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๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
.............................. 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
 

หมวดท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Epidemiology 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) 
        ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาการระบาด)     
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Epidemiology)  
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Epidemiology)   
 
๓.   วิชาเอก : ไม่มี   
 
๔.   จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย 

๕.๓  การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย    

 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน : เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
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๒ 

  ชื่อสถาบัน : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน 

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      ๖.๑   เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๖.๒   เร่ิมใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
      ๖.๓   คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมคร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๔ 
  วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ๖.๔   สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๗๖ เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ นักวิชาการสาธารณสุข 
 ๘.๒  นักระบาดวิทยา 
 ๘.๓  นักวิจัยทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 
 

๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑. x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- FRCP, Royal College of Physicians of 

London, UK : ๒๕๔๒ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๓ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

แพทยสภา : ๒๕๓๘ 
- MRCP., Royal College of Physicians,  

UK : ๒๕๓๔ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา  : ๒๕๓๑ 
- พ.บ. 
   มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕ 

๒. x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ศาสตราจารย์ นพ.วีรศักด์ิ เมืองไพศาล 

 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๖๑ 
- Diploma (Geriatric Medicine), Royal 

College of Physicians, UK : ๒๕๕๑ 
- M Phil (Epidemiology), University of 

Cambridge, UK : ๒๕๕๐  
- Postgraduate Certificate (Statistics for 

Healthcare Researchers), University of 
Oxford, UK : ๒๕๕๐ 

- ว.ว. (ประสาทวิทยา) แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

แพทยสภา : ๒๕๔๔ 
- ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๓. x-xxxx-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์ นพ.วินัย รัตนสุวรรณ 

 
- อ.ว. (เวชศาสตร์โรคติดเช้ือ) 

แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๔๔ 
- Certificate Fellowship Infectious 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๔ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

Diseases, Creighton University School of 
Medicine, Omaha, Nebraska,  
USA : ๒๕๔๑ 

- M.P.H., University of Washington,  
USA : ๒๕๓๘ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา : ๒๕๓๕ 
- ป.ช้ันสูง (อายุรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 
- พ.บ.  
   มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กมล อุดล 

 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๖๑ 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 
   แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 
   แพทยสภา : ๒๕๔๑ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๓๗ 
- M.Sc. (Clinical Epidemiology), McMaster 

University, Hamilton, Ontario, Cannada : 
๒๕๔๔ 

- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

- พ.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๑ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ๑๐.๑ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๑๐.๒ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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๕ 

 ๑๐.๓ ในกรณีของการฝึกภาคสนามเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล หรือหน่วยงานบริการอ่ืนทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

สืบเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นห้วง
เวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านท่ีส่ังสมมานานท่ามกลาง สถานการณ์โลกที่
เปล่ียนแปลงรวดเร็วการพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วและมีผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ใน
สังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ปัญหาหน่ึงท่ีสําคัญและเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์
ของไทย คือการที่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เส่ียงต่อการทําลายสุขภาพ ความรู้ทาง
การแพทย์พ้ืนฐานที่สําคัญที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าในเชิงลึกต่อไป คือ ความรู้ทางด้านระบาดวิทยาของโรค ซ่ึง
เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชากร และเป็นพ้ืนฐานตรรกะที่ทําให้เกิดแนวคิด
ความสนใจในสาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับประชากร โดยจัดว่ามีความสําคัญต่อ
พ้ืนฐานของงานวิจัยด้านสาธารณสุข และเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์อิงหลักฐาน ในการประยุกต์ข้อมูลต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนดําเนินการแก้ไขปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและค้นหาวิธีการป้องกันและรักษาที่เหมาะสมใน
เชิงระบบ ซ่ึงจะทําให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมด้านระบาดวิทยา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ ด้วย 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   
 เน่ืองจากสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ การพัฒนาทางด้าน
ระบบสาธารณสุขของประเทศ จําเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการทางระบาดวิทยาเพ่ือรองรับความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก้าวหน้าข้ึนอย่างรวดเร็ว และโรคที่มีความซับซ้อนข้ึน จากสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชากรที่เปล่ียนไป รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ดังน้ันจึงเป็นความจําเป็นที่ต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านระบาดวิทยาของโรค เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยเน้นการบูรณาการในเชิงระบบ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพที่เหมาะสม    
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๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑ .๑ และ ๑๑ .๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ  
มหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร   
       จ ากผลก ระท บ ใน หั ว ข้ อ  ๑ ๑ .๑  และ  ๑๑ .๒  ภ าค วิ ช า เวช ศ าสต ร์ ป้ อ ง กั น และ สั งค ม                     
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด โดย
เน้ือหาหลักสูตรจะบูรณาการความรู้ด้านระบาดวิทยาในเชิงการออกแบบระบบสาธารณสุขเพ่ือการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขไทย ตลอดจนการทําวิจัยในทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาแนวทางการ
ป้องกันและรักษาโรคเน้นการบูรณาการในเชิงระบบ จึงจําเป็นต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในงานด้าน
น้ี เพ่ือตอบสนองนโยบายทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ที่ในปัจจุบันมีการมุ่งเน้นด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคมากข้ึน ตลอดจนรองรับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่
ที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรในด้านน้ีผ่านทางการเรียนแบบทางไกล
ผสมผสาน เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้กับสภาพแวดล้อมจริงจากการทํางานหรือในชุมชน ท้องถ่ิน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขในระดับประชากร 
 ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 หลักสูตรน้ีจะส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
สุขภาพ ศาสตร์ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมพ่ือสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ   
โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพันธกิจในการให้บริการทางการแพทย์ และการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากลเพ่ือผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ  รวมถึงการดําเนินการวิจัยและ                 
สร้างบรรยากาศทางวิชาการในศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ                 
ดังน้ัน ในการศึกษาวิทยาการระบาด การทําวิจัยในทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ไทย และนําไปสู่การพัฒนาแนวทางการป้องกันและรักษาโรค จึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
สุขภาพของประชากร โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยมีความสามารถท่ีจะคิดดําเนินการการวิจัยและแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระดับท้องถ่ิน 
ระดับประเทศ และนานาชาติ โดยใช้การวิจัยที่ถูกต้องและอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมการวิจัยที่เหมาะสม 
 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย    
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอ่ืน จํานวน ๔ รายวิชา ได้แก่    
 รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก              
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดังน้ี  
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 526 Medical Ethics  
ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 528 Patient Safety  
ศรคร ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันคลินิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 529 Effective Clinical Teaching  
ศรคร ๕๒๗ การส่ือสารและสารสนเทศทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 527 Biomedical Communication and Informatics  

 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
 - ไม่มี – 
 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ      
 การบริหารจัดการของหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย                
ในหลักสูตรซ่ึงจะมีการประสานงานกันอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ันการประชุมระหว่างคณาจารย์จะไม่เน้นเพียงการ
ประชุมอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน แต่จะมีการประชุมนอกรอบเพ่ือให้คณาจารย์ภายในหลักสูตรได้รับทราบ
สถานการณ์การบริหารจัดการของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ก่อนที่จะนําประเด็นต่างๆ ดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป เช่นเดียวกันกับประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ของการบริหารจัดการ การจัดตารางเรียน 
ในช่วงเวลาที่กิจกรรม face to face และระบบการติดตาม การประเมินผล ก็จะมีการประสานงานกับคณาจารย์
ในหลักสูตร เพ่ือจะได้ตารางเรียน และการประเมินผลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรที่
จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมจากส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความลงตัวสูงสุด 
 

หมวดท่ี ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด มุ่งผลิตมหาบัณฑิตผู้ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ศาสตร์ด้านระบาดวิทยา ที่มีทักษะในการทําวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นําความก้าวหน้าทางวิชาการและประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา
ทางสาธารณสุขของประเทศในเชิงระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานความรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 ๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๑.๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญด้านระบาดวิทยา แนวทางการทําวิจัยด้าน
สาธารณสุขและเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์อิงหลักฐาน ในการหาปัจจัยเสี่ยงของโรคและประเมินวิธีการรักษาที่
เหมาะสมที่สุด   
 ๑.๒.๓ วิเคราะห์ปัญหา วิจารณ์ผลงานวิจัย สรุปประเด็นและประยุกต์ผลการวิจัย สร้างงานวิจัยด้าน
ระบาดวิทยา และประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม   
 ๑.๒.๔ ร่วมงานกับผู้อื่นด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นํา ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ 
  ๑.๒.๕ สามารถค้นคว้างานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ
บุคลากรระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชีวสถิติท่ีเหมาะสมในงานระบาดวิทยา 
 ๑.๓ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   
           ๑ .๓ .๑ ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ              
ในการค้นคว้า รวบรวม และการนําเสนอข้อมูล  
           ๑.๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญเก่ียวกับสาขาวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ  
 ๑.๓.๓ วิเคราะห์ปัญหาทางด้านระบาดวิทยาได้อย่างมีเหตุผล ประยุกต์ความรู้ด้านระบาดวิทยา เพ่ือ
บูรณาการเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 
 ๑.๓.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะความเป็นผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย   
 ๑.๓.๕ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสืบค้นความรู้ สร้างและนําเสนอองค์
ความรู้และผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา ส่ือสารด้วยการพูดอ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพัฒนาการเรียนการสอนเน้น
แบบทางไกลผสมผสาน ให้
สอดคล้องกับหลักการการจัด
การศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๑. ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การศึกษาในการเพ่ิมพูนทักษะ โดยผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบทางไกลผสมผสาน 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบทางไกล
ผสมผสาน 
๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียน 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
การปรับหลักสูตรทุกปีให้มีความ
ทันสมัย มีการบูรณาการ
สอดคล้อง มุ่งถึงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 
๒. ติดตามและประเมินผลความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญของหลักสูตร ได้แก่ 
นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ
ศิษย์เก่า 
๓. การติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ของแนวโน้มของงานด้านระบาดวิทยาและ
สาธารณสุข 

๑. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการสํารวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญของ
หลักสูตร 
๓. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
ของมหาบัณฑิต และศิษย์เก่า 
๔. ความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 

การปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 
โดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานท่ีอยู่ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับ
หลักสูตร 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรทุก ๕ ปี ในด้าน 
๑. ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
๒. การวิเคราะห์จุดอ่อนท่ีควรต้องปรับปรุง
หรือแก้ไข 

๑. รายงานผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้
มหาบัณฑิต 
๒. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

แผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการแก่สังคม 

๑. สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตรให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ิมพูนความรู้ด้วยการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
๒. ร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สร้างเครือข่ายวิชาการ 

๑. มีบุคลากรของหลักสูตรที่ผ่านการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
๒. มีโครงการวิจัยของบุคลากรในหลักสูตร 
๓. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ  ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  - ไม่มี - 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  - ไม่มี -  
  
๒. การดําเนินการหลักสูตร 
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๑๐ 

 ๒.๑ วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน   
             จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ 
              - ภาคการศึกษาต้น      เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 
         - ภาคการศึกษาปลาย   เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
  หลักสูตรเปิดสอน ๒ รูปแบบ  
  ๒.๑.๑ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมายัง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในเวลาจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าเรียนได้ โดยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ ๒ รูปแบบ ดังน้ี   
        ๑) การจัดการเรียนการสอนแบบพร้อมกันกับนักศึกษาในห้องเรียน (Synchornous Online) 
โดยนักศึกษาจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กําหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนในรูปแบบ real time 
โดยมีวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ และเก็บคะแนนแบบเดียวกันกับนักศึกษาที่เรียนใน 
ห้องเรียน  
   ๒ )  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบไม่พร้อมกันกับนักศึกษาในห้องเรียน
(Asynchornous Online) โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางระบบห้องเรียนเสมือน
จริงของหลักสูตรฯ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข้าห้องเรียนได้ทุกเวลาที่ตนเองว่าง และสามารถเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา
ได้จนกว่าจะส้ินสุดตามเวลาที่กําหนด 
 ๒.๑.๒  การจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน (Synchornous 
Learning methods) โดยมีการจัด ช่วงเวลาแบบถ่ายทอดสดใน ลักษณะการถาม  - ตอบ  ผ่านระบบ                
การประชุมทางไกล (Video Conference) ซ่ึงหลักสูตรฯ จะจัดข้ึนในทุกสัปดาห์  
 ๒.๑.๓  การจัดการเรียนการสอนภาคสนาม เป็นการสอนภาคทฤษฎีในช้ันเรียน ณ ภาควิชา            
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ                   
ในวัน-เวลาราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๒.๒.๑   ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 

 (๑) สําเร็จการศึกษา ในห ลักสูตรวิทยาศาสตร์ สุขภาพ  จากสถาบัน อุดมศึกษาที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง  

 (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ 
 (๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรณี

ผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยขั้น
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๑๑ 

ตํ่าสําห รับชาวต่างชาติที่มาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ (๒) ถึงข้อ (๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒.๒.๒ ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในแผน ข 
 (๑) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาให้การรับรอง    
 (๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ 
 (๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติ 

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานความรู้ภาษาไทยข้ันตํ่าสําหรับ
ชาวต่างชาติท่ีมาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (๔) มีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับงานด้านระบาดวิทยา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 (๕)  ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ (๒) ถึงข้อ (๔) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้า

รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 ๒.๓.๑ ปัญหาด้านความเข้าใจในลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแบบผสมผสาน และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 

 ๒.๓.๒   ปัญหาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 ๒.๓.๓   ปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 

 ๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาด้านความเข้าใจในลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ
ทางไกลแบบผสมผสาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินผล
การเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 
 

ส่ือสารข้อมูลและชี้แจงในรายละเอียดของหลักสูตร พร้อมท้ังสาธิต
และจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ในการเรียนการสอนแบบทางไกลผสมผสาน ให้กับนักศึกษา
แรกเข้าในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์
ภาควิชา คู่มือนักศึกษา และส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์
กลุ่มฉพาะ รวมทั้งเปิดคลินิกให้คําปรึกษา IT Helpdesk ให้บริการ 
๒๔ ช่ัวโมง รวมท้ังการจัดการความรู้ปัญหาท่ีพบบ่อย เพ่ือให้
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๑๒ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
นักศึกษาเข้าใจลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล
ผสมผสาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียน
ชัดเจนย่ิงข้ึน และสามารถนําไปประยุกต์ในการเรียนตลอดท้ัง
หลักสูตร 

ปัญหาด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ทางหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์ในการจัดทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และจะจัดให้มีการประเมินด้าน
ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ อย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี 

ปัญหาด้านการใช้ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติ สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้ารับการอบรมการใช้ภาษาไทย
ระบบออนไลน์ และเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทยด้วยกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การพาไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนเพ่ือช่วยในการส่ือสารและประสานงาน พร้อมท้ังการ
ประเมินด้านทักษะภาษาไทย ผ่านกิจกรรมนําเสนอ อย่างน้อย ๒ 
ครั้งต่อปี 

 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
 ๒.๕.๑  แผน ก แบบ ก ๒   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ช้ันปีที่ ๑ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ 
ช้ันปีที่ ๒ - ๓ ๓ ๔ ๔ 
จํานวนสะสม ๓ ๖ ๗ ๘ ๘ 
จํานวนที่คาดว่าจะจบ - - ๓ ๓ ๔ 

  
 ๒.๕.๒  แผน ข   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
ช้ันปีที่ ๑ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ 
ช้ันปีที่ ๒ - ๓ ๓ ๔ ๔ 
จํานวนสะสม ๓ ๖ ๗ ๘ ๘ 
จํานวนที่คาดว่าจะจบ - - ๓ ๓ ๔ 
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๑๓ 

 
 
 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 
  งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
     ๒.๖.๑  แผน ก แบบ ก ๒                 

ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา   
ค่าลงทะเบียน                                                
   ค่าหน่วยกิต  xx หน่วยกิต  (หน่วยกิตละ xxxx บาท) xxxxxx บาท 
   วิทยานิพนธ์   xxxxx บาท 
ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม  
(ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด) 

xxxxx บาท 

ค่าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ xxxxxx บาท 
รวมรายรับต่อนักศึกษา xxxxxx บาท 

 
ประมาณการรายจ่าย   
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา   
เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย xxxxx บาท 
คณะกรรมการสอบโครงร่าง ท่ีปรึกษาและสอบวิทยานิพนธ์ xxxxx บาท 
เงินสรรจัดค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม xxxx บาท 

รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา xxxxx บาท 
รายจ่ายคงท่ีในการดําเนินการ   
ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร (xxxx บาท/เดือน x ๒๔ เดือน)  xxxxx บาท 
ค่าตอบแทนเลขานุการหลักสูตร (xxxx บาท/เดือน x ๒๔ เดือน) xxxxx บาท 
เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี (๘๐๐ บาท/เดือน x ๒๔ เดือน ) xxxxx บาท 
ค่าตอบแทนการสอน (๒๔ หน่วยกิต x ๑,๒๐๐ x ๑๕ ช่ัวโมง) xxxxxx บาท 
ค่าสาธารณูปโภค (๓,๐๐๐ x ๒๔ เดือน) xxxxx บาท 
ค่าวัสดุ xxxxx บาท 
ค่าครุภัณฑ์ xxxxx บาท 
ค่าฝึกภาคสนาม xxxxx บาท 

รวมรายจ่ายคงท่ีในการดําเนินการ xxxxxx บาท 
   
จํานวนนักศึกษาคุ้มทุนในการดําเนินการ ๓ คน 
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๑๔ 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน ๘๙๓,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี ๑๔๘,๘๓๓.๓๓ บาท 

   
    ๒.๖.๒  แผน ข    

             ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา   
ค่าลงทะเบียน                                                
   ค่าหน่วยกิต  xx หน่วยกิต  (หน่วยกิตละ xxxx บาท) xxxxxx บาท 
   สารนิพนธ์   xxxxx บาท 
ค่าสอบประมวลความรู้ (สําหรับ ป.โท แผนข) xxxx บาท 
ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม  
(ศรวป ๖๙๔ การฝึกสนามทางวิทยาการระบาด) 

xxxxx บาท 

ค่าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ xxxxxx บาท 
รวมรายรับต่อนักศึกษา xxxxxx บาท 

ประมาณการรายจ่าย   
รายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา   
   เงินจัดสรรให้คณะ/มหาวิทยาลัย xxxxx บาท 
   คณะกรรมการสอบโครงร่าง ท่ีปรึกษาและสอบวิทยานิพนธ์ xxxxx บาท 
   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ xxxx บาท 
   เงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม xxxx บาท 

รวมรายจ่ายผันแปรต่อนักศึกษา xxxxx บาท 
   

รายจ่ายคงท่ีในการดําเนินการ   
ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร (xxxx บาท/เดือน x ๒๔ เดือน)  xxxxx บาท 
ค่าตอบแทนเลขานุการหลักสูตร (xxxx บาท/เดือน x ๒๔ เดือน) xxxxx บาท 
เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี (xxx บาท/เดือน x ๒๔ เดือน ) xxxxx บาท 
ค่าตอบแทนการสอน (๒๔ หน่วยกิต x xxxx x ๑๕ ช่ัวโมง) xxxxxx บาท 
ค่าสาธารณูปโภค (xxxx x ๒๔ เดือน) xxxxx บาท 
ค่าวัสดุ xxxxx บาท 
ค่าครุภัณฑ์ xxxxx บาท 
ค่าฝึกภาคสนาม xxxxx บาท 

รวมรายจ่ายคงท่ีในการดําเนินการ xxxxxx บาท 
จํานวนนักศึกษาคุ้มทุนในการดําเนินการ ๓ คน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุ้มทุน ๘๓๒,๗๐๐ บาท 
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๑๕ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี ๑๓๘,๗๘๓.๓๓ บาท 
  
  
  ๒.๗ ระบบการศึกษา : แบบช้ันเรียน (face to face) และแบบการเรียนออนไลน์ (Synchronous online   
             หรือ Asynchronous online) 
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย    
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  
        จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข  ดังน้ี 

  แผน ก แบบ ก ๒  แผน ข 
(๑) หมวดวิชาบังคับ ๑๘   หน่วยกิต ๑๘  หน่วยกิต 
(๒)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖   หน่วยกิต ๑๒  หน่วยกิต 
(๓) วิทยานิพนธ์  ๑๒   หน่วยกิต - 
(๔) สารนิพนธ์ - ๖    หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต ๓๖  หน่วยกิต 
  
 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  
(๑) หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า ๑๘  หน่วยกิต 

หน่วยกิต (บรรย าย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวป  ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข    ๓ (๓-๐-๖)  
SIPV   501 Basic Concepts in Epidemiology and Public Health  
ศรวป  ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV   502 Epidemiology in Specific Diseases  
ศรวป  ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาดวิทยา  ๓ (๓-๐-๖)  
SIPV   503 Designs and Methodology in Epidemiology  
*ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา   ๓ (๓-๐-๖) 
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๑๖ 

หน่วยกิต (บรรย าย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
SIPV   504 Biostatics for Epidemiology     
*ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด ๑ (๑-๐-๒) 
SIPV   505 Principle of Outbreak Investigation and Control  
ศรวป  ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด    ๓ (๑-๖-๐)  
SIPV   694 Field Training in Epidemiology    
*ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด  ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV   695 Seminar in Epidemiology Research  
* รายวิชาใหม่ 
 
(๒) หมวดวิชาเลือก    -  แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

        -  แผน ข  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

*ศรวป  ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  ๒ (๒-๐-๔)  
SIPV    514 Gerontology and Geriatric Medicine  
*ศรวป  ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อที่สําคัญของประเทศไทยและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ๒ (๒-๐-๔)  
SIPV    515 Epidemiology of Important Infectious Diseases of Thailand and 

Emerging Infectious Diseases 
 

*ศรวป  ๕๑๖ การคิดเชิงระบบสําหรับระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV    516 Systematic Thinking for Epidemiology and Public Health  
*ศรวป  ๕๑๗  เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา               ๒ (๒-๐-๔)  
SIPV    517 Environmental Medicine and Toxicology  
*ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ๒ (๒-๐-๔)  
SIPV   518 Travel Medicine  
*ศรวป ๕๑๙ สัมมนาทางการพัฒนาสุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV   519 Seminar in Health Development             
*ศรวป ๕๒๐ ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔)  
SIPV   520 Non-communicable Disease Epidemiology  
ศรคร  ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
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๑๗ 

SIID    526 Medical Ethics  
* รายวิชาใหม่ 
 
 

  

ศรคร  ๕๒๗ การส่ือสารและสารสนเทศทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID    527 Biomedical Communication and Informatics  
ศรคร  ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) 
SIID    528 Patient Safety  
ศรคร  ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในชั้นคลินิก ๑ (๑-๐-๒) 
SIID    529 Effective Clinical Teaching  
 นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่
เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตามความสนใจ และตามที่  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร 
 
(๓) วิทยานิพนธ์ (สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
SIPV  698 Thesis  

 
 (๔) สารนิพนธ์  (สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข) 
*ศรวป ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
SIPV  697 Thematic Paper  
       * รายวิชาใหม่ 
 
 ๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์)   
   แนวทางการทําวิจัยของหลักสูตร ประเด็นด้านระบาดวิทยาในหัวข้อต่างๆ มีดังน้ี 
 (๑) เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 (๒) โรคติดเช้ือท่ีสําคัญ เช่น HIV วัณโรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่เป็นต้น 
 (๓) โรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่สําคัญ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 
 (๔) โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และพิษวิทยา 
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๑๘ 

 
 
 
             ๓.๑.๕  โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร (สารนิพนธ์)  
 แนวทางการทําวิจัยของหลักสูตร ประเด็นด้านระบาดวิทยาในหัวข้อต่างๆ มีดังน้ี 
 (๑) เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 (๒) โรคติดเช้ือที่สําคัญ เช่น HIV วัณโรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 
 (๓) โรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่สําคัญ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 
 (๔) โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และพิษวิทยา 
             ๓.๑.๖   ความหมายของรหัสวิชา 
 ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย  ดังน้ี 
 - ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของส่วนงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน        
 ศร  (SI)   หมายถึง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
 - ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของภาควิชา/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ              

จัดการเรียนการสอน 
 วป (PV) หมายถึง  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
                         คร (ID) หมายถึง  การสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาต่างๆ 
 - ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
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๑๙ 

 
 
 
 ๓.๑.๗ แผนการศึกษา 
ช้ันปี แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
๑ ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๑ 
 ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา      ๓ (๓-๐-๖) 

   และสาธารณสุข                                         
ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา      ๓ (๓-๐-๖)  
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาดวิทยา 
                                              ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาเลือก                                    ๓ หน่วยกิต  

รวม   ๑๒  หน่วยกิต 

ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา      ๓ (๓-๐-๖) 
               และสาธารณสุข                         
ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา       ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาดวิทยา 
                         ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาเลือก                                   ๓ หน่วยกิต 

รวม   ๑๒  หน่วยกิต 
ภาคเรียนท่ี  ๒ 

ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค         ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด  
                                                           ๑ (๑-๐-๒) 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด 
                                                           ๓ (๑-๖-๐)   
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด  
                                                           ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาเลือก                                       ๓ หน่วยกิต  

รวม   ๑๒  หน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๒ 
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค         ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด  
                                                           ๑ (๑-๐-๒) 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด 
                                                           ๓ (๑-๖-๐)   
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด  
                                                           ๒ (๒-๐-๔)
วิชาเลือก                                       ๓ หน่วยกิต  

รวม   ๑๒  หน่วยกิต 
๒ ภาคเรียนท่ี  ๑ 

ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์    ๖ (๐-๑๘-๐) 
 

รวม   ๖  หน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๑ 
ศรวป ๖๙๗ สารนิพนธ์   ๓ (๐-๙-๐) 
วิชาเลือก                                   ๓ หน่วยกิต 

รวม   ๖  หน่วยกิต 
ภาคเรียนท่ี  ๒ 

ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
 

รวม   ๖  หน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๒ 
ศรวป ๖๙๗ สารนิพนธ์   ๓ (๐ -๙-๐) 
วิชาเลือก                                    ๓ หน่วยกิต 

รวม   ๖  หน่วยกิต 
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๒๐ 

 

  ๓.๑.๘ คําอธิบายรายวิชา     
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 
 

 ๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 
 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย 
 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)  

แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- FRCP, Royal College of Physicians of 

London, UK : ๒๕๔๒ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๓๘ 
- MRCP., Royal College of Physicians,  

UK : ๒๕๓๔ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา  : ๒๕๓๑ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ศาสตราจารย์ นพ.วีรศักด์ิ เมืองไพศาล 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๖๑ 
-  Diploma (Geriatric Medicine), Royal   
   College of Physicians, UK : ๒๕๕๑ 
- M Phil (Epidemiology), University of 

Cambridge, UK : ๒๕๕๐  
- Postgraduate Certificate (Statistics for 

Healthcare Researchers), University of 
Oxford, UK : ๒๕๕๐ 

- ว.ว. (ประสาทวิทยา), แพทยสภา : ๒๕๔๖ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๔๔ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๒๑ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

- ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 

- พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระ  
กลลดาเรืองไกร 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์)   
   แพทยสภา  : ๒๕๔๖ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- Fellowship, (Medical Toxicology and 

Pharmacology), Ohio State University, 
USA : ๒๕๔๓ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๔๐ 
- พ.บ. 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๔ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์ นพ.วินัย รัตนสุวรรณ 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์โรคติดเช้ือ) 
   แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

 แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๔๔ 
- Certificate Fellowship Infectious 

Diseases, Creighton University School of 
Medicine, Omaha, Nebraska,  
USA : ๒๕๔๑ 

- M.P.H., University of Washington,  
USA : ๒๕๓๘ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๓๕ 
- ป.ช้ันสูง (อายุรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๒๒ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

- พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 
 
 

๕ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) แพทยสภา : ๒๕๔๙ 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์)  
แพทยสภา : ๒๕๔๖ 

- Fellowship (Occupational and 
Environment Medicine), University of 
California, SanFrancisco, USA : ๒๕๔๔ 

- M.P.H. (Environmental Health Science) 
University of California, Berkeley,  
USA : ๒๕๔๔ 

- Fellowship (Clinical Pharmacology and 
Medical Toxicology), University of 
California, San Francisco, USA : ๒๕๔๓ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๔๐ 
- พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๖ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กมล อุดล 

 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๖๑ 
-  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ) 

แพทยสภา : ๒๕๔๑ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๓๗ 
- M.Sc. (Clinical Epidemiology), McMaster 

University, Hamilton, Ontario, Cannada : 
๒๕๔๔ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๒๓ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

- ป.บัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

- พ.บ.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๑ 

๗ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี  
หอมสนิท 
 

 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

แพทยสภา : ๒๕๖๑ 
-  Ph.D. (Epidemiology), John Hopkins   
   University, USA : ๒๕๔๘ 
- M.P.H., John Hopkins University, 

USA : ๒๕๔๕ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม)  

แพทยสภา : ๒๕๔๑ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) 

แพทยสภา : ๒๕๓๙ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชาเวชศาสตรป์้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๘ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ณรงค์ภณ 
ทุมวิภาต 

 
- Ph.D. (Occuptional and Environmental 

Medicine), Kochi Medical School Kochi 
University, Japan : ๒๕๕๖ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะ
วิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ) 
แพทยสภา : ๒๕๔๓ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา :๒๕๔๑ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๒๔ 

  ๓.๒.๒  อาจารย์ประจํา 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม 

 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ) 

แพทยสภา : ๒๕๕๖ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา : ๒๕๕๔ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ นพ.วิชัย ฉัตรธนวารี 

 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

แพทยสภา : ๒๕๔๓ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา : ๒๕๔๑ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๓ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร 

 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) 

แพทยสภา : ๒๕๕๓ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม) 

แพทยสภา : ๒๕๔๗ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา : ๒๕๔๕ 
- ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓ 
- พ.บ.  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙ 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

๔. x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย์ พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์ 

 
- M.S. (Clinical Research), Oregon Health 

and Science University, USA : ๒๕๖๓ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ) 

แพทยสภา : ๒๕๕๗ 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา : ๒๕๕๕ 
- พ.บ.  

