวชศาสตรครอบครัว ตลอดจนระบบบริบาลสุขภาพระดับตางๆ
โดยเฉพาะระดับปฐมภูมิของประเทศไทยกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาคและประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งมีระบบบริการ
ตางๆกัน ศึกษาวิเคราะหการบูรณาการทฤษฎีและทักษะทางวิชาพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเขากับวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยเปนลักษณะการใหคําปรึกษาในหองตรวจรูปแบบตางๆ ฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสารกรณีปกติและกรณีที่ยากในการ
สื่อสาร ทักษะใหการปรึกษาระดับบุคคล ครอบครัว และทักษะการบําบัดจิตใจระยะสั้น การเยี่ยมและการดูแลที่บาน ศึกษาทฤษฎี
ขั้นตอนการพัฒนาของมนุษยดานจิตใจและพฤติกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับการใหการบริบาลปฐมภูมิ หลักการปองกันโรคและ
สงเสริมสุขภาพระดับบุคคลและครอบครัว
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบตั ิ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วร623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 1 ทางอายุรศาสตร
2 (1-3-4)
และกุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
HM623 Management of Common Health Problems in Primary Care 1:
Medicine and Pediatrics Based Including the Related and Necessary Clinical Skills
ศึกษาองคความรูและฝกปฏิบัติทักษะทางคลินิกที่จําเปนในการดูแลรักษาปญหาสุขภาพที่พบบอยทางดานอายุรกรรม
และกุมารเวชกรรมในประชากรทุกกลุมอายุและเพศที่มีปญหาเหลานั้น รวมทั้งการจัดการกรณีเรงดวนและฉุกเฉินเพื่อใหสามารถ
เคลื่อนยายผูปวยหนักสูสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาไดอยางปลอดภัย ศึกษาความรูและทักษะของการใหบริบาลระดับทุติย
ภูมิที่ควรทําไดเมื่อจําเปน หลักการสงปรึกษาตอที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได
(บรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วร624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2 ทางศัลยกรรม
2 (1-3-4)
โรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินกิ
HM624 Management of Common Health Problems in Primary Care 2: Surgery, Orthopedics, Obstetrics- Gynecology
Based Including the Related and Necessary Clinical Skills
ศึกษาองคความรูและฝกปฏิบัติทักษะทางคลินิกที่จําเปนในการดูแลรักษาปญหาสุขภาพที่พบบอยทางดานทางศัลยกรรม
โรคกระดูก และสูตินรีเวชกรรมในประชากรทุกกลุมอายุและเพศที่มีปญหาเหลานั้น รวมทั้งการจัดการกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน

เพื่อใหสามารถเคลื่อนยายผูปวยหนักสูสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาไดอยางปลอดภัย ศึกษาความรูและทักษะของการให
บริบาลระดับทุติยภูมิที่ควรทําไดเมื่อจําเปน หลักการสงปรึกษาตอที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได
(บรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
3 (0-9-3)
วร625 ภาคปฏิบัติทางคลินิก หรือโครงการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในชุมชน
HM625 Clinical Practice or Community Health Promotion - Prevention Project
ฝกปฏิบัติที่คลินิกเวชปฏิบัติปฐมภูมิ หองปฏิบัติการ แผนกรังสีวิทยา และอื่นๆ ที่ผูเรียนแสดงความตองการ และ/หรือเลือก
ทําโครงการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในชุมชนที่รับผิดชอบโดยเนนหลักของการศึกษาที่มีกระบวนการทําโครงการเปนฐานแหง
การเรียนรู
(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
วร900 วิทยานิพนธ
HM900 Dissertations
นักศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอที่สรางสรรคองคความรูใหม ในทางเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว อาศัย
กระบวนการวิจัยอยางลุมลึกภายใตการแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
วิชาเลือก
วร617 อนามัยการเจริญพันธุ
3 (3-0-6)
HM617 Reproductive Health
ศึกษาอนามัยเจริญพันธุแบบองครวมตามวัฎจักรวงจรชีวิต โดยครอบคลุมมุมมองทั้งในดานชีววิทยา จิตวิทยา และ
สังคม-วัฒนธรรมในประเด็นตางๆ อาทิ เพศและพฤติกรรมทางเพศ ความเปนหญิงชาย (gender) กับสุขภาพ อนามัยสตรี อนามัย
แมและเด็ก ทัศนะดานชีววิทยา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมของอนามัยการเจริญพันธุ บริบททางกาย-จิต และสังคม
วัฒนธรรมของการวางแผนครอบครัว ภาวะหมดระดูของหญิงและภาวะการเจริญพันธุเสื่อมของชาย (menopause and
andropause) และภาวะการมีบุตรยาก (infertility) ผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมที่มีตออนามัยเจริญพันธุ ตลอดจนประเด็น
ทางจริยธรรมทางการแพทย และสิทธิสุขภาพ (health rights) ที่เกี่ยวของกับอนามัยการเจริญพันธุ การปฏิบัติการตามมติการ
ประชุมนานาชาติดานอนามัยการเจริญพันธุ (ICPD และ ICPD+5) และการประยุกตใชระบบงานสาธารณสุขมูลฐานกับงาน
อนามัยการเจริญพันธุ
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
พศ676 มานุษยวิทยาสุขภาพและบริการสุขภาพ
3 (3-0-9)
MD676 Anthropology of Health and Health Care
ศึกษาการประยุกตแนวคิดทางมานุษยวิทยา ในการวิเคราะหและอธิบายระบบการใหบริการสุขภาพ ในการควบคุมโรคที่เปน
ปญหาสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ และงานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขโดยเฉพาะในกลุมโรคที่สังคมรังเกียจ อาทิ เอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ตลอดจนโรคไมติดตอเรื้อรัง โรคของระบบสืบพันธุ โรคทางจิตเวช โครงการอนามัยชุมชน และ
การควบคุมโรค
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )

