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โครงการบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีปณิธานแนวแนที่จะขยายการศึกษาและการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
การแพทย จึงมีเปาหมายในการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตรการแพทยระดับสูง ที่มีประสิทธิภาพและทักษะในการทํางานวิจัยได
ดวยตนเองและรวมกับผูอื่น โดยผูที่จบการศึกษาสามารถสรางองคความรูใหมและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได สามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการอยางทันสมัย ทั้งยังเปนการสงเสริมและกระตุนให
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พัฒนาตนเองและเพิ่มพูนทักษะในการทํางานวิจัยไปพรอมกับการเรียน
การสอนมหาบัณฑิต รวมทั้งเปนการสงเสริมการประสานงานระหวางคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งองคกรทางวิทยาศาสตรการแพทยทั้งในและนอก
ประเทศ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยเฉพาะทางอยางผสมผสานทั้งดานคลินิกและพรีคลินิกที่มี
ความสามารถในการสรางองคความรูใหมและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพื่อเปนการเสริมกําลังดานวิทยาศาสตรการแพทยและเทคโนโลยีใหแกประเทศชาติ
4.2.2 เพื่อสงเสริมบุคลากรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหพัฒนาตนเองไปพรอมกับการเรียนการ
สอนมหาบัณฑิต รวมทั้งสงเสริมการทํางานวิจัยและการประสานงานทางวิช าการระหวางคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอื่นๆ และองคกรทางวิทยาศาสตรการแพทยทั้งใน
และนอกประเทศ
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
ขอ 8 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี)
6.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพหรือสาขา
ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรองวิทยฐานะ
6.1.2 ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตรพจิ ารณาใหสมัครได
6.2 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไมผานตามเกณฑภายใน 2 ครั้ง สามารถ
โอนมาศึกษาเพื่อรับปริญญาในหลักสูตรมหาบัณฑิตได โดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธใหครบตาม
โครงสรางหลักสูตรมหาบัณฑิต
6.3 ตองไมเปนโรคติดตออยางรายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา
6.4 ตองไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
6.5 ตองไมมีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เวนแตสภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ผูเขาศึกษาตองผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑและวิชาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ
7.2 ผูเขาศึกษาตองสงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก TU-GET หรือ
TOEFLหรือ IELTS ผลสอบตองไมเกินระยะเวลา 2 ป นับถึงวันสมัคร ในกรณีที่ยังไมผานเกณฑตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตรอาจมีมติอนุญาตใหเขาศึกษาไดแตจะตอง
สอบผานเกณฑหรือสอบใหไดระดับ P ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยกอนเขาสอบปองกันวิทยานิพนธ
7.3 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือ
คณะแพทยศาสตร
8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนหลักสูตรภาคกลางวัน ในระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
8.2 เปนแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 คือ แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และศึกษารายวิชา
8.3 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต ประกอบดวยการศึกษารายวิชาไมนอย กวา 17 หนวยกิต
และทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 22 หนวยกิต

8.4 ขอกําหนดหลักสูตร
8.4.1 การทําวิทยานิพนธ
8.4.1.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธได เมื่อมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.4.1.2 นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
8.4.1.3 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยทําหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธสําหรับ
นักศึกษาชั้นปริญญามหาบัณฑิต ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีคุณสมบัติดังนี้:อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.4.1.4 เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จสิ้น และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบ คณะจะ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ซึ่งจะประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ อาจารยประจําอยางนอย 1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
8.4.2 การสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานคณะกรรมการตอง
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ
S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
8.4.3 การสอบภาษาตางประเทศ
นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหผานตามเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กอนสอบปองกันวิทยานิพนธ
8.4.4ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีเยี่ยม (ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป) และลงทะเบียนเรียนรายวิชา
มาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
และอาจารยที่ปรึกษาอาจพิจารณารวมกันใหปรับเปลี่ยนไปศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได ทั้งนี้
นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติใหผานตามเกณฑ และทําวิทยานิพนธใหมีจํานวนหนวยกิตเทากับ
ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑการศึกษาของหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตาม
ขอ 9.3
8.4.5 เมื่อนักศึกษาในขอ 8.4.4 เขารับการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแลว จะไมสามารถกลับ
มาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตไดอีก
8.4.6 นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานหรือวิชาอื่นใหไดระดับ P (ผาน) หรือศึกษา
โดยไมตองวัดผล (audit) และไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร

9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตใชเวลาการศึกษาอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปการศึกษา) อยางมากไม
เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ (4 ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.2 นักศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ไมผา นภายใน 2 ครั้ง ใชเวลาการศึกษาอยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ (2 ปการศึกษา) อยางมากไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ (4
ปการศึกษา) นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
9.3 นักศึกษาที่โอนจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไปหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามขอ 8.4.4 ใชเวลาการ
ศึกษาอยางมากไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ (8 ปการศึกษา) ตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธไมต่ํากวา
6 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิต การลงทะเบียนเรียนอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1. การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

11.1.2 การวั ดผลการศึกษาสําหรับรายวิช าที่ไมนับหนวยกิต แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน)และ
ระดับ N (ไมผาน)
ในกรณีที่นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน ถานักศึกษาสอบไดตั้งแตระดับ C ใหถือวาสอบได
ระดับ P ถาไดต่ํากวาระดับ C ใหถือวาไดระดับ N ในวิชานั้นๆ
11.1.3 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา
C เทานั้น
11.1.4 การสอบผานรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองสอบไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C ในกรณีที่สอบไมผาน
ในรายวิชาใดจะตองลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว ในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํา
กวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคสองนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก

11.1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับคือระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไม
นํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
11.1.6 การวัดผลการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) ระดับ N
(ไมผาน) และไม
นับหนวยกิต นักศึกษาตองสอบใหไดระดับ P (ผาน) กอนการสอบวิทยานิพนธ การสอบภาษาตางประเทศ
ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2539
11.2 การสําเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต และ
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่หลักสูตรไดกําหนดไวครบถวน
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตร
11.2.4 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะแพทยศาสตร
แตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลวมามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
11.2.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
11.2.6 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยกําหนด อีกทั้งตองชําระ
หนี้สินตางๆ ทั้งหมดที่มีกับมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
12. จํานวนนักศึกษา
ในแตละปจะรับนักศึกษาปละ 10 คน ดังตัวอยางในตาราง
ปการศึกษา
จํานวน/ระดับ
นักศึกษาใหม
นักศึกษาเกา
รวม
จบการศึกษา

2550
โท
10
10
-

2551
โท
10
10
20
10

2552
โท
10
10
20
10

2553
โท
10
10
20
10

2554
โท
10
10
20
10

13. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะแพทยศาสตร ศูนยสุขศาสตร และโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติและสถาบันอื่น ๆ

14.

งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต (ไมนับคาใชจายเพื่อการวิจัย) 90,000 บาทตอคน

15.

หลักสูตร
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรไดกําหนด
15.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
15.1.1 ไมนอยกวา 39 หนวยกิต สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
15.1.2 ไมนอยกวา 39 หนวยกิต สําหรับผูที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตตามขอ 6.2
15.2 โครงสรางหลักสูตร
- จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
39
หนวยกิต
หนวยกิต
- ศึกษารายวิชาไมนอยกวา
17
. หมวดวิชาบังคับ
4
หนวยกิต
. หมวดวิชาบังคับเลือกไมนอยกวา*
10
หนวยกิต
- วิชาบังคับเลือกของแขนงวิชา
4
หนวยกิต
- วิชาบังคับเลือกกลุมวิชาไมนอยกวา* 6
หนวยกิต
. หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา*
3
หนวยกิต
หนวยกิต
- ทําวิทยานิพนธ
22
(* วิชาที่จะศึกษาอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา)

15.3 รายวิชา
15.3.1
รหัสวิชา

วิชาบังคับ จํานวน 4 หนวยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา

พว.600
MS 600
พว.700
MS 700

วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
Research Methodology and Ethics
สถิติประยุกต
Applied Statistics

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

15.3.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต
15.3.2.1 วิชาบังคับเลือกของแขนงวิชา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับเลือกในแขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานหรือ
แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยประยุกตอยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 4 หนวยกิต

แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
พว.701
MS 701
พว.702
MS 702

ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
Cellular and Molecular Biology
สัมมนาวิทยาศาสตรการแพทย
Semimar in Medical Sciences

แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยประยุกต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
พว.703
MS 703
พว.704
MS 704

วิทยาการระบาด
Epidemiology
สัมมนางานวิจัยระบาดวิทยาและงานวิจัยทางสุขภาพ
Seminar in Epidemiological and Health Research

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )
3(3-0-9)
1(1-0-3)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )
3(3-0-9)
1(1-0-3)

15.3.2.2 วิชาบังคับเลือกกลุมวิชา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับเลือก ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
อยางนอย 6 หนวยกิต
แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )
กลุมวิชาชีววิทยาระดับเซลลและอณูชีววิทยา
พว.613
ชีววิทยาระดับเซลลขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 613
Advanced Cellular Biology
พว.614
อณูชีววิทยาขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 614
Advanced Molecular Biology
พว.615
เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
2(1-2-5)
MS 615
Basic Techniques in Cellular and Molecular Biology
กลุมวิชาเภสัชโภชนศาสตร
พว.622
หลักการเภสัชเวท
2(2-0-6)
MS 622
Principle in Pharmacognosy
พว.623
หลักการจัดการวิทยาศาสตรการแพทย
3(3-0-9)
MS 623
Principle of Medical Science Management
3(3-0-9)
พว.624
วิทยาศาสตรการแพทยเพื่อการฟนฟู
MS 624
Regenerative Medicine

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )

กลุมวิชาเภสัชวิทยา
พว.631
หลักการทางเภสัชวิทยา
MS 631
Principles of Pharmacology
พว.632
เภสัชวิทยาตามระบบ
MS 632
Systemic Pharmacology
พว.633
สัมมนาเภสัชวิทยา
MS 633
Seminar in Pharmacology
กลุมวิชาเวชศาสตรการเจริญพันธุ
พว.641
เวชศาสตรการเจริญพันธุขั้นสูง
MS 641
Advanced Reproductive Medical Sciences
พว.642
เทคโนโลยีการเจริญพันธุขั้นสูง
MS 642
Advanced Reproductive Technology
พว.643
หัวขอพิเศษทางวิทยาการการเจริญพันธุ
MS 643
Special Topics in Reproductive Sciences
กลุมวิชาสรีรวิทยาระดับโมเลกุลและชีวฟสิกส
พว.651
สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1
MS 651
Advanced Medical Physiology 1
พว.652
สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 2
MS 653
Advanced Medical Physiology 2
พว.653
วิธีวิทยาการทดลองทางสรีรวิทยา
MS 653
Experimental Methods in Physiology
กลุมวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา
พว.661
ชีวเคมีทางการแพทย
MS 661
Medical Biochemistry
พว.662
หัวขอปจจุบันทางชีวเคมีการแพทยขั้นสูง
MS 662
Current Topics in Advanced Medical Biochemistry
แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยประยุกต
กลุมวิชาระบาดวิทยาประยุกตและการวิจัยทางสุขภาพ
พว.771
สถิติในการวิจัยทางระบาดวิทยาและการวิจัยทางสุขภาพ 3(3-0-9)
MS 771
Statistical Methods of Eepidemiology and Health Research

2(2-0-6)
4(4-0-12)
1(1-0-3)