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 
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๒๕ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน :  ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙ 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
               การศึกษาภาคสนาม ในรายวิชา ศรวป  ๖๙๔  การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตลอดการศึกษาในปีการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒  

ด้าน มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรม - มีวินัย ตรงต่อเวลา  

- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ความรู้ - มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ  
- มีความรู้ในการสอบสวนโรคเม่ือพบว่ามีการระบาด และเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขของพ้ืนที่ และเข้าใจการแก้ปัญหาเชิงระบบได้ 

ทักษะทางปัญญา - สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงานระบาดวิทยาภาคสนามที่
เกิดข้ึนโดยไม่คาดการณ์มาก่อนได้  

- สามารถดําเนินการวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานภาคสนามและสามารถทํางานร่วมมือกับผู้อ่ืน
ในกลุ่มได้อย่างดีในการออกภาคสนาม 

- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เลือกใช้สถิติทดสอบวิธีต่างๆ ได้เหมาะสม ถูกต้องตามทฤษฎี และสามารถตอบ
คําถามในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ชัดเจน   

- มีทักษะในการส่ือสาร อธิบาย นําเสนอรายงานผลได้อย่างชัดเจนถูกต้อง  
- มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล เพ่ิมเติมอ้างอิงวิธีการทางชีวสถิติ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 ๔.๒ ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษาที่ ๑ 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
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๒๖ 

  ใช้เวลาในการฝึกภาคสนาม เป็นเวลา ๔ สัปดาห์  โดยจะได้รับประสบการณ์การฝึกภาคสนามโดยตรง
จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสัปดาห์ที่ ๑ เตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนลงพ้ืนที่ สัปดาห์ที่ ๒ – ๓ ลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ สัปดาห์ที่ ๔ ให้นักศึกษาวิเคราะห์และสรุปงาน 
 
๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ์ 
 ข้อกําหนดในการทําวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขโดยอิงตามหลักระบาดวิทยา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑.๔ โดยต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ 
 การกําหนดหัวข้อวิจัยที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยอิงตามหลักระบาดวิทยา 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑.๔ ซ่ึงต้องแสดงให้เห็นถึงการวางแผน การออกแบบ ซ่ึงรูปแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่ งานสํารวจ งานเฝ้าสังเกตและติดตามงานทดลองในห้องปฏิบัติการและทางคลินิก และงานวิจัยแบบ
ก่ึงทดลอง การออกแบบการวัด และปัญหาในการวัด การสร้างแบบสอบถาม และเคร่ืองมือในการวัด การรวบรวม
ข้อมูล สืบค้นข้อมูล การดําเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมติฐานและการวิจัย การ
อภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนําเสนอวิทยานิพนธ์ การ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย   
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถประมวล  วิ เคราะห์ความรู้ ด้ าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณ สุข                 
โดยอิงตามหลักระบาดวิทยา นํามาจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ สามารถวางแผนดําเนินการวิจัย อย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตามจรรยาบรรณนักวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
อย่างมีจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
              ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาท่ี ๒ เป็นต้นไป 
 ๕.๔  จํานวนหน่วยกิต   
              ๑๒ หน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 ๕.๕.๑ กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้ังแต่ก่อนเข้าศึกษา โดยให้
เขียนเรียงความส้ัน ว่ามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษต้ังแต่สมัครเข้าเรียน 
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๒๗ 

 ๕.๕.๒ ระหว่างที่เรียนในปีการศึกษาที่ ๑ จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงกับความสนใจของนักศึกษาโดย
ให้นักศึกษานัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๕.๕.๓ มีรายวิชาสัมมนาวิทยาการระบาด เพ่ือสรุปและติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษา ในช่วงภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีการศึกษาท่ี ๑ ให้นักศึกษาลองนําเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ท่ีสนใจ วิธีการทําวิจัย ประชากรท่ีศึกษา การวัดผลลัพธ์ และการเลือกใช้สถิติให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 ๕.๕.๔ เม่ือนักศึกษาทราบเรื่องท่ีต้องการทําวิทยานิพนธ์แล้ว กําหนดช่ัวโมงและคณาจารย์                   
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมกับแขนงความเชี่ยวชาญของคณาจารย์แต่ละด้าน 
   ๕.๕.๕  จัดการบันทึกติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ทุกครั้งที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตามการนัดหมาย 
  ๕.๕.๖ ประชุมเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ ต่อที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พร้อม
แจ้งปัญหาที่พบ 
  ๕.๕.๗  ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ทั้งทางการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต์ รวมทั้ง
ช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรจัดไว้ให้ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
  ๕.๕.๘ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบ แฟ้มสะสมงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่กําหนด  
  ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ที่ เข้ารับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา            
ในแต่ละครั้ง และประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้ประเมินผล
จนกระทั่งเสร็จส้ินกระบวนการนําเสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  และ
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกล่ันกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกล่ันกรองและมี
รายงานการประชุม (Proceedings) 
     
๖.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําสารนิพนธ์ 
 ข้อกําหนดในการทําสารนิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขโดยอิงตามหลักระบาดวิทยา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑.๕ โดยต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลกัสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๑ คําอธิบายโดยย่อ 
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๒๘ 

 การกําหนดหัวข้อวิจัยที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยอิงตามหลักระบาดวิทยา 
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓.๑.๕ ซ่ึงต้องแสดงให้เห็นถึงการวางแผน การออกแบบ ซ่ึงรูปแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้แก่ งานสํารวจ งานเฝ้าสังเกตและติดตามงานทดลองในห้องปฏิบัติการและทางคลินิก และงานวิจัยแบบ
ก่ึงทดลอง การออกแบบการวัด และปัญหาในการวัด การสร้างแบบสอบถาม และเคร่ืองมือในการวัด การรวบรวม
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การดําเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี สมมติฐานและการวิจัย 
การอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ การนําเสนอสารนิพนธ์ การ
เผยแพร่ผลงานสารนิพนธ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย  
 ๖.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถประมวล  วิ เคราะห์ความรู้ ด้ าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณ สุข                 
โดยอิงตามหลักระบาดวิทยา นํามาจัดทําโครงร่างสารนิพนธ์ได้ สามารถวางแผนดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ตามจรรยาบรรณนักวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมี
จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 ๖.๓  ช่วงเวลา 
               ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๒ เป็นต้นไป 
 ๖.๔  จํานวนหน่วยกิต   
               ๖ หน่วยกิต 
 ๖.๕ การเตรียมการ 
 ๖.๕.๑ กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการคิดหัวข้อสารนิพนธ์ต้ังแต่ก่อนเข้าศึกษา โดยให้
เขียนเรียงความส้ัน ว่ามีความสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษต้ังแต่สมัครเข้าเรียน 
 ๖.๕.๒ ระหว่างที่เรียนในปีการศึกษาที่ ๑ จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงกับความสนใจของนักศึกษาโดย
ให้นักศึกษานัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๖.๕.๓ มีรายวิชาสัมมนาวิทยาการระบาด เพ่ือสรุปและติดตามความก้าวหน้าสารนิพนธ์แก่นักศึกษา 
ในช่วงภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีการศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาลองนําเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ที่สนใจ วิธีการทําวิจัย 
ประชากรท่ีศึกษา การวัดผลลัพธ์ และการเลือกใช้สถิติให้กับอาจารย์ผู้สอน 
 ๖.๕.๔ เม่ือนักศึกษาทราบเรื่องที่ ต้องการทําสารนิพนธ์แล้ว กําหนดช่ัวโมงและคณาจารย์                   
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมกับแขนงความเชี่ยวชาญของคณาจารย์แต่ละด้าน 
   ๖.๕.๕  จัดการบันทึกติดตามความก้าวหน้าของการทําสารนิพนธ์ทุกครั้งที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามการนัดหมาย 
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๒๙ 

  ๖.๕.๖ ประชุมเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยเป็นระยะ ต่อที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พร้อม
แจ้งปัญหาที่พบ 
  ๖.๕.๗  ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารนิพนธ์ทั้งทางการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต์ รวมทั้ง
ช่องทางต่างๆ ที่หลักสูตรจัดไว้ให้ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
  ๖.๕.๘ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการทําสารนิพนธ์ ในรูปแบบแฟ้มสะสมงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาท่ีกําหนด  
  ๖.๖ กระบวนการประเมินผล 
       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําสารนิพนธ์ที่ เข้ารับคําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา            
ในแต่ละครั้ง และประเมินผลจากการสอบสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์เป็นผู้ประเมินผลจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการนําเสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานสารนิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์
ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกล่ันกรองและมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 
     

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
๑.๑ รู้แจ้ง รู้จริง ท้ังด้านกว้างและลึก (T-shaped - Breadth & 
Depth) 

๑. สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมอบรมในกิจกรรมพัฒนา ความรู้ 
ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ท่ี จัดโดยศูนย์ความ เป ็นเลิศด ้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือให้ นักศึกษามีความรอบรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเท่า ทันเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทันสมัย 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา  
๒. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๔ ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

๑.๒ มีทักษะ มีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม  
(Globally Talented) 

ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วมกิจกรรมประชุม วิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยด้านระบาดวิทยา เช่น การประชุม
วิชาการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ  โดยสํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรคแห่งประเทศไทย เพ่ือเรียนรู้ แนวคิดใหม่ๆ  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 
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๓๐ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑.๓ มีจิตสาธารณะ ทําประโยชน์กับสังคม 
(Socially Contributing) 

๑. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ เข้าร่วมกิจกรรมท่ี ส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา  
๒. สนับสนุนให้นักศึกษาทุกช้ันปีร่วมกิจกรรมนอก หลักสูตร  
เช่น กิจกรรมวันมหิดล โครงการพัฒนาจิต โครงการปฏิบัติธรรม 
เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษามี ทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก  
๓ . ในทุกรายวิชาของหลักสูตร กําหนดให ้มีการประเมิน 
คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถในการทํางาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นส่วนหน่ึงของ non-technical skills 

๑.๔ กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในทางท่ี
ถูกต้อง (Entrepreneurially Minded) 

๑. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ 
ด ้าน Entrepreneurial literacy skills ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 

๒. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
๒.๑ ทักษะการคิด 

 
๑. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ 
ด ้าน  Leadership and management skills ข อ ง บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 

๒.๒ ทักษะการเรียนรู้ ๑. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ 
ด้าน Creative and innovation skills ของ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 

๒.๓ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ . สนับสนุนให ้นัก ศึกษาเข ้าร ่วมโครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพด ้าน Digital Literacy skills ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละด้าน 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการในการ
ค้นคว้า รวบรวมและการนําเสนอ
ข้อมูล 

 
๑. อภิปราย  
๒. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคล  

 
๑. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย การประเมินจากผู้ร่วม
กลุ่ม 
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๓๑ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละด้าน 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

๓. กรณีศึกษา ๒. คุณภาพของผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
๓. รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญเก่ียวกับสาขาวิชา
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ    
๒.๒ มีความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้น
ข้อมูล รวบรวม เรียบเรียงและนําเสนอ
ด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสม 

 
๑. บรรยาย 
๒. สัมมนา 
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และนําเสนอ
ผลงาน 
๔. กรณีศึกษา 

 
๑. การสอบ 
๒. คุณภาพของผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๓. การนําเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้า 
๔. รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้าน
ระบาดวิทยา เพ่ือให้ได้ข้อสรุปอย่าง
เป็นระบบ 
๓.๒ สามารถค้นหา รวบรวม ประเมิน
ข้อมูลและนําเสนอองค์ความรู้ในสาขา
ด้านระบาดวิทยา ได้อย่างมีระบบ 
๓.๓ สามารถบูรณาการและเช่ือมโยง
ความรู้ด้านระบาดวิทยา และความรู้
อ่ืนๆ ในการออกแบบและแก้ไขปัญหา
ได้ 

 
๑. อภิปรายกลุ่ม 
๒. กรณีศึกษา 
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเป็นรายบุคคล  
๔. การฝึกภาคสนาม 

 
๑. บทสรุปจากการอภิปรายกลุ่ม 
๒. รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
๓. คุณภาพของรายงาน 
๔. รายงานการศึกษาจากการฝึก
ภาคสนาม 
๕ การประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญใน
พ้ืนที่ 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง   
     บุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะความ
เป็นผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม 
๔.๒ มีความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
๑. การสัมมนา 
๒. อภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 
๓. มอบหมายงานกลุ่ม 

 
 
๑. การสังเกตพฤติกรรมโดยผู้สอน 
๒. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
๓. บทสรุปจากการอภิปราย 



                                                                                                                                                                                    มคอ.๒ 

......................................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๗๖ .เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๓๒ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละด้าน 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ื อการ สืบ ค้น  ค้นคว้ า  รวบรวม 
วิเคราะห์เชิงปริมาณ  และนําเสนอ
ข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕ .๒  ส าม ารถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบการ
นําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
๑. มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองแล้วมานําเสนอ
ผลงาน  

 
 
 
๑. การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ค้นคว้า และนําเสนอผลงาน 
๒. คุณภาพของผลงานที่นําเสนอ 

 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ค 
 

หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 
๒.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา    
 ๒.๑  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา            
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในแต่ละรายวิชา โดยจัดให้มีการประเมินท้ังจากนักศึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเม่ือส้ินสุดรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
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๓๓ 

 ๒.๒ มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในระดับหลักสูตร              
โดยจัดให้การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต ศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 
 
 
 
๓.   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      ๓.๑ แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๓.๑.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 
 ๓.๑.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
และทําวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยต้อง
ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
 ๓.๑.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
 ๓.๑.๔ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ๓.๑.๕ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดย
คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
     ๓.๑.๖ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย   
 ๓.๒   แผน ข 
 ๓.๒.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 
 ๓.๒.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
และทําสารนิพนธ์ ๖ หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยต้องได้
แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
 ๓.๒.๓ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
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๓๔ 

 ๓.๒.๔ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 ๓.๒.๕ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๓.๒.๖ ต้องเสนอสารนิพนธ์และสอบสารนิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ๓.๒.๗ สารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของสารนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ที่
สืบค้นได้ 

 
หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑ อบรมอาจารย์ใหม่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สู่ความเป็นเลิศอาจารย์แพทย์ศิริราช” หรือ การ
อบรมอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในเวลา ๒ ปี นับจากเร่ิมบรรจุ
เป็นอาจารย์ 

๑.๒ มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําปรึกษาและติดตามการทํางานของอาจารย์ใหม่ 
๑.๓ หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์พ่ีเล้ียง อธิบายงาน ระเบียบที่เก่ียวข้อง แนะนําหลักสูตรในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา กระบวนการสอน มอบหมายงาน 
๑.๔ ให้เข้าร่วมรับผิดชอบรายวิชา และร่วมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

เพ่ือเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงานบางส่วนในการดูแลนักศึกษา 
๑.๕ สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือฝึกอบรมทั้งในและ ต่างประเทศ เพ่ือ

พัฒนาความรู้ และทักษะที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านระบาดวิทยา 
 

๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมการเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เพ่ือให้คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวิธีการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน           
การเตรียมแผนการสอน การวัดและประเมินผลการสอนท่ีถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 
รายวิชา และแผนการเรียน ให้เหมาะสมและทันสมัยเสมอ 
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๓๕ 

 ๒.๑.๒  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา             
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนให้เขียนโครงการวิจัย และขอทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งในระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒.๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล             
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมวิชาการ           
ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๒.๒   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ   
 ๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์ประจําขอทุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือไปศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมดูงานเพ่ือ
เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ในสถาบันต่างประเทศได้ 
 ๒.๒.๒ สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์เข้าประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ประจําเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการ
สนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือติดตาม แลกเปล่ียนความรู้หรือ
นําเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายการทํางาน 
 ๒.๒.๔  สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ  เช่น การรับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความวิจัย และตําแหน่ง
ทางวิชาการ และคณะกรรมการวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  
 

หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 
๑.  การกํากับมาตรฐาน 
 ๑.๑ หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลให้หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
 ๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา 
 ๑.๓ มีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพ EdPEx และ AUN-QA 
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 ๑.๔   มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีทุกปีท้ังระดับภายในคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 ๑.๕ มีการประเมินและทบทวน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาทุกรายวิชาเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพทุก ๕ ปี เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
 
 

๒.  บัณฑิต 
 ๒.๑  มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดหลักสูตรว่าสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๒.๒  มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการ
สํารวจระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการหรือผู้บังคับบัญชาต่อสมรรถนะของมหาบัณฑิต นํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและหลักสูตรต่อไป    
 
  

