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%. วตัถุประสงค์ 
 เพื;อผลิตดุษฎีบณัฑิตที;มีคุณสมบติัดงัต่อไปนี?  

@. เป็นนกัวจิยัทางการแพทยค์ลินิกที;มีความรู้อยา่งลึกซึ? งเกี;ยวกบักระบวนวธีิการวจิยัทางคลินิก สามารถ
นาํความรู้นั?นมาใชใ้นการวจิยัเพื;อปรับปรุงกระบวนการวนิิจฉยัโรค การดูแลรักษาผูป่้วย ตลอดจนการ
ป้องกนัการเกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพเพื;อเพิ;มประสิทธิภาพในการจดัการปัญหาทางการแพทยไ์ด้
ดียิ;งขึ?น 

P. มีความสามารถในการสร้างผลงานวจิยัที;ไดม้าตรฐานสากล เป็นองคค์วามรู้ใหม่ดา้นวทิยาศาสตร์คลินิก 
ตลอดจนสามารถนาํความรู้นั?นไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

 
). หลกัสูตร 
 การศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์คลินิก เป็นหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น P แบบ คือ 

แบบ 1 (2) เป็นแผนการศึกษาที;เนน้งานวิจยั โดยมีการทาํดุษฎีนิพนธ์เพียงอยา่งเดียว แต่อาจเรียนรายวิชา
เพิ;มเติมไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์;ปรึกษา นกัศึกษาตอ้งทาํดุษฎีนิพนธ์  ซึ; งมีค่าเทียบไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต ผลงานที;ไดจ้ากการทาํดุษฎีนิพนธ์ ตอ้งมีการลงตีพิมพแ์ละเผยแพร่หรือมีการตอบรับให้ลง
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดบันานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 1 เรื;อง   และมีการนาํเสนอในการประชุมสัมมนา
วิชาการในระดบัชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า @ เรื;อง  แผนการศึกษานี? ใชส้ําหรับผูที้;เคยผ่านหลกัสูตรระยะสั?นของหน่วย
ระบาดวทิยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ขอนแก่น หรือ M.Sc.-ThaiCERTC หรือเทียบเท่าไม่เกิน [ ปี 

แบบ 2 (2) เป็นแผนการศึกษาที;เนน้งานวจิยั โดยมีการเรียนรายวิชาร่วมกบัการทาํดุษฎีนิพนธ์ โดยนกัศึกษา
ตอ้งทาํดุษฎีนิพนธ์ ซึ; งมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต ผลงานที;ไดจ้ากดุษฎีนิพนธ์ตอ้งมีการลงตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่หรือมีการตอบรับให้ลงตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดบันานาชาติไม่นอ้ยกวา่ 1 เรื;อง   และมีการ
นาํเสนอในการประชุมสมัมนาวิชาการในระดบัชาติ/นานาชาติไม่นอ้ยกวา่ @ เรื;อง  



โดยการศึกษาทั?ง P แบบ นักศึกษาจะตอ้งแบ่งเวลาบางส่วนให้มีการดูแลรักษาผูป่้วยในโครงการวิจยั และผูป่้วย
ทั;วไปในจาํนวนเวลาที;เหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อแผนการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

).- โครงสร้างหลกัสูตร 
  แบบ @(P)      

ดุษฎีนิพนธ์    ไม่นอ้ยกวา่ ^_ หน่วยกิต 
สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก    ไม่นบัหน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิต  ไม่นอ้ยกวา่ ^_ หน่วยกิต 

    แบบ P(P) 
   หมวดวิชาบงัคบั   ไม่นอ้ยกวา่ `   หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก    ไม่นอ้ยกวา่ a   หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่    ab  หน่วยกิต 

สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก    ไม่นบัหน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิต  ไม่นอ้ยกวา่ 48   หน่วยกิต 

 

5. รายวิชา  

 5.1 หลกัสูตร แบบ - (1) นกัศึกษาตอ้งลงเรียนวชิา a[c ``@ สัมมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก @ วิชา a[c ``P สมัมนา
ทางวทิยาศาสตร์คลินิก P และวิชา a[c ``a สัมมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก a โดยไม่นบัหน่วยกิต สาํหรับรายวิชาใน
หลกัสูตรนี?ไดแ้ก่ 
   a[c ̀ `c ดุษฎีนิพนธ์     ^_ 
    Dissertation 
 2.1 หลกัสูตรแบบ 1(1) 

  ก. หมวดวิชาบังคับ 
  หมวดวิชาบงัคบั เป็นวชิาหลกัที;นกัศึกษาในหลกัสูตรตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ ` หน่วยกิต 
ประกอบดว้ยรายวิชาต่อไปนี?  
  a[c cdd ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์คลินิก    a(a-d-b) 
   Research Methodology in Clinical Sciences 
  357 701 การวดัและชีวสถิติทางวทิยาศาสตร์คลินิก   a(P-a-b) 
   Measurement and Biostatistics in Clinical Sciences 
  357 702 การบริหารงานวจิยัและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   a(a-d-b) 
   Research Management and Health Economics 

นอกจากนี?นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่อไปนี?  โดยไม่นบัหน่วยกิต   
  a[c ̀ `@ สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก @    @(@-d-P) 
   Seminar in Clinical Sciences I 
 



 a[c ̀ `P สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก P    @(@-d-P) 
   Seminar in Clinical Sciences II 
  a[c ̀ `a สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก a    @(@-d-P) 
   Seminar in Clinical Sciences III 
 
