หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550
1. ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว)
วท.ม. (เวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว)
Master of Science (Community and Family Medicine)
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุงสูการสรางบัณฑิตใหมีการพัฒนาองคความรูทางดานสุขภาพแบบบูรณาการ มีความรูความสามารถระดับสูง
รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ โดยเชื่อมโยงศาสตรทางสาขาเวชศาสตรชุมชนและ
เวชศาสตรครอบครัวกับศาสตรอื่นๆ ไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผลิตมหาบัณฑิตสาขาเวชศาสตรชุมชน และเวชศาสตรครอบครัว ใหมีความสามารถสรางองคความรูใหม และ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน รวมทั้งสามารถใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประเทศ
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2550 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แยกเปน 2 สาขา คือ สาขาเวชศาสตรชุมชนและสาขาเวชศาสตรครอบครัว
6.1 สําหรับผูที่จะเลือกศึกษาเนนทางวิชาเวชศาสตรชุมชน ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.75 หรือคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาใหสมัครได

6.2 สํา หรั บ ผู ที่ จ ะเลื อ กศึ ก ษาเน น ทางวิ ช าเวชศาสตร ค รอบครั ว ต อ งเป น ผู สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาใหสมัครได
6.3 เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตไมผานตามเกณฑภายใน 2 ครั้ง และขอโอนมาศึกษาเพื่อ
รับปริญญาในหลักสูตรมหาบัณฑิตแทนโดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธใหครบตามโครงสรางหลักสูตร
มหาบัณฑิต
6.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541 พรอม
ดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (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 เปนแผนการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และศึกษารายวิชา
8.3 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และทํา
วิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต
8.4 นักศึกษาอาจถูกกําหนดใหศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานหรือวิชาอื่นโดยไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตร
8.5 การทําวิทยานิพนธ
8. 5.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิทยานิพนธไดเมื่อมีหนวยกิตสะสมในหมวดวิชาบังคับ และในหมวดวิชาบังคับ
เลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาโดยไดรับคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
8.5.2 นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
8.5.3 ใหคณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยทําหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษา
ชั้นปริญญามหาบัณฑิต ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีคุณสมบัติดังนี้:อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8.5.4 เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จสิ้นและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นชอบ คณะจะ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ซึ่งจะประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํา
อยางนอย 1 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

8.5.5 การสอบวิทยานิพนธกระทําโดยใชวิธีนําเสนอในที่ประชุมและสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธเปนกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ซึ่งการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเปน
8.6 การสอบภาษาตางประเทศ นักศึกษาจะตองสอบภาษาตางประเทศใหผานตามเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ
9. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต และที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบวัดคุณสมบัติในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตไมผาน ใชเวลาการศึกษาอยางนอย 2 ปการศึกษา (4 ภาคการศึกษาปกติ) อยางมากไมเกิน 4 ปการศึกษา (8 ภาค
การศึกษาปกติ) นับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไม
เกิน 12 หนวยกิต การลงทะเบียนเรียนอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 นักศึกษาตองไดคาระดับไมต่ํากวา C สําหรับลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ
ต่ํากวา C ไมวาจะเปนลักษณะวิชาบังคับหรือวิชาเลือก จะนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และคาระดับเฉลี่ย
สะสมทุกครั้งไป
11.1.2 การวัดผลการศึกษาสําหรับวิชาที่ไมนับหนวยกิต และวิชาเสริมพื้นฐานใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P
(ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
11.1.3 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) วิทยานิพนธที่ไดระดับ S จึง
นับวาสอบผาน และนับหนวยกิตได
11.1.4 นักศึกษาที่ไดคาระดับ U หรือ D หรือ F ในรายวิชาใดที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษา
ซ้ํา ในรายวิชานั้นไดเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
11.1.5 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2541 พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ขอ 13
11.2 การสําเร็จการศึกษา
สําหรับปริญญามหาบัณฑิต แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2