๓.  นักศึกษา 
 ๓.๑ ระบบการดูแลนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในหลักสูตร 
 ๓.๑.๑ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือให้คําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียนการสอน          
ในหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนแบบทางไกลผสมผสาน ตลอดจนวิธีการศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากเรื่อง          
การเรียนการสอน รวมทั้งช้ีแจงตารางการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๓.๑.๒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือทําหน้าที่แนะนําและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้าน         
การเรียนการสอนการให้คําแนะนําในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ และการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 ๓.๑.๓ หลักสูตรจัดหาทุนจากหลายแหล่งทุน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยผ่านคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย และแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ 
 ๓.๒ การสําเร็จการศึกษา 
  มีการจัดทําสมุดคู่มือนักศึกษาและแฟ้มสะสมงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) เพ่ือให้
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ รับทราบตารางเวลา ระบบการติดตามความก้าวหน้าใน
การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่กําหนด 
 ๓.๓   การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  มีการจัดทําระบบอุทธรณ์ของนักศึกษา ในเร่ืองเก่ียวกับด้านวิชาการ ด้านอาจารย์ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน หรือด้านอ่ืนๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อด้วยตนเอง การย่ืนเอกสาร ผ่านทางระบบ 
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webboard ของหลักสูตร ระบบส่ือสังคมออนไลน์ที่ เป็นทางการ หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น กล่ันกรองและ
พิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หากผลการพิจารณายังไม่เป็นที่พึงพอใจ สามารถ
ย่ืนเอกสารไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรง จากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์
ดังกล่าว   
 
๔. คณาจารย์  
 ๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่   
 มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย
กล่ันกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรู้
ความสามารถ และทักษะจากการสอบสัมภาษณ์และนําเสนอผลงานวิชาการ และนําผลการคัดเลือกมาพิจารณาขอ
มติในที่ประชุมภาควิชา เม่ือผ่านมติจากภาควิชาแล้ว จะต้องผ่านการรับรองจากองค์กรแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 ๔.๒   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร    
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มรายวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือวางแผนการสอนก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา รวมท้ังมีการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพ่ือประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และทบทวนเน้ือหาการสอน แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล เพ่ือกําหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสําหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร   
 ๔.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถคัดเลือกอาจารย์พิเศษ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาที่ต่างจากความชํานาญของคณาจารย์ประจํา  มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซ่ึงสังกัดอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศไทย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และนําเสนอต่อประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้ทําเรื่องขอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
ส่งให้คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลพิจารณาเป็นรายปี  
 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ครอบคลุมด้านสาระของ
หลักสูตร การบริหารจัดการการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ดังต่อไปน้ี 
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๕.๑ หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนําตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปีการศึกษา  

๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

๕.๓ มีการจัดการทรัพยากรในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๔ การประเมินผู้เรียนในระหว่างการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา และภายหลังจบการศึกษาโดยจะประเมิน
จากมหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

๕.๕ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ต่อตลาดและความต้องการของสังคม 

 

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖.๑ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ๖.๑.๑  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหาพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยมหดิล รวมท้ังต้องสอบผ่านการประเมินความรู้ตาม functional competency ของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 ๖.๑.๒ การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน    
 มีการพัฒนาบุคลากรตําแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในทักษะที่จําเป็น เช่น การผลิตส่ือการสอน และเทคโนโลยีการศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 
 ๖.๒   การบริหารงบประมาณ    
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สําหรับการจัดการเรียน           
การสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลาการสายสนับสนุน           
โดยการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ทําภายใต้การกํากับดูแลโดยกรรมกรรมการบริหารหลักสูตร  
 ๖.๒.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   

๖.๒.๑.๑ สถานที่ จั ดการ เรี ยน การสอน  ภาค วิช าเวชศาสต ร์ ป้ อ ง กันและ สั งคม                     
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๖.๒.๑.๒ แหล่งสืบค้นความรู้  หอสมุดกลาง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดศิริ
ราช ห้องสมุดของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนและสังคม  

๖.๒.๑.๓ ปัจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ  ห้ อ งเรียนกลุ่ ม ย่อย  ห้ อ งบ รรยาย  ห้ องป ระ ชุม  ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องพักสําหรับนักศึกษา  
 ๖.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 หลักสูตรมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา โดยการประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์
การเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ ได้แก่ สถานที่ฝึกภาคสนาม สถานที่ศึกษาดูงานต่างๆ  
 ๖.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
 หลักสูตรมีกระบวนการสํารวจความเพียงพอของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเป็นโดยพิจารณาจากผลการประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจและความต้องการ
หนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ต่อทรัพยากรต่างๆ ในแต่ละด้าน 
และนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ 
 
๗.   ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด มีตัวบ่งชี้ท่ี ๑-๕ ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีบังคับต้องมีผล
ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดังน้ี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา       

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ      
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๔๐ 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา      

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

-     

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

๙. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง      

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ต่อปี      

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ท่ี
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

-     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตท่ีมีต่อมหาบัณฑิต
ใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- -    

 
หมวดที่ ๘   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
๑.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑   การประเมินกลยุทธ์การสอน   
              ๑.๑.๑  อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษาว่ามีความ
เข้าใจในแต่ละรายชั่วโมงการสอนหรือไม่ โดยอาจประเมินเป็นการเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายถกปัญหา หรือการ
ตอบคําถามในช้ันเรียน หากนักศึกษาไม่เข้าใจจะได้ดําเนินการปรับกลยุทธ์การสอนในช่ัวโมงต่อๆ ไป 
              ๑.๑.๒  การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขอคําแนะนํา 
              ๑.๑.๓  การประเมินความเห็นของอาจารย์ผู้สอนภายหลังเข้ารับการอบรมทางการศึกษาเพิ่มเติม 
              ๑.๑.๔  การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและวิธีการสอน 
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๔๑ 

 

 ๑.๒   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
 ๑.๒.๑ ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  เช่น  กลวิธีการสอน            
การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อ              
การสอน  
 ๑.๒.๒ ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
 
 
 
 

๒.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 ๒.๑   ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษา 
  ประเด็นที่ประเมิน 
 ๒.๑.๑ ความพึงพอใจต่อการสอนในแต่ละวิชา  
 ๒.๑.๒ ความพึงพอใจต่อการสอนของภาควิชาในภาพรวม  
 ๒.๑.๓ การมีเอกสารประกอบคําสอนในทุกชั่วโมงเรียน 
 ๒.๑.๔ นักศึกษาสามารถสอบผ่านการสอบของหลักสูตรในเวลาที่กําหนด 
 ๒.๑.๕ นักศึกษาได้รบัคําแนะนําขณะทําวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๒.๒   ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมหาบัณฑิต 
       ประเด็นที่ประเมิน 
 ๒.๒.๑ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาใช้ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๒ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน
ระบาดวิทยาบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒.๒.๓ สามารถพัฒนาทักษะความรู้ในงานด้านวิชาการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  ๒.๒.๔ สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาในระดับต่อไป 
 ๒.๓   ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
 ประเด็นที่ประเมิน 
 ความพึงพอใจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่นักศึกษาสามารถสอบผ่าน และสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๓ ปี 
 ๒.๔   ประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
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๔๒ 

 ประเด็นที่ประเมิน 
 ๒.๔.๑ มหาบัณฑิตสําเร็จการศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานตามต้นสังกัดในเวลาอันรวดเร็ว  
 ๒.๔.๒ มหาบัณฑิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการแก้ปัญหาสาธารณสุขของสาธารณสุขจังหวัด 
ด้วยข้อมูลทางระบาดวิทยาที่นักศึกษาวิเคราะห์ได้    
  ๒.๔.๓ มหาบัณฑิตสามารถพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาในโรงพยาบาลชุมชนให้ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
๓.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน  
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๓ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง
ทุก ๕ ปี   
 
๔.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 ๔.๑ มีการนําข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
 ๔.๓ ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
      ๔.๔   นําผลการประเมินความพึงพอใจของทั้งนักศึกษามหาบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และผู้ใช้
มหาบัณฑิต เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหจุ์ดด้อยที่ควรปรับปรุงและจุดเด่น ที่ควรทําให้
มีความย่ังยืน และดําเนินการแก้ไข  
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๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําอธิบายรายวิชา 

  
(๑) หมวดวิชาบังคับ 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข                                ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV  501 Basic Concepts in Epidemiology and Public Health 
 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของทางระบาดวิทยาในการค้นพบปัจจัยเส่ียงของการเจ็บป่วย      
กลยุทธ์ในการค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ ในระดับบุคคลและระดับประชากร  การประยุกต์ความรู้
ระบาดวิทยาในการค้นหาสาเหตุและการควบคุมโรค การประเมินผลระบบการให้บริการสุขภาพต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาสุขภาพที่สําคัญ การประยุกต์กลยุทธ์เพ่ือลดอคติ ในการวางแผนวิจัยทางระบาดวิทยาและการประเมิน
ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางระบาดวิทยา รวมทําการประเมินเชิงวิพากษ์รายงานต่างๆ แง่มุม
ทางกฎหมาย จริยธรรมและนโยบายของการตรวจสอบทางระบาดวิทยา การสื่อสารผลการศึกษาทางระบาดวิทยา 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Basic concepts and principles of epidemiology in finding the risk factors of ill 
health; strategies in searching for the cause or risk factors of diseases at the individual and 
population levels; the application of knowledge of epidemiology in searching for the causes and 
controlling the diseases; the evaluation of various health service systems to solve  important 
health problems; the application of strategies to reduce biases in planning an epidemiological 
research and assessing the precision and validity of epidemiological reports including the critical 
appraisal of the reports; legal, ethical and policy aspects of the epidemiologic investigation; 
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๔๔ 

communicating results of epidemiologic studies; moral and ethical principles appropriate for the 
professional conduct  
 
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV  502 Epidemiology in Specific Diseases 
 ระบาดวิทยา ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การ
วางแผนปฏิบัติการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 
 Epidemiology of communicable and non- communicable diseases, the control of 
hospital acquired infections; planning for the control and the surveillance of communicable 
diseases in hospitals and communities   
 
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV  503 Designs and Methodology in Epidemiology 
 การเก็บข้อมูล การแจกแจงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ความหมายของข้อมูลที่เก็บและการนําข้อมูล
น้ันมาใช้แก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ รูปแบบในการวางแผนการวิจัยวิธีการต่างๆ ในทาง
ระบาดวิทยาเพ่ือหาคําตอบของสมมติฐานของปัญหาสาธารณสุขที่มี และการสังเคราะห์ข้อมูลใหม่จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเดิมที่มีการศึกษาไว้แล้ว หลักการของจริยธรรมการวิจัยในคน 
  The data collection and systematic data distribution; the definition of collected 
data and the application of the data to solve public health problems of the country; the 
methodology of the epidemiological studies to prove the hypothesis of public health problems 
and to synthesize the new information from the existing data; principle of research ethics in 
humans 
 
ศรวป  ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา     ๓ (๓-๐-๖)     
SIPV   504  Biostatics for Epidemiology                                                 

หลักการและแนวคิดของวิธีการทางชีวสถิติที่ใช้สําหรับงานระบาดวิทยา การศึกษาความสัมพันธ์ 
การกระจายของข้อมูลและสถิติเชิงพรรณา การทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลไม่
ต่อเน่ืองและข้อมูลที่มีความต่อเน่ืองรวมถึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของ
สองกลุ่มตัวอย่าง ความสัมพันธ์และสมการถดถอย การแปลผลและการประเมินผลการวิเคราะห์ การใช้สถิติ
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๔๕ 

สําหรับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ การประเมินรูปแบบการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  

Principles and concepts of biostatistical methods used for epidemiology in study 
of association, the distribution of data and descriptive statistics; hypothesis testing, inferential 
statistics, methods for the comparison of discrete and continuous data including ANOVA, t-test, 
correlation and regression, interpretation and critical evaluation of analytical results; using 
statistics for the health system research, the evaluation of study designs and methods of the 
data analysis by statistical package software 

 
ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด   ๑ (๑-๐-๒)        
SIPV  505 Principle of Outbreak Investigation and Control 

หลักการของการสอบสวนการระบาด การประยุกต์หลักการและวิธีการทางระบาดวิทยาเพ่ือสร้าง
สมมุติฐานท่ีสอดคล้องกับความเข้าใจถึงแหล่งที่มาและวิธีการของการระบาด การใช้ข้อมูลสุขภาพจากการเฝ้าระวัง
โรคและข้อมูลภาคสนามเก่ียวกับการระบาดเพ่ืออนุมานสาเหตุของการระบาดและแนวทางการควบคุมการระบาด
ที่เป็นไปได้ 

Principles of outbreak investigation; application of the principles and 
epidemiologic methods to develop hypotheses relevant to understanding source and modes of 
spread; using health information from disease surveillance and field data on outbreak to derive 
causal inferences of the outbreak and possible outbreak control measures 
 
ศรวป ๖๙๔   การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด   ๓ (๑-๖-๐) 
SIPV  694 Field Training in Epidemiology 
 การฝึกปฏิบัติงานสนาม เพ่ือเรียนรู้วิธีดําเนินการสํารวจข้อมูล การรวบรวม และการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผล การเฝ้าระวังโรค และการสอบสวนทางระบาดวิทยา ตามหลักจริยธรรมและแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน  การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในชุมชนหนึ่งชุมชนใด เข้าใจการแก้ปัญหาเชิงระบบ 

 The field work study to survey, collect, analyze, interpret, control and prevent the 

spread of diseases in a particular community according to ethical principles and human rights 

concepts and understand the system thinking 
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๔๖ 

ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV  695  Seminar in Epidemiological Research 
                   การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในด้านระบาดวิทยาที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย การ
วิพากษ์ประเด็นเด่นและประเด็นด้อย การนําเสนอและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดแนวทางที่เป็นไปได้
จนถึงข้ึนของความสําเร็จในการทําวิจัยในทุกข้ันตอน  

 Development of research skill in epidemiology of public health problems in 
Thailand; discussions of the strength and weakness of the research; presentation and exchange 
of opinion leading to the possible pathway for students to conduct their research successfully 
in every step 

 
(๒) หมวดวิชาเลือก 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV 514 Gerontology and Geriatric Medicine 

ผลกระทบจากการเป็นสังคมอายุสูงอายุและสังคมอายุยืนต่อบุคคลและประชากร การ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือสูงอายุ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพทั้งด้านพันธุกรรม การใช้ชีวิต และสังคม 
การป้องกัน การประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ
แบบครบถ้วน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ต้ังแต่ระยะเฉียบพลัน ระยะกลางและระยะยาวในสถานบริบาลและใน
ชุมชน  

The effect of aged society and longevity on individuals and population; Physical 
and psychological changes in aging; genetics, lifestyle, social determinants effecting the aging 
health; the prevention, assessment of health status; care of significant and common problems 
in aging; comprehensive geriatric assessment and the multidisciplinary care team for older 
people in the acute, intermediate and long term care both in hospital and community settings 
 
ศรวป ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อที่สําคัญของประเทศไทยและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV  515  Epidemiology of Important Infectious Diseases of Thailand and Emerging 

Infectious Diseases  
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แนวคิดและวิธีการศึกษาวิทยาการระบาดวิทยาโรคติดเช้ือที่สําคัญของประเทศไทย วิธีการศึกษา
ธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชื้อ การวัดการติดเช้ือและภูมิคุ้มกันในชุมชน การวิเคราะห์และการสอบสวนโรค
ระบาด การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ แนวทางการป้องกันการระบาด รวมทั้งการศึกษาวิทยาการระบาด
ของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ แนวทางการสอบสวนสืบสวนโรค และแนวทางการป้องกันโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 

Concepts and methods of epidemiology of Important Infectious Diseases of 
Thailand; the natural history of infectious diseases, measuring the infectivity and immunity in 
communitics; the evaluation of the routine surveillance system and prevention of disease 
speading; Study of epidemiology of emerging infectious diseases; investigation control and 
prevention of  emerging infectious diseases     