  ข. หมวดวิชาเลือก เป็นวิชาที;นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียน ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรของสาขาวชิา โดยมีองคป์ระกอบของการตดัสินใจเลือกขึ?นอยูก่บัความสนใจและความเหมาะสม
ของนักศึกษาที;จะเลือกแนวทางในการส่งเสริมความรู้ในวิชาเฉพาะสาขาวิชาหรือวิชาเลือกในสาขาวิชาอื;นเพื;อสนับสนุน
พื?นฐานความรู้ในการทาํงานวจิยั โดยนกัศึกษาตอ้งเลือกลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ a หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที;เปิดสอน
ในสาขาวิทยาศาสตร์คลินิกดังต่อไปนี? และ/หรือเป็นรายวิชาของภาควิชาต่าง ๆ ที; เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือรายวิชาเลือกที;จะเปิดสอนภายหลงัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  a[b c@a เทคนิคทางหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทย ์   P(d-b-^) 
   Laboratory Techniques in Medical Sciences 
  362 732 ชีวสารสนเทศศาสตร์     P(P-d-^) 
   Bioinformatics 
  363 711 โภชนาการทางการแพทย ์     P(P-d-^) 
   Medical Nutrition 
  363 716 เทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์    P(P-d-^) 
   Medical Biotechnology 
  363 719 ชีววทิยาระดบัโมเลกลุเชิงคอมพิวเตอร์ขั?นสูง   @(d-a-@) 
   Advanced Computational Molecular Biology 
  364 714 ปรสิตวทิยาเชิงคลินิก     P(@.[-@.[-d) 
   Clinical Parasitology 
  ab^ c@b วทิยาภูมิคุม้กนัต่อการติดเชื?อปรสิต    P(P-d-P) 
   Immunology  of Parasitic Infections 
  365 723 เซลลพ์นัธุศาสตร์และเซลลพ์นัธุศาสตร์ระดบัโมเลกุล  P(P-d-^) 
   Cytogenetics and Molecular Cytogenetics 
  366 725 เภสัชวทิยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด    P(P-d-P) 
   Cardiovascular Pharmacology 
  367 716 สรีรวทิยาบูรณาการ      P(P-d-^) 
   Intergrated Physiology 
  367 721 ประสาทสรีรวทิยาขั?นสูง     a(a-d-b) 
   Advanced Neurophysiology 
  367 722 สรีรวทิยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดขั?นสูง   a(a-d-b) 
   Advanced Cardiovascular Physiology  



  367 723 สรีรวทิยาระบบหายใจขั?นสูง     a(a-d-b) 
   Advanced Pulmonary Physiology 
  367 725 สรีรวทิยาระบบต่อมไร้ท่อขั?นสูง    a(a-d-b) 
   Advanced Endocrine Physiology 
  367 728 สรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุขั?นสูง     a(a-d-b) 
   Advanced Muscular Physiology 
  367 729 สรีรวทิยาระบบกลา้มเนื?อขั?นสูง    a(a-d-b) 
   Advanced Muscular Physiology 
    

ค. ดุษฎนีิพนธ์ 
  357 999 ดุษฎีนิพนธ์      ab หน่วยกิต 
   Dissertation 
 
6. แผนการศึกษา 

 ภาคเรียนที" -    ปีที" -           จํานวนหน่วยกติ 

             แบบ -(1)      แบบ 1(1) 
 a[c cdd ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์คลินิก    - a 
 357 701 การวดัและชีวสถิติทางวทิยาศาสตร์คลินิก   - a  
 357 702 การบริหารงานวจิยัและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   - a 
 a[c ̀ `@ สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก @    1 - 
 357 997 ดุษฎีนิพนธ์      ` - 
      รวม   ` ` 
 
 ภาคเรียนที" 1    ปีที" -        จาํนวนหน่วยกติ 

                   แบบ -(1)      แบบ 1(1) 
 a[c ̀ `@ สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก @    - @ 
 a[c ̀ `P สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก P    @ - 
 xxx xxx วชิาเลือก       - a 
 357 997 ดุษฎีนิพนธ์      ` - 
 357 999 ดุษฎีนิพนธ์      - b 
      รวม   ` ` 
 
 
 
 



 ภาคเรียนที" -    ปีที" 1      จํานวนหน่วยกติ 

                   แบบ -(1)      แบบ 1(1) 
 a[c ̀ `P สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก P    - @ 
 a[c ̀ `a สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก a    @ - 
 357 997 ดุษฎีนิพนธ์      ` - 
 357 999 ดุษฎีนิพนธ์      - ` 
      รวม   ` ` 
 
ภาคเรียนที" 1 ปีที" 1 จาํนวนหน่วยกติ 

        แบบ -(1)      แบบ 1(1) 
 a[c ̀ `a สมัมนาทางวทิยาศาสตร์คลินิก a    - @ 
 357 997 ดุษฎีนิพนธ์      ` - 
 357 999 ดุษฎีนิพนธ์      - ` 
      รวม   ` ` 

 
 ภาคเรียนที" -    ปีที" %              จํานวนหน่วยกติ 

                 แบบ -(1)     แบบ 1(1) 
 357 997 ดุษฎีนิพนธ์      ` - 
 357 999 ดุษฎีนิพนธ์      - ` 
      รวม   ` ` 
  
 ภาคเรียนที" 1    ปีที" %               จํานวนหน่วยกติ 

                  แบบ -(1)      แบบ 1(1) 
 357 997 ดุษฎีนิพนธ์      a - 
 357 999 ดุษฎีนิพนธ์      - a 
      รวม   a a 

 
 