3(3-0-9)
4(1-6-9)
1(1-0-3)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(1-0-3)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
กลุมวิชาสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร
พว.781
เครื่องมือวัดในการวิจัยทางสุขภาพ
MS 781
Measurement in Health Research
พว.782
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
MS 782
Abnormal Behaviour and Mental Illness
กลุมวิชาสารสนเทศทางการแพทย
พว.791
สารสนเทศดานการแพทยและสุขภาพ
MS 791
Informatics in Medicine and Health
พว.792
การออกแบบและบริหารจัดการฐานขอมูล
MS 792
Database Dsign and Management

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

15.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา จํานวน
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )
กลุมวิชาชีววิทยาระดับเซลลและอณูชีววิทยา
พว.617
โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
3(0-9-3)
MS 617
Special Research Project
พว.618
หัวขอปจจุบันทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
3(3-0-9)
MS 618
Current Topics in Cellular and Molecular Biology
พว.619
หัวขอพิเศษทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 619
Special Topics in Cellular and Molecular Biology
กลุมวิชาเภสัชโภชนศาสตร
พว.627
หลักการตรวจสอบทางชีวภาพ
3(2-3-7)
MS 627
Principle of Bioassay
พว.628
หลักปฏิบัติเภสัชโภชนศาสตร
3(1-6-5)
MS 628
Methods in Nutraceutical Science
กลุมวิชาเภสัชวิทยา
พว.637
หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยา
3(3-0-9)
MS 637
Special Topics in Pharmacology
กลุมวิชาเวชศาสตรการเจริญพันธุ
เลือกไดจากวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในคณะแพทยศาสตร หรือในคณะอื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และไดรับการอนุมัติจากอาจารย
ผูประสานงานรายวิชาที่นักศึกษาไป
ลงทะเบียนเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง )

กลุมวิชาสรีรวิทยาระดับโมเลกุลและชีวฟสิกส
พว.657
ประสาทสรีรวิทยา
3(3-0-9)
MS 657
Neurophysiology
พว.658
หัวขอพิเศษทางสรีรวิทยาของหัวใจและหลอดเลือด
3(3-0-9)
MS 658
Special Topics in Cardiovascular Physiology
พว.659
การศึกษาอยางอิสระในวิชาสรีรวิทยา
2(2-0-6)
MS 659
Independent Study in Physiology
กลุมวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา
พว.667
โภชนาการทางการแพทย
2(2-0-6)
MS 667
Medical Nutrition
พว.668
พันธุศาสตรระดับโมเลกุลและชีววิทยาเชิงโครงสรางทาง 3(3-0-9)
การแพทย
MS 668
Molecular Genetics and Structural Biology in Medicine
แขนงวิชาวิทยาศาสตรการแพทยประยุกต
กลุมวิชาระบาดวิทยาประยุกตและการวิจัยทางสุขภาพ
พว.777
หัวขอพิเศษทางระบาดวิทยา
3(3-0-9)
MS 777
Special Topics in Epidemiology
พว.778
การวิจัยผลลัพธทางสุขภาพ
3(3-0-9)
MS 778
Heath Outcome Research
กลุมวิชาสุขภาพจิตและพฤติกรรมศาสตร
พว.787
การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-9)
MS 787
Qualitative Research
กลุมวิชาสารสนเทศทางการแพทย
พว.797
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการแพทยและสุขภาพ 3(3-0-9)
MS 797
Decision Support Systems in Medicine and Health
พว.798
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศดานการแพทย 3(3-0-9)
MS 798
System Analysis and Design in Medical Informatics
นอกจากวิชาเลือกขางตนแลว นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาอื่นที่เปดสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

15.3.4 วิทยานิพนธ
นักศึกษาจะตองเลือกหัวขอในการทําวิทยานิพนธตามแขนงวิชาจํานวน 22 หนวยกิต
ของอาจารยที่ปรึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวยกิต
พว.800
วิทยานิพนธ
22
MS 800
Thesis

ตามความเห็นชอบ

แผนการศึกษา
1. แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
1.1 แผนการศึกษาสําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือผูที่โอน
มาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตามขอ 8.4.4
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา
พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
MS 600 Research Methodology and Ethics
พว.700 สถิติประยุกต
MS 700 Applied Statistics
วิชาบังคับเลือกของแขนงวิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
2
2
4
8

ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
6
3
9

วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
รวม

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
12
12

วิทยานิพนธ
รวม

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิชา
วิทยานิพนธ

จํานวนหนวยกิต
10
รวม
10
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2(2-0-6)
MS 600 Research Methodology and Ethics
บรรยายถึ งระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัย การคนหาขอมู ลทั้งจากหนั งสือ วารสารและทางเครื อข ายสารสนเทศ
กระบวนการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐาน วิธีการรวบรวมขอมูล การควบคุมงานวิจัย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดทํา
ประมวลผลและแปลผลทางสถิติ การเขียนรายงานวิจัย และการวิเคราะหงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร จริยธรรมในการทําวิจัยใน
คนและสัตว การพิจารณาและประเมินความจําเปน ความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย ขั้นตอนและการขอรับความ
ยินยอมจากผูถูกวิจัย กฎหมายขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และความสําคัญของการขออนุมัติกรรมการจริยธรรมการทํา
วิจัย
พว.613 ชีววิทยาระดับเซลลขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 613 Advanced Cellular Biology
วิชาบังคับกอน : พว.701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
ครอบคลุมเนื้อหาที่ทันสมัยทางดานชีววิทยาของเซลลขั้นสูง เริ่มตั้งแตวิวัฒนาการของเซลล โครงสรางในระดับอณูของ
ออรแกนเนลและการจัดระเบียบของเซลล กระบวนการปรับแตงและสงผานโปรตีน โครงรางภายในเซลล การติดตอสื่อสาร
ระหวางเซลลและการสงผานสัญญาณภายในเซลล ปฏิกิริยาของเซลลกับสารที่อยูนอกเซลล เมตาบอลิสมและระบบพลังงาน วัฏ
จักรการแบงตัวและการเจริญเติบโตของเซลล กลไกการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลลจากเซลลตนแบบไปเปนเซลลชนิด
ตางๆ ขบวนการแกและตายของเซลล ตลอดจนเทคโนโลยีดานเซลลที่เนนประโยชนทางการแพทย
3(3-0-9)
พว.614 อณูชีววิทยาขั้นสูง
MS 614 Advanced Molecular Biology
วิชาบังคับกอน : พว.701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
ครอบคลุมเนื้อหาโดยละเอียดทางดานอณูชีววิทยาโดยเนนเนื้อหาทางดานอณูพันธุศาสตรของทั้งprokaryotes และ
eukaryotes ไดแก โครงสรางของดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ ยีน และโครโมโซม กลไกการควบคุมการทํางานและการแสดงออกของยีน การ
ซอมแซม การลอกแบบ การสรางและการถายแบบของสายดีเอ็นเอเพื่อสรางโปรตีน การผาเหลาและการปรับเปลี่ยนสายพันธุกรรม
พันธุวิศวกรรมศาสตรและการประยุกตใช ตลอดจนความเจริญกาวหนาใหมๆ ทางดานนี้
พว.615 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
2(1-2-5)
MS 615 Basic Techniques in Cellular and Molecular Biology
มุง เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเ กี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานที่ใชในหองปฏิบัติการวิจัยทางชีว วิทยาระดับเซลลและอณู
ชีววิทยา ไดแก การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ การสกัดและวิเคราะหสารพันธุกรรมโดยวิธีตางๆการตัดตอสารพันธุกรรม การ
สังเคราะห และการปลูกถายสารพันธุกรรมเขาสูเซลล เทคนิคที่ใชในการตรวจการแสดงออกของจีน เทคนิค Flow cytometry
รวมถึงการสืบคนขอมูลทางสารสนเทศทางชีวภาพ