11.2.1 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร
ครบถวน
11.2.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
11.2.3 ไดระดับ P ในรายวิชาที่ไมนับหนวยกิต และวิชาเสริมพื้นฐาน
11.2.4 ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
11.2.5 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ
11.2.6 ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
12. จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา

2550

2551

2552

2553

2554

จํานวน
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

12
-

16
-

20
10

5
16

5
18

13. งบประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิตตอคนตลอดการศึกษาเปนดังนี้
- สําหรับนักศึกษาสัญชาติไทย
131,200 บาท
- สําหรับนักศึกษาตางสัญชาติ
239,200 บาท
หมายเหตุ จํานวนเงินขางตนไมรวมคาใชจายเพื่อการวิจัยฯ
14. โครงสรางหลักสูตร
14.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
14.1.1 ไมนอยกวา 39 หนวยกิตสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
14.1.2 ไมนอยกวา 39 หนวยกิตสําหรับผูที่โอนมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
14.2 โครงสรางหลักสูตร
14.2.1. รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
11
หนวยกิต
- หมวดวิชาบังคับเลือก
10
หนวยกิต
- หมวดวิชาเลือก
3
หนวยกิต
หนวยกิต
14.2.2 วิทยานิพนธ
15
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
39

14.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ

พศ.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
หรือ
พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
พศ.601 สถิติประยุกต
หรือ
พว.700 สถิติประยุกต
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 1
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทางสุขภาพ

จํานวน 11 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)

2) หมวดวิชาบังคับเลือก
จํานวน 10 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากสาขาเวชศาสตรชุมชน หรือสาขาเวชศาสตรครอบครัว ตามคุณสมบัติของผูเขา
ศึกษาที่เนนสาขานั้น จํานวน 10 หนวยกิต และจะตองศึกษาเพิ่มเติมบางรายวิชาในสาขาที่ไมไดเลือกศึกษา ในรูปแบบของวิชาที่
ไมนับหนวยกิตตามที่หลักสูตรกําหนดไว โดยมีการวัดผลแบบ P (ผาน) และ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
สาขาเวชศาสตรชุมชน (Community Medicine –based)
ผูที่เลือกศึกษาสาขานี้จะตอง ศึกษาวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
หรือ
3 (3-0-9)
พศ.673 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
วร. 612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยโดยใชวิทยาการระบาด
1 (1-0-3)
วร. 613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและยั่งยืน 2
3 (0-9-3)
วร. 615 บัณฑิตสัมมนา
3 (3-0-9)
นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาวิชาวร.622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง ในรูปแบบของวิชาที่ไมนับหนวย
กิต การวัดผลแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคาระดับ
สาขาเวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine – based)
ผูที่เลือกศึกษาสาขานี้จะตอง ศึกษาวิชาดังตอไปนี้
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)
วร. 622 เวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
3 (2-3-7)
วร. 623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 1:
2 (1-2-5)
ทางอายุรศาสตร และกุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2:
2 (1-3-4)
ทางศัลยกรรม โรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก
วร. 625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
3 (0-9-3)

นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาวิชาพศ.673 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ หรือ วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและ
สุขภาพ ในรูปแบบของวิชาที่ไมนับหนวยกิต การวัดผลแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผาน) และระดับ N (ไมผาน) โดยไมมีคา
ระดับ
3) หมวดวิชาเลือก
จํานวน 3 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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 หัตถการชั้นสูงทางคลินิก
3 (0-9-3)
วร.628 ทฤษฎีการศึกษาและแพทยศาสตรศึกษา
3 (2-3-7)
และวิชาเลือกอื่น ๆ ที่เปดสอนในคณะแพทยศาสตรที่มีจํานวนหนวยกิตเทากัน และอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ
4) วิทยานิพนธ
จํานวน 15 หนวยกิต
วร.800 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต

แผนการศึกษา
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรครอบครัว
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
หนวยกิต รายวิชา
หนวยกิต
พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2 พว.600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2
พว.700 สถิติประยุกต
2 พว.700 สถิติประยุกต
2
วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2 วร.600 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและคลินิก
2
วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม 2 วร.610 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวมและ 2
และยั่งยืน 1
ยั่งยืน 1
วร.612 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย
1 วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและ
3
โดยใชวิทยาการระบาด
เวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
พศ.673 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
3
รวม 12 หนวยกิต
รวม 11 หนวยกิต
ปที่ 1 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรชุมชน

สาขาเวชศาสตรครอบครัว

รายวิชา
หนวยกิต รายวิชา
หนวยกิต
วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหาร
3 วร.611 การกําหนดนโยบายและการบริหาร
3
จัดการทางสุขภาพ
จัดการทางสุขภาพ
วร.613 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ
3 วร.623 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
2
องครวมและยั่งยืน 2
ระดับปฐมภูมิ 1: ทางอายุรศาสตร และ
กุมารเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทาง
คลินิก
วร. 615 บัณฑิตสัมมนา
3 วร.624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
2
ระดับปฐมภูมิ 2: ทางศัลยกรรมโรค
กระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการ
ทางคลินิก
วร.625 ภาคปฏิบัติทางคลินิกหรือโครงการสงเสริม 3
สุขภาพปองกันโรคในชุมชน
รวม 9 หนวยกิต
รวม 10 หนวยกิต

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 1
สาขาเวชศาสตรครอบครัว

สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.622 เวชศาสตรครอบครัวและ
เวชปฏิบัติปฐมภูมิชั้นสูง
วิชาเลือก
วร. xxx
วร.800 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต รายวิชา
หนวยกิต
(3) วร.614 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
(3)
3
6

วิชาเลือก
วร. Xxx
วร.800 วิทยานิพนธ
รวม 12 หนวยกิต

3
6

ปที่ 2 : ภาคการศึกษาที่ 2
สาขาเวชศาสตรชุมชน
รายวิชา
วร.800 วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต

สาขาเวชศาสตรครอบครัว
หนวยกิต รายวิชา
9 วร.800 วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต

หนวยกิต
9

คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
พว600 วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม
2 (2-0-6)
MS600 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)
พว700 สถิติประยุกต
2 (2-0-6)
MS700 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 mulyi 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 สามารถคิดทํา 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 4 ชั่วโมงตอสัปดาห)
วิชาบังคับเลือก
• สาขาเวชศาสตรชุมชน (Community Medicine – based)
3 (3-0-6)
พศ673 สังคมศาสตรการแพทยและสุขภาพ
MD673 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 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาสุขภาพ 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
โดยเนนหลักของการศึกษาการสรางเสริมความเขมแข็งแกชุมชนและประชาสังคม 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)
• สาขาเวชศาสตรครอบครัว (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 ปฏิบัติ 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 ศึกษาความรูและทักษะของการใหบริบาลระดับ
ทุติยภูมิที่ควรทําไดเมื่อจําเปน หลักการสงปรึกษาตอที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได
(บรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วร624 การจัดการปญหาสุขภาพที่พบบอย ในระดับปฐมภูมิ 2 ทางศัลยกรรม
โรคกระดูก สูตินรีเวชศาสตร รวมทั้งหัตถการทางคลินิก

2 (1-3-4)