 
ศรวป ๕๑๖ การคิดเชิงระบบสําหรับระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV 516  Systems Thinking for Epidemiology and Public Health 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางระบาดวิทยา 

Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and 
information analysis; logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; literacy 
and application of social and environmental changes; application in solving epidemiological 
problems  

 
ศรวป ๕๑๗ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV  517  Environmental Medicine and Toxicology 

ส่ิงแวดล้อม ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางเคมีเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่
ก่อให้เกิดโรคและส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ จะช่วยให้
เข้าใจถึงกลไกการเกิดโรค การรักษาและการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ; ผลต่อการเกิดโรคท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว การควบคุมและป้องกันปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถ่ินระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

The environment including physical, biological and chemical factors significantly 
affecthuman health; understanding the relationship between the environment and health 
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๔๘ 

elucidating mechanisms of diseases, effective treatments and preventions; environmental 
factors including physical, biological, chemical aspects and to demonstrate their short term and 
long term effects; also providing recommendations on the hazard control and prevention at 
local, national and international levels  

 
 

ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว ๒ (๒-๐-๔)   
SIPV  518 Travel Medicine 

แนวคิดและแนวโน้มของการเดินทางและการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเส่ียง
ต่อการติดเช้ือโรคบางอย่างระหว่างการเดินทาง และการเป็นพาหะนําโรคที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการระบาดจาก
โรคติดต่อข้ามประเทศ การประเมินระบบเฝ้าระวัง การวิเคราะห์และการสอบสวนโรคท่ีเกิดจากการเดินทางและ
ท่องเที่ยว การให้คําปรึกษาและความรู้เก่ียวกับการป้องกัน การดูแลรักษาผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว จัดการปัญหา
และภัยสุขภาพต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการเดินทางและท่องเท่ียว 

Concepts and trends of travelling and tourism both in the country and abroad; 
the risk of contracting certain pathogens during the trip and being an important disease carrier 
that will cause transboundary disease outbreaks; the evaluation of the routine surveillance 
system, the analysis and investigation of diseases arising from travelling and tourism, counseling 
and giving the prevention knowledge; taking care of travelers and tourists, managing problems 
and health hazards In connecting with travelling and tourism 

 
ศรวป ๕๑๙ สัมมนาทางการพัฒนาสุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV  519 Seminar in Health Development 
 การประเมินบทความและสถานการณ์จริงด้านสุขภาพและการบริการสุขภาพอย่างวิเคราะห์
วิจารณ์ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านองค์กรการบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการการเงินด้าน
สาธารณสุข และนโยบายสุขภาพรวมถึงทฤษฏืแรงจูงใจ คุณภาพของข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว และผลการประเมิน
เพ่ือบ่งช้ีถึงช่องว่างในระบบการบริการสุขภาพ ใช้ข้อสรุปจากการประเมินเพ่ือวางแผนกลยุทธในการพัฒนาด้าน
สุขภาพ 
 Critical evaluation of literature and real world situation on health and health 
service; applying knowledge on health service organization, health economics, health finance, 
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and health policy including motivation theory, information quality, and evaluation results to 
identify the gaps in health service system; using the conclusion from evaluation for strategic 
planning in health development 
 
 
 
ศรวป ๕๒๐  ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV  520  Non-communicable Disease Epidemiology 

โรคไม่ติดต่อหลักที่ทําให้เกิดภาระโรคอย่างมีนัยสําคัญต่อทั่วโลก ความแตกต่างของตัวขับเคล่ือน
หลักและผลกระทบจากตัวขับเคล่ือนน้ันต่อโรคไม่ติดต่อในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลก กลยุทธ์การจัดการทางสาธารณสุข
เพ่ือควบคุมปัจจัยเสี่ยงและเพ่ือลดภาระโรคจากโรคไม่ติดต่อในประชากร 

Major non-communicable diseases which significantly contribute to the global 
burden of disease; the differences in key drivers and their impacts on non-communicable 
diseases in different regions of the world; public health intervention strategies to control risk 
factor and to decrease burden of non-communicable diseases in population 
 
ศรคร ๕๒๖  จริยธรรมทางการแพทย์  ๑ (๑-๐-๒) 
SIID  526  Medical Ethics 
  ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ ความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย หลักการทั่วไป ปัจเจกบุคคล การขอความยินยอม ความลับผู้ป่วย การบอกความ 
จริง สิทธิผู้ป่วยและการตัดสินใจในวาระสุดท้ายของชีวิต ปัญหาทางจริยธรรมในการติดต่อกับบริษัทยาและ 
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จริยธรรมในการให้บริการภาคเอกชน ความท้าทายทางจริยธรรมที่แพทย์ประจํา 
บ้านเผชิญ การให้คําปรึกษาทางการแพทย์ 
  Medical professionalism; medical negligence; doctor-Patient relationship: 
general principles, autonomy, informed consent, confidentiality, truth telling and  
disclosure, patients' rights and end-of-life decisions; ethical dilemmas; dealing with the 
pharmaceutical industry and other providers of health care; ethical issues in the health care 
provision by the private sector; ethical challenges facing residents, medical counseling 
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๕๐ 

ศรคร ๕๒๗  การส่ือสารและสารสนเทศทางการแพทย์  ๑ (๑-๐-๒) 
SIID   527  Biomedical Communication and Informatics 
 พัฒนาและเพ่ิมพูนความสามารถในการส่ือสารถึงความต้องการของแพทย์ เพ่ือนําเสนอและ 
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การค้นคว้าหาสารสนเทศในห้องสมุดทางการแพทย์และส่ือสารสนเทศ 
การจัดเก็บเอกสารอ้างอิง การเขียนบทความทางการแพทย์ การพูดในท่ีชุมนุมและในที่ประชุมทางวิชาการ 
การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และการผลิตส่ือเพ่ือนําเสนอ 
 Competencies in communication with a focus on the unique requirement of 
the health-care system; Emphasis on medical-library and information technology data 
search, reference management, scientific paper writing, public and educational conference 
speaking, appropriate use of computer technology and presentation media development 
 
ศรคร ๕๒๘  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  ๑ (๑-๐-๒) 
SIID  528  Patient Safety 
  การป้องกันความผิดพลาดและภาวะไม่ พึ งประสงค์ที่ เก่ี ยวข้องกับการบริการผู้ ป่ วย 
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ เหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดและไม่พึงประสงค์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริการสุขภาพ 
ตลอดจนสาเหตุส่วนใหญ่ที่สามารถป้องกันได้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ 
เก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง 
  Prevention of errors and adverse effects to patients, level of acceptable risk, 
unexpected and unwanted events associated with healthcare including preventable 
etiology, understanding and awareness of healthcare provider regarding patient safety to 
prevent or reduce risks 
 
ศรคร ๕๒๙  การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันคลินิก  ๑ (๑-๐-๒) 
SIID  529  Effective Clinical Teaching 
  หลักการพ้ืนฐานของการสอนช้ันคลิ นิก การสอนโดยใช้ คําถาม การให้ ข้อมูลป้อนกลับ 
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานช้ันคลินิก การสอนในเวลาที่จํากัด การสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การสอน 
กลุ่มย่อย การสอนข้างเตียง การสอนขณะตรวจเย่ียมผู้ป่วย การประเมินการปฏิบัติงานช้ันคลินิก การสอน 
เจตคติ 
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  Basic concepts of clinical teaching, teaching with questions, giving feedback, 
clinical supervision, teaching under time constraint, active learning, small group teaching, 
bedside teaching, teaching during ward round, clinical performance assessment, teaching 
attitudes 
 
(๓)  วิทยานิพนธ์ 

     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวป ๖๙๘     วิทยานิพนธ์   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
SIPV  698       Thesis      

การกําหนดหัวข้อโครงการวิจัย การเสนอโครงร่างการวิจัย การดําเนินการวิจัย อย่างมีจริยธรรม 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการวิจัย การนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงเป็น
วิทยานิพนธ์ การนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 Identifying research project titles; submitting research proposals; conducting the 
research study with concern of ethics; data collections; the analysis synthesis and critics of 
research results; reporting the research results in terms of thesis; thesis presentation; publishing 
research results in academic printing materials or journals or presenting them in academic 
conferences; ethics in the dissemination of the research results 
 
(๔)  สารนิพนธ์ 

      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์        ๖ (๐-๑๘-๐) 
SIPV  697  Thematic Paper     
 การกําหนดหัวข้อสารนิพนธ์ การเสนอโครงร่าง การดําเนินการวิจัย อย่างมีจริยธรรม การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ข้อมูลผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นสาร
นิพนธ์ การนําเสนอสารนิพนธ์ จริยธรรมในการเขียนรายงาน และการนําเสนอ 
Identifying research project titles; submitting research proposals; conducting the research study 
with concern of ethics; the data collection, analysis, synthesis and critics of research results; 
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reporting the research results in terms of thematic papers; thematic paper presentations; ethics 
for presenting and writing reports 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
รายละเอียดอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 
๑.  ชื่อ ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
FRCP - Royal College of Physicians of London, 

UK 
๒๕๔๒ 

อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา ๒๕๓๘ 
MRCP. - Royal College of Physicians, UK ๒๕๓๔ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๑ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕ 

 
สังกัด   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 ๑. การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 
 ๒. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
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๕๓ 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่             
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ            
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    
ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน

ผลงานวิชาการ/
ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

Assantachai P, Jirapinyo P, Densupsoontorn N, Intalapaporn 
S, Chatthanawaree W, Muangpaisan W, et al. The 
benefits of a novel chicken-based oral nutritional 
supplement for older adults: A double-blind 
randomized controlled trial. Asia Pac j Clin Nutr 
2020;29(4):743-50. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

Chulakadabba K, Muangpaisana W, Siritipakornb P,  
Wongviriyawong T, Suraarunsumrit P, Chalermsri C, 
Intalapaporn S, Chatthanawaree W, Srinonprasert V, 
Assantachai P. Characteristics and real-life outcomes of 
dementia and cognitive impairment at a geriatric clinic. 
Dement Geriatr Cogn Disord 2020;49(3):312-9. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Chen LK, Woo J, Assantachai P, Auyeung TW, Chou MY, Iijima K, 
et al. Asian working group for sarcopenia:2019 
consensus update on sarcopenia diagnosis and 
treatment. J Am Med Dir Assoc 2020;21(3):300-7. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Chhetri JK, Chan P, Arai H, Park SC, Sriyani Gunaratne P, Setiati 
S, Assantachai P, On behalf of the international 
association for gerontology and geriatrics-asia/oceania 
region. Prevention of COVID-19 in older adults:A brief 
guidance from the international association for 
gerontology and geriatrics (IAGG) asia/oceania region. J 
Nutr health Aging 2020;25(5):471-2. 

๑๓/๐.๘ ๒๕๖๓ 

Lim WS, Liang CK, Assantachai P, Auyeung TW, Kang L, Lee 
WJ, et al. COVID-19 and older people in Asia: Asian 
working group for sarcopenia calls to actions. Geriatr 
Gerontol Int 2020:20(6)547-58. 

๑๓/๐.๘ ๒๕๖๓ 
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ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

Pengsorn N, Muangpaisan W, Assantachai P, Chalermsri C. 
         Comparison of nutritional status screening by the mini 

nutritional assessment (MNA®) and the nutrition alert 
form (NAF) in elderly patients setting at a geriatric clinic, 
Siriraj hospital. J Med Assoc Thai 2018;101(7):869-74. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Chalermsri C, Assantachai P, Pramyothin P, Pengsorn N, 
Muangpaisan W. Prevalence of and factors associated with 
undernutrition in a geriatric outpatient setting: Results from a 
multidimensional nutritional assessment. Siriaj Med J 
2018;70(5):413-8. 

๑๓/๐.๘ ๒๕๖๑ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค       ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๘     วิทยานิพนธ์               ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค       ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘     วิทยานิพนธ์               ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๕๕ 

 
 
 
 
 
๒.  ชื่อ ศาสตราจารย์ นพ.วีรศักด์ิ  เมืองไพศาล 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา ๒๕๖๑ 
Diploma Geriatric Medicine Royal College of Physicians, UK. ๒๕๕๑ 
M Phil Epidemiology University of Cambridge, UK. ๒๕๕๐ 

Postgraduate 
certificate 

Statistics for Healthcare Researchers University of Oxford, UK. ๒๕๕๐ 

ว.ว. ประสาทวิทยา แพทยสภา ๒๕๔๖ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 

ป.บัณฑิต อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๘ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 ๑. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 ๒. โรคระบบประสาท  
 ๓. ภาวะสมองเส่ือม 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่             
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ           
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    
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๕๖ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 

Assantachai P, Jirapinyo P, Densupsoontorn N, Intalapaporn 
S, Chatthanawaree W, Muangpaisan W, et al. The 
benefits of a novel chicken-based oral nutritional 
supplement for older adults: A double-blind 
randomized controlled trial. Asia Pac j Clin Nutr 
2020;29(4):743-50. 

 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

 Chulakadabba K, Muangpaisana W, Siritipakornb P, 
Wongviriyawong T, Suraarunsumrit P, Chalermsri C, 
Intalapaporn S, Chatthanawaree W, Srinonprasert V, 
Assantachai P. Characteristics and real-life outcomes of 
dementia and cognitive impairment at a geriatric clinic. 
Dement Geriatr Cogn Disord 2020;49(3):312-9. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Thientunyakit T, Sethanandha C, Muangpaisan W, 
Chawalparit O, Arunrungvichian K., Siriprapa T, et al. 
Relationships between amyloid levels, glucose 
metabolism, morphologic changes in the brain and 
clinical status of patients with Alzheimer’s disease. Ann 
Nucl Med 2020;34(5):337-48.  

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Assantachai P, Jirapinyo P, Densupsoontorn N, Intalapaporn 
S, Chatthanawaree W, Muangpaisan W, et al. The 
benefits of a novel chicken-based oral nutritional     
supplement for older adults: A double-blind 
randomized controlled trial. Asia Pac J Clin Nutr 
2020;29(4):743-50. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Wanaratna K, Muangpaisan W, Kuptniratsaikul V, Chalermsri 
C, Nuttamonwarakul A. Prevalence and factors 
associated with frailty and cognitive frailty among 
community-dwelling elderly with knee osteoarthritis. J 
Community Health 2019;44(3):587-95.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 
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๕๗ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

Phannarus H, Muangpaisan W, Siritipakorn P, 
Chotinaiwattarakul W. Cognitive profiles and optimal 
cut-offs for routine cognitive tests in elderly individuals 
with Parkinson's disease, Parkinson's disease dementia, 
Alzheimer's disease, and normal cognition. 
Psychogeriatrics 2019;20(1):20-7.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Katchamart W, Narongroeknawin P, Phutthinart N, 
Srinonprasert V, Muangpaisan W, Chaiamnauy S. 

       Disease activity is associated with cognitive impairment 
in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 
2019;38(7):1851-6.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Ngamsombat C, Dechasasawat T, Wongsripuemtet J, 
Charnchaowanish P, Muangpaisan W, Chawalparit O. 

       The evaluation of posterior cingulate gyrus by diffusion 
tensor imaging in alzheimer's disease patients compared 
with normal control subjects. Siriraj Med J 
2019;71(2):117-22. 

