หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คลินิก
1.

2.

ชื่ อหลักสู ตร

ชื่ อปริญญา

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
: Doctor of Philosophy in Clinical Sciences

ภาษาไทย

:
:
:
:

ภาษาอังกฤษ

3.

4.

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์คลินิก)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์คลินิก)
Doctor of Philosophy (Clinical Sciences)
Ph.D. (Clinical Sciences)

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นนักวิจยั ทางการแพทย์คลินิกที่มีความรู ้อย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับกระบวนวิธีการวิจยั ทางคลินิก สามารถ
นําความรู ้น้ นั มาใช้ในการวิจยั เพื่อปรับปรุ งกระบวนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาผูป้ ่ วย ตลอดจนการ
ป้องกันการเกิดโรคหรื อปัญหาทางสุ ขภาพเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการปัญหาทางการแพทย์ได้
ดียงิ่ ขึ้น
2. มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจยั ที่ได้มาตรฐานสากล เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ดา้ นวิทยาศาสตร์คลินิก
ตลอดจนสามารถนําความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

หลักสู ตร
การศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คลินิก เป็ นหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ คือ
แบบ 1 (2) เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้นงานวิจยั โดยมี การทําดุษฎี นิพนธ์เพียงอย่างเดี ยว แต่อาจเรี ยนรายวิชา
เพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่ วยกิต ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา นักศึกษาต้องทําดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่
น้อยกว่า 48 หน่ วยกิต ผลงานที่ ได้จากการทําดุษฎี นิพนธ์ ต้อ งมีการลงตีพิม พ์แ ละเผยแพร่ หรื อมี การตอบรับให้ลง
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่ อง และมี การนําเสนอในการประชุ มสัมมนา
วิชาการในระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่ อง แผนการศึกษานี้ ใช้สําหรับผูท้ ี่ เคยผ่านหลักสู ตรระยะสั้นของหน่ วย
ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ขอนแก่น หรื อ M.Sc.-ThaiCERTC หรื อเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี
แบบ 2 (2) เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจยั โดยมีการเรี ยนรายวิชาร่ วมกับการทําดุษฎีนิพนธ์ โดยนักศึกษา
ต้องทําดุ ษฎี นิพนธ์ ซึ่ งมี ค่าเที ยบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต ผลงานที่ได้จ ากดุษ ฎีนิ พ นธ์ต อ้ งมีก ารลงตีพิม พ์แ ละ
เผยแพร่ หรื อมีการตอบรับให้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง และมีการ
นําเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่ อง

โดยการศึกษาทั้ง 2 แบบ นักศึกษาจะต้องแบ่งเวลาบางส่ วนให้มีการดูแลรักษาผูป้ ่ วยในโครงการวิจยั และผูป้ ่ วย
ทัว่ ไปในจํานวนเวลาที่ เหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อแผนการศึกษาโดยผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร
4.1 โครงสร้ างหลักสู ตร
แบบ 1(2)
ดุษฎีนิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า
48
หน่วยกิต
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก
ไม่นบั หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า
48
หน่วยกิต
แบบ 2(2)
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า
9
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
3
หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า
36
หน่วยกิต
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก
ไม่นบั หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า
48
หน่วยกิต
5. รายวิชา
5.1 หลักสู ตร แบบ 1 (2) นักศึกษาต้องลงเรี ยนวิชา 357 991 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 1 วิชา 357 992 สัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์คลินิก 2 และวิชา 357 993 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 3 โดยไม่นบั หน่วยกิต สําหรับรายวิชาใน
หลักสู ตรนี้ได้แก่
357 997 ดุษฎีนิพนธ์
48
Dissertation
5.2 หลักสู ตรแบบ 2(2)
ก. หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับ เป็ นวิชาหลักที่นกั ศึกษาในหลักสู ตรต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
357 700 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์คลินิก
3(3-0-6)
Research Methodology in Clinical Sciences
357 701 การวัดและชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์ คลินิก
3(2-3-6)
Measurement and Biostatistics in Clinical Sciences
357 702 การบริ หารงานวิจยั และเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข
3(3-0-6)
Research Management and Health Economics
นอกจากนี้นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นบั หน่วยกิต
357 991 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 1
1(1-0-2)
Seminar in Clinical Sciences I