พว.617 โครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง
3(0-9-3)
MS 617 Special Research Project
การทํางานวิจัยทางชีววิทยาระดับเซลลและอณูชีววิทยาโดยเปนโครงการวิจัยสั้นๆ ที่ประยุกตความรูทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่เจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาสนใจเพื่อใหเกิดทักษะความรู ความชํานาญและประสบการณการทํางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรการแพทย
พว.618 หัวขอปจจุบันทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
3(3-0-9)
MS 618 Current Topics in Cellular and Molecular Biology
ครอบคลุมเนื้อหาที่ทันสมัยทางดานอณูชีววิทยาของสเต็มเซลลและเซลลมะเร็ง เริ่มตั้งแตกลไกการวิวัฒนาการของเซลล
กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลลจากสเต็มเซลลสูเซลลที่ทําหนาที่เฉพาะอยาง การสงผานสัญญาณภายในและระหวางเซลล ที่
เกี่ยวของกับการวิวัฒนาการของสเต็มเซลล การเปลี่ยนแปลงของเซลลในระหวางขั้นตอนการเกิดมะเร็ง กลไกการเกิดมะเร็งระดับ
อณูชีววิทยา ตลอดจนความรูทางดานอณูชีววิทยาของ สเต็มเซลล และเซลลมะเร็งที่เปนประโยชนทางการแพทย
พว.619 หัวขอพิเศษทางชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 619 Special Topics in Cellular and Molecular Biology
วิชาบังคับกอน : พว.701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลขาวสารใหมๆ ของงานวิจัยระดับนานาชาติทางดานชีววิทยาระดับเซลลและอณู
ชีววิทยา โดยเนนหัวขอที่กําลังเปนที่สนใจหรือเปนหัวขอที่นักศึกษากําลังทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองเลือกเรื่องที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารเพื่อนําเสนออภิปรายถึงจุดประสงค เทคนิคที่ใชในการวิจัย ผลของการวิจัย ตลอดจนวิเคราะหถึงขอดีและ
ขอบกพรองของงานวิจัยนั้นๆ
พว.622 หลักการเภสัชเวท
2(2-0-6)
MS 622 Principle in Pharmacognosy
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารประกอบทุติยภูมิในพืช การสกัดและแยกสารประกอบทุติยภูมิจากพืช รวมถึงการแบงกลุม
สารประกอบทุติยภูมิโดยใชระบบชีวสังเคราะห การกระจายตัวของสารกลุมตางๆ ในอาณาจักรพืช ประโยชนของสารประกอบทุติย
ภูมิกลุมตางๆ ในทางการแพทย เภสัชกรรม และในชีวิตประจําวัน
พว.623 หลักการจัดการวิทยาศาสตรการแพทย
3(3-0-9)
MS 623 Principle of Medical Science Management
คําจํากัดความของงานหลักในการบริหารและเทคโนโลยีของงานในองคกร การจัดวางความสามารถของบุคลากรใหเหมาะ
กับเทคโนโลยีของงานและจลนศาสตรของกลุม การตัดสินใจ โครงสรางขององคกร การจัดเตรียมเปาหมายขององคกร การวิเคราะห
การแบงสวนของตลาดและการคาดการณลวงหนา การศึกษาคูแขง ผูซื้อและผูขาย สัญญาณการตลาดและการตอบสนองตอความ
เคลื่อนไหวในเชิงแขงขัน การศึกษาหลักการบริหารการเงิน การระดมทุน ความเสี่ยงของการเงิน การวางแผนทางการเงินในระยะ
สั้นและยาว

พว.624 วิทยาศาสตรการแพทยเพื่อการฟนฟู
3(3-0-9)
MS 624 Regenerative Medicine
ความรูดานชีววิทยาทางการแพทยและศาสตรตางๆ ที่ใชในการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยาวนาน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใชยา การลางพิษ โภชนาการ อาหารเสริม และวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการดูแลชีวิตและสุขภาพ
การฟนฟู รักษา และสรางเสริมการทํางานของอวัยวะและเนื้อเยื่อ การใชผลตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหเมตาบอลิสมของ
ยา ความเปนพิษ และกระบวนการที่ทําใหเกิดความผิดปกติ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อตรวจการวินิจฉัยการแพทยเพื่อการ
ฟนฟู
พว.627 หลักการตรวจสอบทางชีวภาพ
3(2-3-7)
MS 627 Principle of Bioassay
การศึกษาทางดานทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความเปนพิษของ
สารประกอบทุติยภูมิที่เปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยา เครื่องสําอาง และยาควบคุมกําจัดศัตรูพืชและสัตว
พว.628 หลักปฏิบัติเภสัชโภชนศาสตร
MS 628 Methods in Nutraceutical Science
การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติและการเลือกใหเหมาะกับวัตถุประสงค
วิธีการผลิตสารสกัดหยาบ และการวิเคราะหแยกแยะสารออกฤทธิ์