พศ678 การแพทยแผนไทยประยุกต
3 (3-0-9)
MD678 Applied Thai Traditional Medicine
แนวคิดและทฤษฎีทางการแพทยแผนไทย รูปแบบการใหการรักษาดวยยาสมุนไพร การนวด อบสมุนไพร ประคบ
สมุนไพร และการดูแลสุขภาพในลักษณะตาง ๆ อิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการแพทยแผน
ไทยในระบบบริการสาธารณสุข สถานการณ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับสังคมไทยตามแนวทางของ
องคการอนามัยโลก การวิจัยเพื่อพัฒนาการแพทยแผนไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วร616 โภชนาการชุมชน
3 (3-0-9)
HM616 Community Nutrition
ความรูเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร หนาที่ของสารอาหารในรางกาย ความตองการสารอาหารในแตละวัย พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการ ปญหาโภชนาการของประเทศไทย นโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนงานดานอาหารและโภชนาการ การดําเนินโครงการโภชนาการในชุมชน
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วร626 การตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสี
3 (0-9-3)
HM626 Laboratory and Radiology Procedures Including Ultrasonography
สนับสนุนใหมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ภาควิชารังสีวิทยาหรือสาขาอื่นที่นักศึกษาสนใจและ
สามารถนํากลับไปใชพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานของตนเองได
(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วร627 หัตถการชั้นสูงทางคลินิกเวชศาสตรปฐมภูมิ
3 (0-9-3)
HM627 Advanced Clinical Procedures in Primary Care
สนับสนุนใหมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติหัตถการชั้นสูงทางคลินิกที่นักศึกษาสนใจและสามารถนํากลับไปใชพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงานของตนเองได ในภาควิชาที่เกี่ยวของหรือสถาบันอื่น
(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วร628 ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตรศึกษา
3 (2-3-7)
HM628 Education Theories and Medical Education
ศึกษาทฤษฎีตางๆ ดานการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การกระตุนการเรียนรูของผูเรียน การเรียนแบบผูใหญ
การใหขอมูลปอนกลับ การสรางวัสดุเอกสารประกอบการสอน ฝกเขียนแผนการสอน ฝกทักษะการสอน การใหขอมูล
ปอนกลับและการประเมินผล
(บรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติ 4 ชั่วโมงตอสัปดาห)

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยอาจารยในสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
ครอบครัวซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 คน อาจารยสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของในลักษณะสหสาขาวิชา 3 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน
การบริหารอยูภายใตกํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
1.2
มีการประสานงานกับคณะกรรมการบริหารศูนยบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร ตําบลคูคต
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดูแลเรื่องการจัดการสุขภาพของชุมชนในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตรภายใตโครงการประกัน
สุขภาพถวนหนา เพื่อเปนแหลงการเรียนรูและการวิจัยในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัวมีอนุกรรมการ และบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานใน
ชุมชนและสถานบริการศูนยบริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร ตําบลคูคต จังหวัดปทุมธานี สามารถพัฒนางานเพื่อการเรียนการ
สอนและการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก ตลอดจนงานวิจัยของคณาจารยไดตลอดเวลา
2.2
หลักสูตรจะสนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรูในการพัฒนาทรัพยากร ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง
ดวยกระบวนการวิจัย
2.3
การพัฒนาอาจารยเปนไปตามนโยบาย และพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร
3. การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1
หลักสูตรจะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาในอัตราสวน ไมเกินอาจารยหนึ่งคนตอ
นักศึกษา 10 คน
คณะฯมีหลักการในการสนับสนุนแหลงขอมูลและงบประมาณการทําวิจัยแกผูเรียน
3.2
3.3
หลักสูตรจัดใหมีการดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรูการบริหารจัดการดานสุขภาพของนักวิชาชีพ
สุขภาพสายตางๆ ในสังกัดอื่นๆ
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1
หลักสูตรมีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ซึ่งคาดวาสวนใหญ จะเปนบุคลากร
สาธารณสุข เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4.2
หลักสูตรมีแผนการประชาสัมพันธใหบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียงมา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่สนใจหรือเปนปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะ
เปนการพัฒนางานเดิม หรือสรางนวัตกรรมใหมดานสุขภาพ
การพัฒนาหลักสูตร
1. มีแผนการพัฒนาหลักสูตรทั้งเนื้อหาและกระบวนการทุกป โดยใชปจจัยนําเขาทั้งจากผูเรียน ผูสอน และ
ผูใชบัณฑิต ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแตสิ้นสุดการศึกษาปแรก (เริ่มใชหลักสูตรไดในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550)
2. มีแผนการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทุก 5 ป เริ่มตนปการศึกษา 2554
3. ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
- มีการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการของหลักสูตรทุกป
- มีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทุก 5 ป
- มีผูจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ของผูลงทะเบียนเรียน

- มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 75 ของบัณฑิต
- รอยละ 75 ของผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบัณฑิต
- ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (peer-reviewed) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกระทําการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2552