๑๓/๐.๘ ๒๕๖๒ 

Napatpittayatorn P, Kritpet T, Muangpaisan W, Srisawat C, 
Junnu S. Effects of neurobic exercise on cognitive 
function and serum brain-derived neurotrophic factor in 
the normal to mild cognitive impaired older people: A 
randomized control trial. Songklanakarin J Sci Technol 
2019;41(3):551-8.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Pianchob S, Muangpaisan W, Siritipakorn P. Factor analysis 
and reliability of the family stigma in Alzheimer’s 
disease scale-Thai version. J Med Assoc Thai 
2017;100(12):1318-24. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Bovonsunthonchai S, Witthiwej T, Ngamsombat C, 
Sathornsumetee S, Vachalathiti R, Muangpaisan W, et 
al. Effect of spinal tap test on the performance of sit-

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 
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๕๘ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

to-stand, walking, and turning in patients with idiopathic 
normal pressure hydrocephalus. Nagoya J Med Sci 
2018;80(1):53-60. 

Thientunyakit T, Sethanandha C, Muangpaisan W, 
Chawalparit O, Arunrungvichian K, Siriprapa T, et al. 
Implementation of [18F]-labeled amyloid brain PET 
imaging biomarker in the diagnosis of Alzheimer's 
disease: first-hand experience in Thailand. Nucl Med 
Commun 2018;39(2):186-92. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Pengsorn N, Muangpaisan W, Assantachai P, Chalermsri C. 
        Comparison of nutritional status screening by the mini 

nutritional assessment (MNA®) and the nutrition alert 
form (NAF) in elderly patients setting at a geriatric clinic, 
Siriraj hospital. J Med Assoc Thai 2018;101(7):869-74. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Chalermsri C, Assantachai P, Pramyothin P, Pengsorn N, 
Muangpaisan W. Prevalence of and factors associated 
with undernutrition in a geriatric outpatient setting: 
Results from a multidimensional nutritional assessment. 
Siriraj Med J 2018;70(5):413-8. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖)   
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์  ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖)  



                                                                                                                                                                                    มคอ.๒ 

......................................................................................................................................................................................................... 
หลักสูตรปรับปรุงน้ี  ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๗๖ .เม่ือวันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๕๙ 

ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด ๓ (๑-๖-๐) 
ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘     วิทยานิพนธ์               ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๖๐ 

 
 
 
 
 
๓.  ชื่อ  รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว.  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๖ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 

Fellowship Medical Toxicology and 
Pharmacology 

Ohio State University, USA ๒๕๔๓ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๐ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 พิษวิทยา  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในส่ิงแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่               
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ             
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

Chaiprateep T, Kolladarungkri T, Kumthornthip W,  
       Hunnangkul S. Effectiveness of back exercise and 

education for lower back pain prevention among 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 
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๖๑ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

 
 
 

nurses at a tertiary hospital in Bangkok, Thailand. 
Siriraj Med J 2020;72(2):109-16.  

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

Boonprasert R, Pakdeenukoolkijja S, Keawvijit T,  
       Kolladarungkri T. Validation of ultra 

performance liquid chromatography photodiode 
array method for determination of mycophenolic 
acid in human plasma and its application. Pharm 
Sci Asia 2019;46(4):278-84.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Keawvijit T, Boonprasert R, Pakdeenukoolkijja S,  
        Kolladarungkri T. Determination of cyclosporine 

and everolimus blood levels compared between 
the cobas e411 and Indiko Plus automated 
chemistry analyzers.  J Med Tech Phy Ther 
2019;31(1):43-53. 

๑๓ / ๐.๘ ๒๕๖๒ 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Boonprasert R, Klintip R, Phakdeenukoolkijja S, 
Ratanasuwan W, Kolladarungkri T. Development 
of a novel method for determination of 11 
antiretroviral drugs concentrations in human 
plasma by ultra-performance liquid chromato-
graphy-photodiode array detection method. Siriraj 
Med J 2018;70(3):238-46. 

๑๓ / ๐.๘ ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์  ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๕๑๗ เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
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๖๒ 

ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์  ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
 
 
๔.  ชื่อ รองศาสตราจารย์ นพ.วินัย รัตนสุวรรณ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์โรคติดเช้ือ แพทยสภา ๒๕๔๗ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา ๒๕๔๔ 

Fellowship Infectious Diseases Creighton University School of 
Medicine, USA 

๒๕๔๑ 

M.P.H. Epidemiology University of Washington, USA ๒๕๓๘ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๕ 

ป.ช้ันสูง อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
  โรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ              
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง   

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ Ahn MY, Jiamsakul A, Khusuwan S, Khol V, Pham TT, ๑๒/๑ ๒๕๖๒ 
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๖๓ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ตีพิมพ์เผยแพร่ Chaiwarith R, Avihingsanon A, Kumarasamy N, 
Wong WW, Kiertiburanakul S, Pujari S, Nguyen KV, 
Lee MP, Kamarulzaman A, Zhang F, Ditangco R, 
Merati TP, Yunihastuti E, Ng OT, Sim BLH, Tanuma 
J, Ratanasuwan W, Ross J, Choi JY, IeDEA Asia-
Pacific. The influence of age-associated 
comorbidities on responses to combination 
antiretroviral therapy in older people living with 
HIV. J Int AIDS Soc 2019;22(2):e25228. doi: 
10.1002/jia2.25228. 

Ku SWW, Jiamsakul A, Joshi K, Pasayan MKU, Widhani 
A, Chaiwarith R, Kiertiburanakul S, Avihingsanon A, 
Ly PS, Kumarasamy N, Do CD, Merati TP, Nguyen 
KV, Kamarulzaman A, Zhang F, Lee MP, Choi JY, 
Tanuma J, Khusuwan S, Sim BLH, Ng OT, 
Ratanasuwan W, Ross J, Wong WW, TREAT Asia 
HIV Observational Database (TAHOD) of IeDEA 
Asia-Pacific. Cotrimoxazole prophylaxis decreases 
tuberculosis risk among Asian patients with HIV. J 
Int AIDS Soc 2019;22(3):e25264. doi: 
10.1002/jia2.25264. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Kim YS, Oka S, Chetchotisakd P, Clarke A, 
Supparatpinyo K, Avihingsanon A, Ratanasuwan 
W, Kiertiburanakul S, Ruxrungtham K, Yang S, Guo 
S, Liu Y, Das M, Tran D, McColl D, Corales R, 
Nguyen C, Piontkowsky D. Efficacy and safety of 
elvitegravir/ cobicistat/emtricitabine/tenofovir 
alafenamide in Asian participants with human 
immunodeficiency virus 1 infection: A sub-
analysis of phase 3 clinical trials. HIV Res Clin 
Pract 2019;20(3):73-81. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 
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๖๔ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

Cahn P, Sax PE, Squires K, Molina JM, Ratanasuwan W, 
Rassool M, et al. Raltegravir 1200 mg once daily 
vs 400 mg twice daily, with emtricitabine and 
tenofovir disoproxil fumarate, for previously 
untreated HIV-1 infection: week 96 results from 
ONCEMRK, a randomized, double-blind, 
noninferiority trial. J Acquir Immune Dific Syndr 
2018;78(5):589-98.  

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ศรวป ๕๐๑     แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๒     ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖)         
ศรวป ๕๐๓ รูปแบบ และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการระบาด ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๑     แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๒     ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖)  
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางวิทยาการระบาด ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเช้ือที่สําคัญของประเทศไทยและโรคติดเช้ือ

อุบัติใหม่ 
๒ (๒-๐-๔) 

ศรวป ๕๑๖ การคิดเชิงระบบสําหรับระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด ๓ (๑-๖-๐) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๖๕ 

๕.  ชื่อ รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา ๒๕๔๙ 
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๖ 

Fellowship Occupational and Environment 
Medicine 

University of California San Francisco, 
USA. 

๒๕๔๔ 

M.P.H. Environmental Health Science University of California  Berkeley, USA. ๒๕๔๔ 
Fellowship Clinical Pharmacology and 

Medical Toxicology 
University of California San Francisco, 

USA. 
๒๕๔๓ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๐ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 พิษวิทยา  อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในส่ิงแวดล้อม 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ             
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง     

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ี
เผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Mekavuthikul P, Phuditshinnapatra J, Chomchai S. 
       Cannabis oil could provoke secondary myocardial 

infarction in a high-risk patient after dropping into 
both ear and sublingual administration: a case report. 
Proceedings of the 18th Annual scientific congress of 
the Asia pacific association of medical toxicology, 
Purajaya, Malaysia, 4th–7th November 2019. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 
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๖๖ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ี
เผยแพร่
ผลงาน 

Published in Clinical Toxicology 2020:58(4):354. 
Phuditshinnapatra J, Mekavuthikul P, Chomchai S. 
        Cannabis oil induced-arrhythmia, danger of a new hit 

of traditional remedy in Thailand. Proceedings of the 
18th Annual scientific congress of the Asia pacific 
association of medical toxicology, Purajaya, Malaysia, 
4th–7th November 2019. Published in Clinical 
Toxicology 2020:58(4):321 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Mekavuthikul P, Phuditshinnapatra J, Chomchai S. 
       Coma and respiratory depression after snorting 'coke'. 

Proceedings of the 18th Annual scientific congress of 
the Asia pacific association of medical toxicology, 
Purajaya, Malaysia, 4th–7th November 2019. 
Published in Clinical Toxicology 2020:58(4):350. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Phuditshinnapatra J, Mekavuthikul P, Chomchai S. 
        Hyperammonemic encephalopathy and Takotsubo 

cardiomyopathy in patient receiving 5-fluorouracil 
chemotherapy. Proceedings of the 18th Annual 
scientific congress of the Asia pacific association of 
medical toxicology, Purajaya, Malaysia, 4th–7th 
November 2019. Published in Clinical Toxicology 
2020:58(4):350-1. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Chomchai S, Laoraksa P, Virojvatanakul P, Boonratana P, 
Chomchai C. Prevalence and cluster effect of self-
reported allergic reactions among insect consumers. 
Asian Pac j Allergy Immunol 2020;38(1):40-6. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Phuditshinnapatra J, Chomchai S, Srirawaraporn A, 
Pattawang P. Acute dystonic reaction associated with 
fluoxetine overdose. Proceedings of the 17th Annual 
scientific congress of the Asia pacific association of 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 
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๖๗ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ี
เผยแพร่
ผลงาน 

medical toxicology, Bali, Indonesia, 16th–18th 
November 2018. Published in Clinical Toxicology. 
2019;57(12):1194. 

Mekavuthikul P, Sanla-ead T, Chomchai S. 
        Awareness and knowledge about local anesthetic 

systemic toxicity among pre-residency physicians at 
Siriraj Hospital, Thailand. Proceedings of the 17th 
Annual scientific congress of the Asia pacific 
association of medical toxicology, Bali, Indonesia, 
16th–18th November 2018. Published in Clinical 
Toxicology. 2019;57(12):1178-9.   

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Phuditshinnapatra J, Chomchai S. Coma, seizure and 
unstable bradycardia induced by gamma-
hydroxybutyrate. Proceedings of the 17th Annual 
scientific congress of the Asia pacific association of 
medical toxicology, Bali, Indonesia, 16th–18th 
November 2018. Published in Clinical Toxicology. 
2019;57(12):1194. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Phuditshinnapatra J, Chomchai S. Conscious seizure after 
strychnine tincture ingestion. Proceedings of the 17th 
Annual scientific congress of the Asia pacific 
association of medical toxicology, Bali, Indonesia, 
16th–18th November 2018. Published in Clinical 
Toxicology. 2019;57(12):1214.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Phuditshinnapatra J., Chomchai S. Esophageal ulcer after 
ingestion of household bleach Clinical Toxicology. 
Proceedings of the 17th Annual scientific congress of 
the Asia pacific association of medical toxicology, Bali, 
Indonesia, 16th–18th November 2018. Published in 
Clinical Toxicology. 2019;57(12):1214-5.  

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 
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๖๘ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ี
เผยแพร่
ผลงาน 

Chomchai S, Laoraksa P, Virojvatanakul P, Boonratana P, 
Chomchai, C. Prevalence of entomophagy-associated 
histamine toxicity: an internet-based survey. 
Proceedings of the 17th Annual scientific congress of 
the Asia pacific association of medical toxicology, Bali, 
Indonesia, 16th–18th November 2018. Published in 
Clinical Toxicology. 2019;57(12):1191-2. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Chua-in B, Chomchai S, Jiranantakan T. Chemical exposed 
patient visits to a Bangkok hospital in an industrial 
area in Thailand from 2011 to 2017. Clinical 
Toxicology.  2018.  56  (7): 701-701. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Jiranantakan T, Chomchai S, Tummarintra P.  Successful 
treatment of lethal cyanide ingestion by sodium 
thiosulfate alone: Case report. J Med Assoc Thai 
2018;101(8):1139-42.  

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Chomchai S, Chomchai C. Histamine poisoning from insect 
consumption: an outbreak investigation from 
Thailand. Clin Toxicol (Phila) 2018;56(2):126-31. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Chomchai S, Chomchai C.  Being overweight or obese 
as a risk factor for acute liver injury secondary to 
acute acetaminophen overdose. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;27(1):19-24. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

ศรวป ๕๐๒     ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๒     ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
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๖๙ 

ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๕๑๗ เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๗๐ 

๖.  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กมล อุดล 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา ๒๕๖๑ 
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
อ.ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา ๒๕๔๑ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๗ 

M.Sc. Clinical Epidemiology McMaster Univarsity, Hamilton, 
Ontario, Canada 

๒๕๔๔ 

ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก 

อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

พ.บ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ 
 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 ๑.  ระบบไหลเวียน และหลอดเลือด 
 ๒.  ปัจจัยเส่ียงของโรคหลอดเลือดแข็งกระด้าง  เช่น โรคความดันโลหิตสูง  ภาวะไขมันในเลือดสูง 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่           
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ            
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Laohabut I, Udol K, Phisalprapa P, Srivanichakorn W, 
Chaisathaphol T, Washirasaksiri C, et al. Neck 
circumference as a predictor of metabolic syndrome: 
A cross-sectional study. Prim care diabetes 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 
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๗๑ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

2020;14(3):265-73.  
Punlee K, Udol K, Chaithiraphan V, Rochanasiri W, 

Phrudprisan S, Ratanasit N. Prevalence of and factors 
associated with inappropriate indications for 
transthoracic echocardiography in adult outpatients 
at Siriraj hospital. Siriraj Med J 2019;71(1):74-9. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

Churee C, Jiamton S, Udol K, Pratchyapruit W. 
       Bilateral comparison of liquid paraffin and cream 

base on transepidermal water loss among psoriasis 
patients: A randomized trial. J med Assoc Thai 
2018;101(12):1629-33.  

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรวป ๕๐๑     แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ รูปแบบ และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการระบาด ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรวป ๕๐๑     แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางวิทยาการระบาด ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด ๑ (๑-๐-๒) 
ศรวป ๕๒๐ ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด ๓ (๑-๖-๐) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
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๗๒ 

   
๗. ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แพทยสภา ๒๕๖๑ 

Ph.D. Epidemiology John Hopkins University, USA. ๒๕๔๘ 
M.P.H. Public Health John Hopkins University, USA. ๒๕๔๕ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม แพทยสภา ๒๕๔๑ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๓๙ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

 

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 ๑. โรคระบบต่อมไร้ท่อ 
 ๒.  ปัจจัยเส่ียงของโรคหลอดเลือดแข็งกระด้าง  เช่น โรคเบาหวาน  ภาวะไขมันในเลือดสูง   
   อาการความผิดปกติทางเมตะบอลิก  ภาวะน้ําหนักตัวเกิน 
 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่               
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ             
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Binsomprasong O, Tanasugarn L, Buraphat P, Homsanit 
M. Comparison of academic outcomes of 
epidemiology and biostatistics course between 
traditional lecture and flipped classroom blended 
approach in 2nd year medical students: A 
retrospective cohort study. Siriraj Med J 
2019;71(2):123-6. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 
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๗๓ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

Plengvidhya N, Chanprasert C, Chongjaroen N, 
Yenchitsomanus PT, Homsanit M, Tangjittipokin W. 
Impact of KCNQ1, CDKN2A/2B, CDKAL1, HHEX, 
MTNR1B, SLC30A8, TCF7L2, and UBE2E2 on risk of 
developing type 2 diabetes in Thai population. BMC 
Med Genet 2018;19(1):93. doi: 10.1186/s12881-018-
0614-9. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Buraphat P, Homsanit M., Factors associated with 
learning outcomes in first Pre-clinical year medical 
students at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 
Mahidol University. Siriraj Med J 2018;70(6):496-501.  