3(1-6-5)
การใชฐานขอมูลสมุนไพร

การเตรียมตัวอยาง

พว.631 หลักการทางเภสัชวิทยา
2(2-0-6)
MS 631 Principles of Pharmacology
หลักการสําคัญทางเภสัชวิทยา ไดแก เภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตรซึ่งศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยา ปฏิกิริยาตอ
กันระหวางยาและตัวรับยา ความสัมพันธระหวางขนาดของยาและการตอบสนองของเซลล เนื้อเยื่อหรือรางกาย ผลขางเคียงที่เกิด
จากการใชยา กลไกและตัวอยางการเกิดปฏิกิริยาตอกันระหวางยา หลักการทางพิษวิทยา
พว.632 เภสัชวิทยาตามระบบ
4(4-0-12)
MS 632 Systemic Pharmacology
เภสัชวิทยาที่มีผลตอการออกฤทธิ์ของยาและการตอบสนองทางชีวภาพของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของรางกายมนุษย
หลักการนํายามาใชในการรักษาโรคอยางถูกตอง
พว.633 สัมมนาเภสัชวิทยา
1(1-0-3)
MS 633 Seminar in Pharmacology
สงเสริมใหผูเรียนศึกษาหัวขอที่นาสนใจดานเภสัชวิทยา ฝกทักษะในการคนควาหาความรูที่ทันสมัย การอานบทความ
การวิเคราะหและประเมินความรูที่ไดรับและการนําเสนอความรูทางวิชาการในที่ประชุม
(การวัดผลวิชานี้ แบงเปน 2 ระดับ คือ ใชได (S) และใชไมได (U))

พว.637 หัวขอพิเศษทางเภสัชวิทยา
3(3-0-9)
MS 637 Special Topics in Pharmacology
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
หัวขอที่คัดเลือกเปนพิเศษเพื่อศึกษาแนวคิดดานเภสัชวิทยา เชน เภสัชวิทยาของรีเซปเตอร เภสัชจลนศาสตรคลินิก
ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร
พว.641 เวชศาสตรการเจริญพันธุขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 641 Advanced Reproductive Medical Sciences
เซลลและ
มุงใหศึกษาอยางลึกและกวางถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุทั้งระดับโมเลกุล
อวัยวะ กลไกที่เกี่ยวของกับการสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การฝงตัว การเจริญและการพัฒนาของตัวออน การเปลี่ยนแปลง
ของระดับฮอรโมน การตั้งครรภ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและ สรีรวิทยาของทารกขณะอยูในครรภจนถึงคลอด
รายวิชานี้ประกอบดวย การบรรยายและสัมมนาในหัวขอที่นาสนใจ ทันสมัยและรวมทั้งการวิเคราะหปญหาผูปวยในเรื่อง
ที่ มีความผิดปรกติในการเจริญพันธุและในระบบสืบพันธุ เชน การมีระดูที่ผิดปกติ การมีบุตรยาก ความผิดปรกติของโครโมโซม
และอื่นๆ
พว.642 เทคโนโลยีการเจริญพันธุขั้นสูง
4(1-6-9)
MS642 Advanced Reproductive Technology
มุงเนนใหศึกษาโดยการบรรยาย สัมมนา และการฝกในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห น้ําอสุจิ การเตรียมอสุจิ การ
คัดแยกเชื้ออสุจิ การคัดเลือกไข การปฏิสนธิในหลอดแกว จุลศัลยกรรม การเลี้ยงตัวออน การยายฝากตัวออน การแชแข็งและ
ละลายตัวออน การแชแข็งและละลายอสุจิ เทคโนโลยีการยายนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม และการศึกษาพันธุกรรมของตัวออน
กอนการฝงตัว รวมถึงความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องของสเต็มเซลล และการประยุกตใชทางคลินิก
พว.643 หัวขอพิเศษทางวิทยาการการเจริญพันธุ
1(1-0-3)
MS 643 Special Topics in Reproductive Sciences
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
สงเสริมใหผูเรียนศึกษาหัวขอที่นาสนใจเปนพิเศษดานวิทยาการเจริญพันธุในแนวลึกและกวางดวยตนเอง โดยความ
เห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา ฝกทักษะในการคนควาหาความรูที่ทันสมัย การอานบทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติ การจับใจความสําคัญ การวิเคราะห การสังเคราะห และประเมินความรูที่ไดรับ และการนําเสนอความรูทางวิชาการในที่
ประชุม
พว.651 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1
3(3-0-9)
MS 651 Advanced Medical Physiology 1
มุงใหความรูระดับสูงทางสรีรวิทยา ตั้งแตระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะของแตละระบบ โดยศึกษาถึงหนาที่ของระบบ
ตางๆ เชน ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนตน มุงเนนการทํางานที่ประสานกันเพื่อรักษาภาวะสมดุลของรางกาย

พว.652 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 2
MS 652 Advanced Medical Physiology 2

3(3-0-9)