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 )
วร625 ภาคปฏิบัติทางคลินิก หรือโครงการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในชุมชน
3 (0-9-3)
HM625 Clinical Practice or Community Health Promotion - Prevention Project
ฝกปฏิบัติที่คลินิกเวชปฏิบัติปฐมภูมิ หองปฏิบัติการ แผนกรังสีวิทยา และอื่นๆ ที่ผูเรียนแสดงความตองการ และ/หรือเลือก
ทําโครงการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในชุมชนที่รับผิดชอบโดยเนนหลักของการศึกษาที่มีกระบวนการทําโครงการเปนฐานแหง
การเรียนรู
(ปฏิบัติ 9 ชั่วโมงตอสัปดาห )
วิทยานิพนธ
วร800 วิทยานิพนธ
15 หนวยกิต
HM800 Thesis
นักศึกษาคนควาและวิจัยในหัวขอทางเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรครอบครัว ภายใตการแนะนําของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
วิชาเลือก
พศ676 มานุษยวิทยาสุขภาพและบริการสุขภาพ
3 (3-0-9)
MD676 Anthropology of Health and Health Care
ศึกษาการประยุกตแนวคิดทางมานุษยวิทยา ในการวิเคราะหและอธิบายระบบการใหบริการสุขภาพในการควบคุมโรคที่เปน
ปญหาสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ และงานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขโดยเฉพาะในกลุมโรคที่สังคมรังเกียจ อาทิ เอดส
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ วัณโรค ตลอดจนโรคไมติดตอเรื้อรัง โรคของระบบสืบพันธุ โรคทางจิตเวช โครงการอนามัยชุมชน และ
การควบคุมโรค
(บรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห )
พศ.678 การแพทยแผนไทยประยุกต
3 (3-0-9)
MD 678 Applied Thai Traditional Medicine
แนวคิดและทฤษฎีทางการแพทยแผนไทย รูปแบบการใหการรักษาดวยยาสมุนไพร การนวด อบสมุนไพร ประคบ
สมุนไพร และการดูแลสุขภาพในลักษณะตางๆ 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 )
วร617 อนามัยการเจริญพันธุ
3 (3-0-9)
HM617 Reproductive Health
ศึกษาอนามัยเจริญพันธุแบบองครวมตามวัฎจักรวงจรชีวิต โดยครอบคลุมมุมมองทั้งในดานชีววิทยา จิตวิทยา และ
สังคม-วัฒนธรรมในประเด็นตาง ๆ อาทิ เพศและพฤติกรรมทางเพศ ความเปนหญิงชาย (gender) กับสุขภาพ อนามัยสตรี
อนามัยแมและเด็ก 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
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 3 ชั่วโมงตอสัปดาห)

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวยอาจารยในสาขาวิชาเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
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
สอนและการศึกษาวิจัยของ
นักศึกษาปริญญาโท ตลอดจนงานวิจัยของคณาจารยไดตลอดเวลา
2.2
หลักสูตรจะสนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรูในการพัฒนาทรัพยากร ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง
ดวยกระบวนการวิจัย
2.3
การพัฒนาอาจารยเปนไปตามนโยบาย และพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร
3. การสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1
หลักสูตรจะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาในอัตราสวนไมเกินอาจารยหนึ่งคนตอ
นักศึกษา 10 คน
3.2
คณะฯ มีหลักการในการสนับสนุนแหลงขอมูลและงบประมาณการทําวิจัยแกผูเรียน
3.3
หลักสูตรจัดใหมีการดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรูการบริหารจัดการดานสุขภาพของนักวิชาชีพ
สุขภาพสายตางๆ ในสังกัดอื่นๆ
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4.1
หลักสูตรมีแผนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ซึ่งคาดวาสวนใหญจะเปนบุคลากร
สาธารณสุข เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4.2
หลักสูตรมีแผนการประชาสัมพันธใหบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง
มาศึกษาตอในระดับปริญญาโทเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา ทําวิทยานิพนธในเรื่องที่สนใจหรือเปนปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน อันจะ
เปนการพัฒนางานเดิม หรือสรางนวัตกรรมใหมดานสุขภาพ
การพัฒนาหลักสูตร
1. มีแผนการพัฒนาหลักสูตรทั้งเนื้อหาและกระบวนการทุกป โดยใชปจจัยนําเขาทั้งจากผูเรียน ผูสอน และผูใชบัณฑิต
ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแตสิ้นสุดการศึกษาปแรก (คาดวาเริ่มใชหลักสูตรไดในภาคการศึกษาที่ 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 หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกระทําการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกป เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2552