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ศรวป ๕๐๑     แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ รูปแบบ และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการระบาด ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๑    แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทางวิทยาการระบาด ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด ๑ (๑-๐-๒) 
ศรวป ๕๑๖ การคิดเชิงระบบสําหรับระบาดวิทยาและสาธารณสุข ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๕๑๙ สัมมนาทางการพัฒนาสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๕๒๐ ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด ๓ (๑-๖-๐) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
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๗๔ 

ศรวป ๖๙๗    สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

๘.  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต 
 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
Ph.D. 

 
Occuptional and Environmental 

Medicine 
 

Kochi Medical School, Kochi University, 
Japan 

๒๕๕๖ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
โรคระบบทางเดินหายใจ 

แพทยสภา 
 

๒๕๔๓ 

ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๑ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

 

สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
๑. อายุรศาสตร์ระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ 
๒. โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 

 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ            
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Stitsmith S, Dumavibhat N, Brohmwitak C, Bunman S, 
Jaroonpipatkul A, Panomsak T, Khantharot K, 
Pholngam A. Case report: Is silicosis still 
underdiagnosed?. BKK Med J 2021;17(2):142-5. 

๙/๐.๖ ๒๕๖๔ 

 Chuaypeng A, Dumavibhat N, Bunman S, 
Kaweewongprasert P, Luerithiphong S, Jeejaila S, 

๙/๐.๖ ๒๕๖๔ 
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๗๕ 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

Monklang W. Evaluation of silicosis health literacy 
among silica exposed workers. BKK Med J 
2021;17(1):24-7. 

 Bunman S, Dumavibhat N, Chinjarernpan P, Stitsmith 
S, Kim S, Evaluation of potential skin sensitization of 
humans receiving bright and firm hybrid emulsion. 
BKK Med J 2020;16(1):22-5. 

๙/๐.๖ ๒๕๖๓ 

 Tamura T, Kusaka Y, Suganuma N, Suzuki K, 
Subhannachart P, Siriruttanapruk S, et al. 
Assessment of physicians' proficiency in reading 
chest radiographs for pneumoconiosis, based on a 
60-film examination set with two factors 
constituting eight indices. Ind Health 2018;56(5):382-
93. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

Dumavibhat N, Ruangchira-urai R, Muangman N, 
Thongcharoen P, Bunman S, Jaroonpipatkul A. 

     Malignant pleural mesothelioma with pleural       
plaques: a case report. BKK Med J 2018;14(1):43-7. 

๙/๐.๖ ๒๕๖๑ 

Panthong J, Chaiear N, Dumavibhat N, Subhannachart 
P. Radiographic progression among sandstone 
workers: A preliminary result. AM J Public Health 
Res 2018;6(2):117-20.  

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน        

ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
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๗๖ 

ศรวป ๖๙๗     สารนิพนธ์               ๖ (๐-๑๘-๐) 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

รายละเอียดอาจารย์ประจํา  
๑. ชื่อ อาจารย์ พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ แพทยสภา ๒๕๕๖ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๕๔ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 โรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ           
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง    

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Sirijatuphat R., Wisutep P., Phatharodom P., Navanukroh 
O., Werarak P., Rattanasuwan W. Attitudes, 
confidence and knowledge towards antiretroviral 
pre-exposure prophylaxis (PrEP) prescription among 
health-care providers in Thailand. Journal of the 
international AIDS society. 2019. 22: 90-90. 

๑๒/๑ ๒๕๖๒ 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 
     - 
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๗๗ 

 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๒     ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖)  
ศรวป ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเช้ือที่สําคัญของประเทศไทยและโรคติดเช้ือ

อุบัติใหม่ 
๒ (๒-๐-๔) 

ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
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๗๘ 

 
 
๒.  ชื่อ อาจารย์ นพ.วิชัย ฉัตรธนวารี 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๓ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๑ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
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ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง     

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

Assantachai P, Jirapinyo P, Densupsoontorn N, 
Intalapaporn S, Chatthanawaree W, Muangpaisan W, 
et al. The benefits of a novel chicken-based oral 
nutritional supplement for older adults: A double-
blind randomized controlled trial. Asia Pac j Clin Nutr 
2020;29(4):743-50. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

Chulakadabba K, Muangpaisana W, Siritipakornb P, 
Wongviriyawong T, Suraarunsumrit P, Chalermsri C, 
Intalapaporn S, Chatthanawaree W, Srinonprasert V, 
Assantachai P. Characteristics and real-life outcomes 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 
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๗๙ 

of dementia and cognitive impairment at a geriatric 
clinic. Dement Geriatr Cogn Disord 2020;49(3):312-9. 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 
     - 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
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๘๐ 

 
 
 

๓.  ชื่อ อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร 
      คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ๒๕๕๓ 
ว.ว. อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซ่ัม แพทยสภา ๒๕๔๗ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๔๕ 

ป.บัณฑิต อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 

 
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ           
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง   

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน
ผลงาน

วิชาการ/ค่า
นํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Assantachai P, Jirapinyo P, Densupsoontorn N, 
Intalapaporn S, Chatthanawaree W, Muangpaisan 
W, et al. The benefits of a novel chicken-based 
oral nutritional supplement for older adults: A 
double-blind randomized controlled trial. Asia 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 
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ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน 

เกณฑ์
มาตรฐาน
ผลงาน

วิชาการ/ค่า
นํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

Pac j Clin Nutr 2020;29(4):743-50. 
Chulakadabba K, Muangpaisana W, Siritipakornb P, 

Wongviriyawong T, Suraarunsumrit P, Chalobol 
Chalermsri C, Intalapaporn S, Chatthanawaree W, 
Srinonprasert V, Assantachai P. Characteristics and 
real-life outcomes of dementia and cognitive 
impairment at a geriatric clinic. Dement Geriatr 
Cogn Disord 2020;49(3):312-9. 

๑๒/๑ ๒๕๖๓ 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 
     - 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
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๘๒ 

 
 
 
๔.  ชื่อ อาจารย์ พญ.อรนิช นาวานุเคราะห์ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

M.S. Clinical Research Oregon Health and Science University, 
USA 

๒๕๖๓ 

ว.ว. อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ แพทยสภา ๒๕๕๗ 
ว.ว. อายุรศาสตร์ แพทยสภา ๒๕๕๕ 
พ.บ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙ 
 

สังกัด  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 โรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
 
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่              
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ           
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง   
 

ประเภทผลงาน ช่ือผลงาน เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่านํ้าหนัก 

ปีท่ีเผยแพร่
ผลงาน 

บทความทาง
วิชาการ 

Pannapoch L, Navanukroh O. Occupational post-exposure 
prophylaxis for blood-borne pathogens. Siriraj Med Bull 
2021;14(1):13-8.  

๑๒/๑ ๒๕๖๔ 

 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

- 
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๘๓ 

 
 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรวป ๕๐๒     ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖)  
ศรวป ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเช้ือที่สําคัญของประเทศไทยและโรคติดเช้ือ

อุบัติใหม่ 
๒ (๒-๐-๔) 

ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด ๒ (๒-๐-๔) 
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๘๔ 

 
 
 

ภาคผนวก ค   
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก      O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ 
๑) หมวดวิชาบังคับ            
ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา และสาธารณสุข       O O O  O 
ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค O   O  O O O O O O 
ศรวป ๕๐๓  การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาดวิทยา            
ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับระบาดวิทยา  O      O  O  
ศรวป ๕๐๕ หลักการสอบสวนและการควบคุมโรคระบาด  O      O   O 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทางวิทยาการระบาด  O    O      
ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด   O     O     
๒) หมวดวิชาเลือก            
ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ O   O  O O   O O 
ศรวป ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเช้ือท่ีสําคัญในประเทศไทย O O  O  O O O O O O 
ศรวป ๕๑๖ การคิดเชิงระบบสําหรับระบาดวิทยาและสาธารณสุข      O      
ศรวป ๕๑๗ เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา                        O  O O O   O 
ศรวป ๕๑๘ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว    O  O O O   O 
ศรวป ๕๑๙ สัมมนาทางการพัฒนาสุขภาพ                
ศรวป ๕๒๐ ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ O   O  O O   O O 
ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์    O   O    O 
ศรคร ๕๒๗ การส่ือสารและสารสนเทศทางการแพทย์     O  O     
ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย   O  O O      
ศรคร ๕๒๙ การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันคลินิก O   O    O O   
๓) วิทยานิพนธ์ (สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒)            
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๘๕ 

รายวิชา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ศรวป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์            
๔) สารนิพนธ์ (สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข)            
ศรวป ๖๙๗ สารนิพนธ์            

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ กับ Core values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ   
(ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมวด ๔ ข้อ ๒) 

Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการในการค้นคว้า รวบรวมและการนําเสนอข้อมูล 
๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
Integrity 
Mastery, Integrity 

๒. ด้านความรู ้
๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญเก่ียวกับสาขาวิชาระบาด
วิทยาและชีวสถิติ    
๒.๒ มีความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้นข้อมูล รวบรวม เรียบเรียงและนําเสนอด้วย
กระบวนการที่เหมาะสม 

 
Mastery 
 
Mastery, Determination 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านระบาดวิทยา  เพ่ือให้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นระบบ 
๓.๒ สามารถค้นหา รวบรวม ประเมินข้อมูลและนําเสนอองค์ความรู้ในสาขาด้าน
ระบาดวิทยา ได้อย่างมีระบบ 
๓.๓ สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ด้านระบาดวิทยา และความรู้อื่นๆ 
ในการออกแบบและแก้ไขปัญหาได้ 

 
Determination 
Originality 
 
Originality, Leadership 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะความเป็นผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม 
๔.๒ มีความรับผิดชอบในการทํางานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย   

 
Harmony, Leadership 
Altruism 
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๘๖ 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ   
(ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมวด ๔ ข้อ ๒) 

Core values ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์
เชิงปริมาณ และนําเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การเขียน และ
สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
Mastery  
 
Integrity 

 
 

ภาคผนวก ง  
เอกสารแนบตาม AUN-QA 

 
ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม กับวัตถุประสงค์หลักสูตรปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑ . มี คุณธรรมและจริยธรรมที่ ถูก ต้องเหมาะสมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

๒ . รวบรวม แจกแจงปัจจัยที่ สัมพันธ์ กับปัญหาทาง
สาธารณสุข รวมท้ังวางแผนการเฝ้าระวัง วินิจฉัย แก้ไข
และควบคุมปัญหาทางระบาดวิทยาท้ังในโรงพยาบาล  
และในชุมชน  สืบสวนวิจัยค้นคว้าหาสาเหตุของโรค 
ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการระบาดของโรคได้ 

๒.   มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ด้านระบาดวิทยา แนวทางการทําวิจัยด้านสาธารณสุขและ
เก่ียวข้องกับเวชศาสตร์อิงหลักฐาน ในการหาปัจจัยเสี่ยง
ของโรคและประเมินวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด   

๓ . วิ เคราะห์ประเด็นห รือปัญหาด้านระบาดวิทยา  
ประยุกต์ข้อมูลทางระบาดวิทยามาใช้ในการวางแผน
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

๓.  วิเคราะห์ปัญหา วิจารณ์ผลงานวิจัย สรุปประเด็นและ
ประยุกต์ผลการวิจัย สร้างงานวิจัยด้านระบาดวิทยา และ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้
อย่างเหมาะสม   

๔. ร่วมงานกับผู้อื่นด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นํา 
ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ 

๔. ร่วมงานกับผู้อ่ืนด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นํา 
ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ 
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๘๗ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ . สามารถ ค้นค ว้างานวิช าการโดย ใช้ เทค โน โล ยี
สารสนเทศ  ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากรระดับ
ต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชีวสถิติที่เหมาะสมในงาน
ระบาดวิทยา 

๕ . สามารถ ค้นค ว้างาน วิชาการโดยใช้ เทค โน โล ยี
สารสนเทศ  ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากรระดับ
ต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชีวสถิติที่เหมาะสมในงาน
ระบาดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร * 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

     

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญด้านระบาดวิทยา แนวทางการทําวิจัย
ด้านสาธารณสุขและเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์อิง
หลักฐาน ในการหาปัจจัยเส่ียงของโรคและ
ประเมินวิธีการรักษาท่ีเหมาะสมที่สุด   

     

๓. วิเคราะห์ปัญหา วิจารณ์ผลงานวิจัย สรุป
ประเด็นและประยุกต์ผลการวิจัย สร้างงานวิจัย
ด้านระบาดวิทยา และประยุกต์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถ
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้
อย่างเหมาะสม   
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๘๘ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร * 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

๔ ร่วมงานกับผู้อ่ืนด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี มี
ค วาม เป็ น ผู้ นํ า  ทํ างาน เป็ น ที ม  มี ค วาม
รับผิดชอบ 

     

๕   สาม ารถ ค้ น ค ว้ างาน วิช าการ โด ย ใช้
เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ   ส่ื อ ส ารอ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพกับบุคลากรระดับต่างๆ ตลอดจน
สามารถเลือกใช้ชีวสถิติที่ เหมาะสมในงาน
ระบาดวิทยา 

     

 
 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร (Program learning outcomes (PLOs) *) 
PLOs 1. ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ  

ในการค้นคว้า รวบรวม และการนําเสนอข้อมูล 
PLOs 2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญเก่ียวกับสาขาวิชาระบาดวิทยาและ

ชีวสถิติ 
PLOs 3. วิเคราะห์ปัญหาทางด้านระบาดวิทยาได้อย่างมีเหตุผล ประยุกต์ความรู้ด้านระบาดวิทยา 

เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขและระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบ 

PLOs 4. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีทักษะความเป็นผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
ในการทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย   

PLOs 5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสืบค้นความรู้ สร้าง และ
นําเสนอองค์ความรู้และผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา สื่อสารด้วยการพูดอ่าน และ
เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๘๙ 

 
ตารางที่  ๓  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลการเรียน รู้ ๕  ด้านตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF)  
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ด้าน ผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
1 2 3 4 5 

คุณ
ธร

รม
จร

ิยธ
รร

ม ๑.๑ มีความซ่ือสัตย์ทางวิชาการในการค้นคว้า 
รวบรวมและการนําเสนอข้อมูล 

     

๑.๒ ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

     

คว
าม

รู้ 

๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญเก่ียวกับสาขาวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ   

     

๒.๒ มีความรู้เก่ียวกับวิธีการสืบค้นข้อมูล รวบรวม 
เรียบเรียงและนํ าเสนอด้ วยกระบวนการที่
เหมาะสม 

     

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญญ
า 

๓.๑ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านระบาดวิทยา  
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นระบบ 

     

๓.๒ สามารถค้นหา รวบรวม ประเมินข้อมูลและ
นําเสนอองค์ความรู้ในสาขาด้านระบาดวิทยา ได้
อย่างมีระบบ 

     

๓.๓ สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ด้าน
ระบาดวิทยา และความรู้อ่ืนๆ ในการออกแบบ
และแก้ไขปัญหาได้ 

     

ทัก
ษะ

คว
าม

  
สัม

พัน
ธ์ฯ

 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีทักษะความเป็นผู้นํา 
และสามารถทํางานเป็นทีม 

     

๔.๒ มีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   

     

กา
รวิ

เค
รา

ะห
 ์

เช
ิงต

ัวเล
ขฯ

 ๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ
สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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๙๐ 