วิชาบังคับกอน : พว.651 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1
อธิบายหนาที่การทํางานของระบบตางๆ ของรางกายระดับโมเลกุลและเซลลอยางละเอียด โดยเนื้อหาวิชาสัมพันธกับ
รายวิชา สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1 (พว.651) advanced medical physiology I หัวขอครอบคลุมถึงระบบการควบคุม
นับตั้งแตการควบคุมเฉพาะที่จนกระทั่งถึงกลไกทั้งระบบ รวมทั้งภาวะสมดุลของน้ําและสารอิเลคโทรลัยทดวย
พว.653 วิธีวิทยาการทดลองทางสรีวิทยา
1(1-0-3)
MS 653 Experimental Methods in Physiology
มุงใหนักศึกษาสามารถสรางความเปนนักสรีรวิทยา โดยมีการบรรยายรวมกับการสาธิตแสดง เนื้อหาประกอบดวยการ
ทดลองในสัตวเทคนิคทั่วไปที่ใชในสรีรวิทยาการประยุกตเทคนิคทางชีวเคมีมาใชในสรีรวิทยา นักศึกษาจะไดเ รียนรูการใช
เครื่องมือในหองปฏิบัติการ เพื่อนําไปใชในการวิจัยไดอยางเหมาะสมตอไป
พว.657 ประสาทสรีรวิทยา
3(3-0-9)
MS 657 Neurophysiology
วิชาบังคับกอน : พว.651 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1 และพว.652 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 2
ศึกษารายละเอียดของหนาที่ระบบประสาทนับตั้งแตการเกิดพลังศักยไฟฟา การสงขอมูลของพลังศักยไฟฟา การ
สังเคราะหสารสื่อประสาท การใหสัญญาณของเซลลประสาท เมตาโบลิสมของสมองและการควบคุมการไหลของเลือด เปนตน
อธิบายการทํางานทั้งดานการรับความรูสึก การสั่งงาน และระบบประสาทอัตโนมัติโดยละเอียดเชนกัน ตลอดจนหนาที่การ
ทํางานของประสาทชั้นสูง และความสัมพันธตอพฤติกรรม
พว.658 หัวขอพิเศษทางสรีรวิทยาของหัวใจและหลอดเลือด
3(3-0-9)
MS 658 Special Topics in Cardiovascular Physiology
วิชาบังคับกอน : พว.651 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1 และพว.652 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 2
รายวิชานี้ประกอบดวย 2 สวน สวนแรกเปนการนําเสนอหัวขอสัมมนาในแตละสัปดาหและอภิปรายกลุม ซึ่งจะชวยให
นักศึกษาสามารถสรุปรวบรวมและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางระบบหัวใจและหลอดเลือดจากวารสารที่ไดรับการตีพิมพใน
ปจจุบัน สวนที่ 2 เปนการรายงานความกาวหนางานวิจัยของนักศึกษาเอง นักศึกษาจะไดมีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและเสริมความรู
มีการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาพูดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักศึกษา มีการบรรยายในหัวขอที่เปนวิทยาการกาวหนารวม
ดวย
พว.659 การศึกษาอยางอิสระในวิชาสรีรวิทยา
2(2-0-6)
MS 659 Independent Study in Physiology
วิชาบังคับกอน : พว.651 สรีรวิทยาทางการแพทยขั้นสูง 1
มุงใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรู แ ละทํางานอยางใกล ชิด กับอาจารยที่ปรึกษา มีการคัดเลือกหัว ขอวิจัยที่ ทันสมัยและ
มอบหมายใหนักศึก ษาและนํา มาอภิปรายรวมกัน นักศึก ษาจะไดเ รี ยนรูถึงวิ ธีจับ ความคิด ริเ ริ่มการวิจัย (research idea)

วิธีดําเนินการและแกปญหาการวิจัยรวมถึงไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพการทําวิจัยโดยตั้งอยูบนพื้นฐานความรู และความทุมเทของ
นักศึกษานั้น ๆ
พว.661 ชีวเคมีทางการแพทย
3(3-0-9)
MS 661 Medical Biochemistry
ศึกษาโครงสราง หนาที่และเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุลในรางกาย : คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิว
คลีอิค เอ็นไซม โคแฟคเตอร การควบคุมภาวะสมดุลของรางกาย ตลอดจนกระบวนการกําจัดของเสีย การศึกษากลไกการถายทอด
ขอมูลทางพันธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของยีน
พว.662 หัวขอปจจุบันทางชีวเคมีการแพทยขั้นสูง
3(3-0-9)
MS 662 Current Topics in Advanced Medical Biochemistry
วิชาบังคับกอน : พว.661 ชีวเคมีทางการแพทย
บรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอชีวเคมีทางการแพทย ซึ่งกําลังเปนที่นาสนใจในปจจุบัน ตลอดจน
การนําเสนอบทความในหัวขอพิเศษ
พว.667 โภชนาการทางการแพทย
2(2-0-6)
MS 667 Medical Nutrition
ความตองการสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งทางดานสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา การปองกันและการ
บําบัดรักษาภาวะทุพโภชนาการในคน
พว.668 พันธุศาสตรระดับโมเลกุลและชีววิทยาเชิงโครงสรางทางการแพทย
3(3-0-9)
MS 668 Molecular Genetics and Structural Biology in Medicine
วิชาบังคับกอน : พว.661 ชีวเคมีทางการแพทย
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง พื้ น ฐานและหลั ก การของกระบวนการทางพั น ธุ ก รรมและโมเลกุ ล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
การแพทย โดยครอบคลุมมิวเตชั่นในยีน ความผิดปกติของโครโมโซม การซอมแซมความบกพรองของดีเอ็นเอ การถายทอดทาง
พันธุกรรม การตรวจและวินิจฉัยโรคพันธุกรรมโดยเทคนิคดีเอ็นเอ ความสําคัญของความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งในดาน
ชีววิทยาและทางคลินิก พันธุกรรมของมะเร็ง โครงสรางเชิงลึกของดีเอ็นเอและโปรตีน ความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่
ของดีเอ็นเอและโปรตีน รวมทั้งความผิดปกติที่นําไปสูการเกิดโรค เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม การใชแหลงขอมูลทางคอมพิวเตอรใน
การศึกษาดานอณูพันธุศาสตรและชีววิทยาเชิงโครงสราง
พว.700 สถิติประยุกต
2(2-0-6)
MS 700 Applied Statistics
เนื้อหาครอบคลุมถึงการเลือกใชวิธีการทางสถิติในการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข สถิติเชิงพรรณาและเชิง
วิเคราะห การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงความนาจะเปน การกระจาย ทฤษฎีของการทดสอบ การประมาณชวงความ
เชื่อมั่นของพารามิเตอร การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติแบบ parametric และ non-parametric เชน t-test F-test chi-square test
การวิเคราะหความสัมพันธแบบ multi และ partial และการวิเคราะหการถดถอย รวมทั้งการประยุกตใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร

พว.701 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
3(3-0-9)
MS 701 Cellular and Molecular Biology
อธิบายถึงการผสมผสานของแนวความคิดใหมทางดานเซลลชีววิทยาและอณูชีววิทยา โดยการเรียนการสอน เปนการ
บรรยายโดยสังเขปเกี่ยวกับโครงสรางระดับโมเลกุลของเซลล อณูพันธุศาสตร การควบคุมการแสดงออกของยีน การสงผานของ
โปรตีน การสงผานสัญญาณภายในเซลล การติดตอสื่อสารระหวางเซลลและสารที่อยูนอกเซลล วัฏจักรเซลล จุดเริ่มตนชีวิต
วิวัฒนาการและความหลากหลายของชีวิต ตลอดจนอณูชีววิทยาพื้นฐานของการเกิดโรค นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเทคนิคพื้นฐาน
ตางๆ ทางอณูชีววิทยาในเบื้องตน
พว.702 สัมมนาวิทยาศาสตรการแพทย
1(1-0-3)
MS 702 Semimar in Medical Sciences
สงเสริมนักศึกษาไดศึกษาคนควาหัวขอที่สนใจจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยความ
เห็นชอบและคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาจากวารสารวิชาการที่ทันสมัยจะเพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญของ
นักศึกษาในการจับใจความสําคัญ รวมถึงการวิเคราะห และการประเมินสิ่งที่ศึกษาคนควา เพื่อนํามาซึ่งความรูที่เพิ่มพูนและเปน
ประโยชนในการศึกษาเพิ่มเติมตอไป นอกจากนี้ การนําเสนอความรูที่ไดรับจากการศึกษาวารสารวิชาการนี้ตอที่ประชุม จะชวยให
นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการนําเสนอและแสดงออกถึงความเขาใจในองคความรูจากวารสารที่ศึกษาอยางถองแท
พว.703 วิทยาการระบาด
3(3-0-9)
MS 703 Epidemiology
แนวคิดและหลักการทางวิทยาการระบาด การวัดความถี่ของการเกิดโรค การศึกษาการกระจายของโรคและปญหาเสี่ยง
การศึกษาทางระบาดวิทยา ขอผิดพลาดและขอจํากัดที่พบบอยในการศึกษารูปแบบตางๆ การเลือกรูปแบบการศึกษาใหเหมาะสมกับ
คําถามการวิจัยทางระบาดวิทยา ความหมายและการควบคุมอคติ ตัวแปรกวน (confounding) และความคลาดเคลื่อนตางๆ ใน
การศึกษา แนวคิดความสัมพันธในเชิงเหตุและผล การวิจารณงานวิจัยทางระบาดวิทยา
พว.704 สัมมนางานวิจัยระบาดวิทยาและงานวิจัยทางสุขภาพ
1(1-0-3)
MS 704 Seminar in Epidemiological and Health Research
สงเสริมใหผูเรียนศึกษา วิเคราะหงานวิจัยทางระบาดวิทยาหรืองานวิจัยทางการแพทยรูปแบบตางๆ ดวยตนเอง โดยความ
เห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา ฝกทักษะในการคนควาหาความรูที่ทันสมัย การอานบทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติ การจับใจความสําคัญ การวิเคราะหและประเมินความรูที่ไดรับ และการนําเสนอความรูทางวิชาการในที่ประชุม
พว.771 สถิติในการวิจัยทางระบาดวิทยาและการวิจัยทางสุขภาพ
3(3-0-9)
MS 771 Statistical Methods of Epidemiology and Health Research
ศึกษาวิธีการทางสถิติที่ใชในการนําเสนอขอมูลของงานวิจัยทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา วิธีการทางสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลของงานวิจัยทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหประเภทตางๆ โดยใชการวิเคราะหกลุมยอย
(stratified analysis) เพื่อควบคุมตัวแปรกวน (confounding) ความหมายของ interaction การวิเคราะหพหุคลอจิสติกอยางงาย
(simple logistic regression) การวิเคราะหขอมูลแบบถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple linear regression) การแปลผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยคํานึงถึงรูปแบบการศึกษาวิจัยและขอตกลงเบื้องตนของวิธีทางสถิติที่ใช การเขียนรายงาน