ด้าน ผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
1 2 3 4 5 

และนําเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง
การพูด การฟัง การเขียน และสามารถเลือกใช้
รูปแบบการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

     

 
ตารางที่ ๔  แสดงกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความซ่ือสัตย์
ทางวิชาการในการค้นคว้า รวบรวม 
และการนําเสนอข้อมูล 

- บรรยายประกอบการ  อภิปราย
กลุ่ม 

- การมอบหมายงาน 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- กําหนดให้เวลาในการเข้าเรียน และ
ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- คุณภาพของผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- แบบเสนอการพิจารณาคณะกรรมการ
จริยธรรม การวิจัยในคน 

- นําข้อมูลการเข้าเรียนที่ได้ไปใช้
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีที่ สํ าคัญ เก่ียวกับสาขาวิชา
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ 

- การบรรยาย 
- สัมมนา 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปราย 
- การมอบหมายงาน 

- รายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
- นําเสนอในชั้นเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
- การสอบ 
- วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

วิเคราะห์ปัญหาทางด้านระบาดวิทยา
ได้อย่างมีเหตุผล ประยุกต์ความรู้ด้าน
ระบาดวิทยา เพ่ือบูรณาการเช่ือมโยง
กับระบบสาธารณสุขและระบบอ่ืนๆ 
ที่ เก่ียวข้อง ในการแก้ไขปัญหาเชิง
ระบบ 

- กรณีศึกษา 
- การบรรยาย 
- สัมมนา 
- การมอบหมายงาน 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- การฝึกภาคสนาม 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- การสอบ 
- วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
- รายงานการศึกษาจากการฝึก
ภาคสนาม 
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๙๑ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะความเป็น
ผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม มี
ความรับผิดชอบในการทํางานตามที่
ได้รับมอบหมาย   

- การศึกษาดูงาน 
- สัมมนา 
- การทํางานกลุ่ม 
- การอภิปรายกลุ่ม 

- การสังเกตพฤติกรรม 
 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสืบค้น
ความรู้ สร้างและนําเสนอองค์ความรู้
และผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา 
ส่ือสารด้วยการพูดอ่าน และเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การมอบหมายงาน 
- สัมมนา 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- การนําเสนอผลงาน 
- การทําวิทยานิพนธ์ 
- การบรรยายในชั้นเรียน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- ผลงานที่นําเสนอ 
- รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- บทสรุปจากการอภิปราย 
- วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
ตารางที่ ๕ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-
ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

PLOs 
1 2 3 4 5 

  หมวดวิชาบังคับ      
๑ ศรวป 

๕๐๑ 
แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยาและ
สาธารณสุข 

๓ (๓-๐-๖)  P I I P I 

๒ ศรวป 
๕๐๒ 

ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค ๓ (๓-๐-๖) P I R I I 

๓ ศรวป 
๕๐๓ 

การออกแบบและวิธีวิทยาทางระบาด
วิทยา 

๓ (๓-๐-๖)  M R P P R 
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๙๒ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-
ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

PLOs 
1 2 3 4 5 

๔ ศรวป 
๕๐๔ 

ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา ๓ (๓-๐-๖) P P R P P 

๕ ศรวป 
๕๐๕ 

หลักการสอบสวนและการควบคุม
โรคระบาด 

๑ (๑-๐-๒) P M M P P 

๖ ศรวป 
๖๙๔ 

การฝึกภาคสนามทางวิทยาการ
ระบาด  

๓ (๑-๖-๐)  M P M P M 

๗ ศรวป 
๖๙๕ 

สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการระบาด  ๒ (๒-๐-๔) P P M M M 

หมวดวิชาเลือก         
๘ ศรวป 

๕๑๔ 
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  ๒ (๒-๐-๔) P P P P I 

๙ ศรวป 
๕๑๕ 

ระบาดวิทยาโรคติดเช้ือท่ีสําคัญของ
ประเทศไทยและโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 

๒ (๒-๐-๔) P I R P R 

๑๐ ศรวป 
๕๑๖ 

 

การคิดเชิงระบบสําหรับระบาดวิทยา
และสาธารณสุข 

๓ (๓-๐-๖) P P M P P 

๑๑ ศรวป 
๕๑๗ 

เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา    ๒ (๒-๐-๔)  P I R  P R  

๑๒ ศรวป 
๕๑๘ 

เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ๒ (๒-๐-๔)  P I I P I 

๑๓ ศรวป 
๕๑๙ 

สัมมนาทางการพัฒนาสุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) P P M M M 

๑๔ ศรวป 
๕๒๐ 

ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔) P R  R P R 
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๙๓ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-
ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

PLOs 
1 2 3 4 5 

๑๕ ศรคร 
๕๒๖ 

จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) M R R P I 

๑๖ ศรคร 
๕๒๗ 

การส่ือสารและสารสนเทศทางการ
แพทย์ 

๑ (๑-๐-๒) P  R R P M 

๑๗ ศรคร 
๕๒๘ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) P R R  R R 

๑๘ ศรคร 
๕๒๙ 

การสอนที่มีประสิทธิภาพในช้ันคลินิก ๑ (๑-๐-๒) P R R P  P 

วิทยานิพนธ์   (สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒)      
๑๙ ศรวป 

๖๙๘ 
วิทยานิพนธ์ ๑๒ 

(๐-๓๖-๐) 
M M M M M 

สารนิพนธ์  (สําหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข)      
๒๐ ศรวป 

๖๙๗ 
สารนิพนธ์ ๖ 

(๐-๑๘-๐) 
M M M M M 

I      = ELO is introduced & assessed  P     = ELO is practiced & assessed  
R     = ELO is reinforced & assessed  M    = Level of Mastery is assessed   
ตารางที่ ๖ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา    
  แผน ก แบบ ก ๒ 

ช้ันปีที่ ความรู้ ทักษะ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับเม่ือเรียนจบแต่ละช้ันปี 
๑ ความรู้ 

- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญด้านระบาดวิทยา แนว
ทางการทําวิจัยด้านสาธารณสุขและเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์อิงหลักฐาน ในการหาปัจจัยเส่ียง
ของโรคและประเมินวิธีการรักษาที่เหมาะสมท่ีสุด  
ทักษะ 
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๙๔ 

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา วิจารณ์ผลงานวิจัย สรุปประเด็นและประยุกต์
ผลการวิจัย  ค้นคว้างานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
กับบุคลากรระดับต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชีวสถิติที่เหมาะสมในงานระบาดวิทยา 

๒ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยงานวิจัยด้านระบาด
วิทยา และประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถบริหารจัดการงานวิจัยได้ด้วย
ตนเอง 

 
 แผน ข 
ช้ันปีที่ ความรู้ ทักษะ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับเม่ือเรียนจบแต่ละช้ันปี 

๑ ความรู้ 
- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญด้านระบาดวิทยา แนว
ทางการทําวิจัยด้านสาธารณสุขและเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์อิงหลักฐาน ในการหาปัจจัยเส่ียง
ของโรคและประเมินวิธีการรักษาที่เหมาะสมท่ีสุด  
ทักษะ 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา วิจารณ์ผลงานวิจัย สรุปประเด็นและประยุกต์ผลการวิจัย  
ค้นคว้างานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากร
ระดับต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ชีวสถิติท่ีเหมาะสมในงานระบาดวิทยา 

๒ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยงานวิจัยด้านระบาด
วิทยา และประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม  

 
ภาคผนวก จ  

การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาวิทยาการระบาด   

ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
____________________________________________ 
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๙๕ 

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๗๖  
      เม่ือวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนีข้อเร่ิมใช้กับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑                
      ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๑ ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๔.๒ พัฒนาเน้ือหารายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับ  ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ 
 ๔.๓ เพ่ือปรับปรุงจํานวนหน่วยกิตและรายวิชาในหมวดเลือกให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ิม
รายวิชาเลือกให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.๔ เพ่ิมเน้ือหาในส่วนท่ีนักศึกษายังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๕. สาระสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข  
 ๕.๑ ยกเลิกการเรียนการสอนหลักสูตรภาคปกติ และเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ แทน 
      ๕.๒ เพ่ิมแผนการศึกษา แผน ข 
 ๕.๓ ปรับรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

เดิม ปรับปรุง 
ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย * ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย * 
ศาสตราจารย์ นพ.วีรศักด์ิ เมืองไพศาล * ศาสตราจารย์ นพ.วีรศักด์ิ เมืองไพศาล * 
รองศาสตราจารย์ นพ.วินัย รัตนสุวรรณ * รองศาสตราจารย์ นพ.วินัย รัตนสุวรรณ * 
รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร รองศาสตราจารย์ นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร 
รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย 
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๙๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กมล อุดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กมล อุดล * 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต 
 
๕.๔ ขอปรับเปลี่ยนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรดังน้ี 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม และรายวิชาในหลักสูตรปรบัปรุง 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การ

เปล่ียนแปลง 
หมวดวิชาบังคับ  (๑๘ หน่วยกิต)    

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาบังคับ  (๑๘ หน่วยกิต)    

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

 ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
               และสาธารณสุข 
SIPV 501 Basic Concepts in Epidemiology and 
             Public Health 

ศรวป ๕๐๑ แนวคิดพ้ืนฐานทางระบาดวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
               และสาธารณสุข 
SIPV 501 Basic Concepts in Epidemiology and 
             Public Health 

 
คงเดิม 

 ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค       ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV 502  Epidemiology in Specific Diseases 

ศรวป ๕๐๒ ระบาดวิทยาเฉพาะกลุ่มโรค        ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV 502 Epidemiology in Specific Diseases 

คงเดิม 

ศรวป ๕๐๓ รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย        ๓ (๓-๐-๖) 
               ทางระบาดวิทยา 
SIPV 503   Designs and Methodology in 
               Epidemiology 

ศรวป ๕๐๓ การออกแบบและวิธีวิทยาทาง      ๓ (๓-๐-๖) 
               ระบาดวิทยา 
SIPV 503   Designs and Methodology in 
               Epidemiology 

 ปรับช่ือ
รายวิชา
ภาษาไทย 
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 
ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทาง     ๓ (๑-๖-๐) 
               วิทยาการระบาด   
SIPV 694   Field Training in Epidemiology      

ศรวป ๖๙๔ การฝึกภาคสนามทาง     ๓ (๑-๖-๐) 
               วิทยาการระบาด   
SIPV 694   Field Training in Epidemiology      

คงเดิม 

สศรบ ๖๐๒  หลักวิทยาการระบาด ๓ (๒-๒-๕) 
PHEP 602 Principles of Epidemiology 

- ยกเลิกการ
สอน 

สศชส ๖๐๒  ชีวสถิติ ข                       ๓ (๓-๐-๖)  
PHBS 602 Biostatistics II 

- ยกเลิกการ
สอน 

 ศรวป ๕๐๔ ชีวสถิติสําหรับงานระบาดวิทยา     ๓ (๓-๐-๖) 
SIPV  504   Biostatics for Epidemiology 

รายวิชาใหม่ 
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๙๗ 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การ
เปล่ียนแปลง 

 ศรวป ๕๐๕  หลักการสอบสวนและการควบคุม ๑ (๑-๐-๒) 
                โรคระบาด                           
SIPV 505  Principle of Outbreak Investigation and   
              Control 

รายวิชาใหม่ 

 ศรวป ๖๙๕ สัมมนาการวิจัยทางวิทยาการ       ๒ (๒-๐-๔) 
               ระบาด                                                 
SIPV 695  Seminar in Epidemiology 

รายวิชาใหม่  

หมวดวิชาเลือก  (๑๔ หน่วยกิต) 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเลือก  (๑๘ หน่วยกิต)    
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

สศรบ ๖๐๔  วิธีการทางสถิติในงาน ๓ (๓-๐-๖) 
                วิทยาการระบาด ๑    
PHEP 604 Statistical Methods in Epidemiology I      

- ยกเลิกการ
เรียน 

สศชส ๖๐๘  สถิติสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
PHBS 608 Health Statistics            

- ยกเลิกการ
เรียน 

สศชส ๖๓๐  วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
                 สุขภาพ      
PHBS 630 Research Methods in Health Sciences     

- ยกเลิกการ
เรียน 

สศชส ๖๙๕  สัมมนาชีวสถิติ   ๒ (๒-๐-๔) 
PHBS 695 Seminar in Biostatistics          

- ยกเลิกการ
เรียน 

- ศรวป ๕๑๔ พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
               ผู้สูงอายุ     
SIPV 514 Gerontology and Geriatric Medicine 

รายวิชาใหม่ 

- ศรวป ๕๑๕ ระบาดวิทยาโรคติดเช้ือ ๒ (๒-๐-๔) 
               ท่ีสําคัญของประเทศไทยและโรคอุบัติใหม่   
SIPV 515  Epidemiology of Impotant Infectious 
              Diseases of Thailand and Emerging   
               Infectious Diseases        

รายวิชาใหม่ 

- ศรวป ๕๑๖ การคิดเชิงระบบสําหรับ            ๓ (๓-๐-๖) 
               ระบาดวิทยาและสาธารณสุข 
SIPV 516  Systematic Thinking for Epidemiology 
              and Public Health 

รายวิชาใหม่ 
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๙๘ 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การ
เปล่ียนแปลง 

- ศรวป ๕๑๗ เวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
               และพิษวิทยา                            
SIPV 517 Environmental Medicine and  
               Toxicology 

รายวิชาใหม่ 

- ศรวป ๕๑๘ เวชศสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV 518  Travel Medicine 

รายวิชาใหม่ 

- ศรวป ๕๑๙ สัมมนาทางการพัฒนาสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV 519  Seminar in Health Development 

รายวิชาใหม่ 

 ศรวป ๕๒๐ ระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ ๒ (๒-๐-๔) 
SIPV 520 Non-communicable Disease 
             Epidemiology 

รายวิชาใหม่ 

- ศรคร ๕๒๖ จริยธรรมทางการแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) 
SIID 526 Medical Ethics 

เพ่ิมรายวิชา 

- ศรคร ๕๒๗ การส่ือสารและสารสนเทศ ๑ (๑-๐-๒) 
               ทางการแพทย์ 
SIID 527   Biomedical Communication and  
              Informatics 

เพ่ิมรายวิชา 

- ศรคร ๕๒๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ (๑-๐-๒) 
SIID   528  Patient Safety  

เพ่ิมรายวิชา 

- ศรคร ๕๒๙ การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
               ในช้ันคลินิก 
SIID 529 Effective Clinical Teaching 

เพ่ิมรายวิชา 

วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต  
ศรวป ๖๙๘  วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
SIPV  698  Thesis           

ศรวป ๖๙๘  วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
SIPV 698    Thesis           

คงเดิม 

สารนิพนธ์   ๖ หน่วยกิต สารนิพนธ์  ๖  หน่วยกิต  
- ศรวป ๖๙๗   สารนิพนธ์ ๖ (๐- ๑๘-๐) 

SIPV  697    Thematic Paper                                
เพ่ิมเติมรายวิชา
แผนการศึกษา 

แผน ข 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
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๙๙ 

 ๖.๑ แผน ก แบบ ก ๒ 
หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต 

เกณฑ์มาตรฐานฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
๑.  บังคับ ศึกษารายวิชา ๑๘ ๑๘ 
๒.  เลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖ 
๓.  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ ๓๖ ๓๖ 

 
       ๖.๒ แผน ข 

หมวดวิชา จํานวนหน่วยกิต 
เกณฑ์มาตรฐานฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

๑.  บังคับ ศึกษารายวิชา - ๑๘ 
๒.  เลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ - ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
๓.  สารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ 

ไม่เกิน ๖ 
- 

๖ 

จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๖ - ๓๖ 
 