พว.777 หัวขอพิเศษทางระบาดวิทยา
3(3-0-9)
MS 777 Special Topics in Epidemiology
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอระบาดวิทยา ระบาดวิทยาคลินิกหรือรูปแบบการศึกษาซึ่งกําลังเปนที่นาสนใจใน
ปจจุบัน อภิปรายประเด็นวิทยาศาสตรการแพทย เศรษฐศาสตรสาธารณสุข หรือนโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับระบาดวิทยา
การประยุกตใชระบาดวิทยาในสาขาตางๆ ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
พว.778 การวิจัยผลลัพธทางสุขภาพ
3(3-0-9)
MS 778 Health Outcome Research
ศึกษาหลักการวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธทางสุขภาพ ทั้งในดานผูปวย ดานทางคลินิก และผลลัพธทางเศรษฐศาสตร การ
ประเมินภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต การวิจัยทดลองทางคลินิก การวิจัยการบริการทางการแพทย การทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบ (Systematic review), Meta-analysis การนําแนวคิดและหลักการในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร (economic
evaluation) มาประเมินการบริการทางสุขภาพ การศึกษาประสิทธิผลของการใหบริการทางสุขภาพ cost -effectiveness analysis,
cost-utility analysis และ cost-benefit analysis การแปลผลและวิจารณผลงานวิจัยดานสุขภาพชนิดตางๆ
พว.781 เครื่องมือวัดในการวิจัยทางสุขภาพ
3(3-0-9)
MS 781 Measurement in Health Research
ครอบคลุมเนื้อหาดานแนวคิด หลักการและกระบวนการการเลือกและการสรางเครื่องมือและวิธีการรวบรวมขอมูลในงาน
ทางวิจัยสุขภาพ คุณสมบัติของแบบสอบถามที่ดี การประเมินความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือและแบบสอบถามในงานวิจัย
สุขภาพ
พว.782 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
3(3-0-9)
MS 782 Abnormal Behaviour and Mental Illness
ศึกษาความหมายของสุขภาพจิต ทฤษฎีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมชนิดตางๆ ปจจัยทางสังคม พัฒนาการ
ชีววิทยา จิตใจ พันธุกรรม ตอความผิดปกติทางจิตเวช ระบบการวินิจฉัยและการแบงประเภทความผิดปกติ การรักษาทางจิตเวช
เภสัชวิทยาของยาทางจิตเวช และจิตบําบัดแบบตางๆ เชน จิตวิเคราะห จิตบําบัดแบบประคับประคอง และพฤติกรรมบําบัด
พว.787 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-9)
MS 787 Qualitative Research
หลักการและวิธีการของการวิจัยเชิงสุขภาพ การเลือกใชวิธีวิจัยเชิงสุขภาพที่เหมาะสม ขอดีและขอเสียของวิธีวิจัยและ
วิธีการเก็บขอมูลชนิดตางๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกตใชหลักการของการวิจัย
เชิงคุณภาพในงานวิทยาศาสตรสุขภาพ
พว.791 สารสนเทศดานการแพทยและสุขภาพ
3(3-0-9)
MS 791 Informatics in Medicine and Health
ศึกษาแนวคิดและหลักการของสารสนเทศดานการแพทยและสุขภาพ การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการเชื่อมโยงขอมูล
ทางการแพทย เพื่อประโยชนตอการใหบริการการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ

พว.792 การออกแบบและบริหารจัดการฐานขอมูล
3(3-0-9)
MS 792 Database Design and Management
ศึกษาการจัดการฐานขอมูลในระบบการใหบริการตรวจรักษาสุขภาพครอบคลุมทุกระบบ ทั้งมหภาคและจุลภาค ระบบ
ฐานขอมูลในงานวิจัย การออกแบบระบบการจัดเก็บแฟมประวัติผูปวยโดยใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูลภายใน
โรงพยาบาลและระหวางคลินิก การจัดทําคลังขอมูล (Data warehouse) ระบบความปลอดภัยของขอมูล (Data security) ระบบ
การตรวจสอบ (Audit trace)
พว.797 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการแพทยและสุขภาพ
3(3-0-9)
MS 797 Decision Support Systems in Medicine and Health
ศึกษาวิธีการนําสารสนเทศมาใชในกระบวนการตัดสินใจในการวิเคราะหผลทางการแพทย การตรวจโรคและรักษา การ
นําทฤษฎีทางสถิติชวยในการตัดสินใจ การนําระบบผูเชี่ยวชาญ (EXPERT system) ระบบอัจฉริยะ (Intelligence) และการนําองค
ความรูพื้นฐาน (Knowledge based) เปนขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ
พว.798 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศดานการแพทย
3(3-0-9)
MS 798 System Analysis and Design in Medical Informatics
ศึกษาวิธีการและแนวคิดการวิเคราะหระบบงานสารสนเทศการแพทยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการนําสารสนเทศ
มาใชอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการนําความรูดานคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการการเลือกโปรแกรมมาบูรณาการรวมกับงาน
สารสนเทศทางการแพทย
พว.800 วิทยานิพนธ
22 หนวยกิต
MS 800 Thesis
นักศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอทางวิทยาศาสตรการแพทย ภายใตการแนะนํา และควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1
มีคณะอนุกรรมการหลักสูตร ทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรประกอบดวยผูอํานวยการ
บัณฑิตศึกษา คณาจารยจากกลุมวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ และนักวิชาการศึกษา การบริหารอยูภายใต
กํากับของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร
1.2
มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง อยางนอย
ทุกๆ 5 ป
1.3
มีการประเมินการสอนโดยนักศึกษา เพื่อนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนรายวิชาตางๆ
1.4
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 แนวทางบริหารเกณฑมาตร-ฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอมดวย
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
1.5
มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ โดยกําหนดใหนักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธทุก 4 เดือน
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะแพทยศาสตร ศูนยสุขศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรติและสถาบันอื่น ๆ นักศึกษาสามารถใชบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และหองสมุดกลุมแพทยธรรมศาสตร นอกจากนี้ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีหนังสือ ตํารา
หรือวารสารทางวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรซึ่งนักศึกษาสามารถใชบริการได
2.2
มีการพัฒนาอาจารยตามนโยบายและพันธกิจของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
3. การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1
จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา ดูแล และใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน และเรื่องอื่นๆ จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3.2
มีหลักการในการสนับสนุนแหลงขอมูลและงบประมาณการทําวิจัยแกนักศึกษา
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1
หลักสูตรมีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตร
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4.2
หลักสูตรมีแผนการประชาสัมพันธใหบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของมาศึกษาตอในระดับปริญญาโทเพื่อเพิ่ม
วุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่สนใจหรือเปนปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะเปนการพัฒนางาน
เดิม หรือสรางนวัตกรรมใหมดานวิทยาศาสตรการแพทย

2. การพัฒนาหลักสูตร
2.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตรนี้
• มีการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการของหลักสูตรทุกป
• มีการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรทุก 5 ป
• มีผูจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ของผูลงทะเบียนเรียน
• มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิต
• ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
โดยคณะแพทยศาสตรไดกําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 5 ป และกําหนดการ
ประเมินครั้งแรกในป พ.ศ.2554