357 992 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 2
Seminar in Clinical Sciences II
357 993 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 3
Seminar in Clinical Sciences III

1(1-0-2)
1(1-0-2)

ข. หมวดวิ ช าเลื อก เป็ นวิ ช าที่ นั กศึ ก ษาจะต้อ งเลื อ กลงทะเบี ยนเรี ยน ตามคําแนะนํ าของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรของสาขาวิชา โดยมีองค์ประกอบของการตัดสิ นใจเลือกขึ้นอยูก่ บั ความสนใจและความเหมาะสม
ของนักศึกษาที่จะเลือกแนวทางในการส่ งเสริ มความรู ้ในวิชาเฉพาะสาขาวิชาหรื อวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่นเพื่อสนับสนุ น
พื้นฐานความรู ้ในการทํางานวิจยั โดยนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต โดยเป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอน
ในสาขาวิทยาศาสตร์ คลิ นิ กดังต่ อไปนี้ และ/หรื อเป็ นรายวิชาของภาควิชาต่าง ๆ ที่ เปิ ดสอนในระดับบัณฑิ ตศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรื อรายวิชาเลือกที่จะเปิ ดสอนภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
356 713 เทคนิคทางห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2(0-6-4)
Laboratory Techniques in Medical Sciences
362 732 ชีวสารสนเทศศาสตร์
2(2-0-4)
Bioinformatics
363 711 โภชนาการทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Nutrition
363 716 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
2(2-0-4)
Medical Biotechnology
363 719 ชีววิทยาระดับโมเลกุลเชิงคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง
1(0-3-1)
Advanced Computational Molecular Biology
364 714 ปรสิ ตวิทยาเชิงคลินิก
2(1.5-1.5-0)
Clinical Parasitology
364 716 วิทยาภูมิคุม้ กันต่อการติดเชื้อปรสิ ต
2(2-0-2)
Immunology of Parasitic Infections
365 723 เซลล์พนั ธุศาสตร์และเซลล์พนั ธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Cytogenetics and Molecular Cytogenetics
366 725 เภสัชวิทยาระบบหัวใจร่ วมหลอดเลือด
2(2-0-2)
Cardiovascular Pharmacology
367 716 สรี รวิทยาบูรณาการ
2(2-0-4)
Intergrated Physiology
367 721 ประสาทสรี รวิทยาขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Neurophysiology
367 722 สรี รวิทยาระบบหัวใจร่ วมหลอดเลือดขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Cardiovascular Physiology

367 723 สรี รวิทยาระบบหายใจขั้นสู ง
Advanced Pulmonary Physiology
367 725 สรี รวิทยาระบบต่อมไร้ท่อขั้นสู ง
Advanced Endocrine Physiology
367 728 สรี รวิทยาระบบสื บพันธุ์ข้ นั สู ง
Advanced Muscular Physiology
367 729 สรี รวิทยาระบบกล้ามเนื้อขั้นสู ง
Advanced Muscular Physiology
ค. ดุษฎีนิพนธ์
357 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
6. แผนการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
357 700
357 701
357 702
357 991
357 997

357 991
357 992
xxx xxx
357 997
357 999

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

36 หน่วยกิต

ปี ที่ 1

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์คลินิก
การวัดและชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์คลินิก
การบริ หารงานวิจยั และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุ ข
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 1
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2

3(3-0-6)

ปี ที่ 1

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 1
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 2
วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 1(2) แบบ 2(2)
3
3
3
1
9
9
9
จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 1(2) แบบ 2(2)
1
1
3
9
6
9
9

ภาคเรียนที่ 1
357 992
357 993
357 997
357 999

ปี ที่ 2

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 2
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 3
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
รวม

ภาคเรียนที่ 2

ปี ที่ 2

357 993 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์คลินิก 3
357 997 ดุษฎีนิพนธ์
357 999 ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 1

ปี ที่ 3

357 997 ดุษฎีนิพนธ์
357 999 ดุษฎีนิพนธ์
รวม
ภาคเรียนที่ 2

ปี ที่ 3

357 997 ดุษฎีนิพนธ์
357 999 ดุษฎีนิพนธ์
รวม

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 1(2) แบบ 2(2)
1
1
9
9
9
9
จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 1(2) แบบ 2(2)
1
9
9
9
9
จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 1(2) แบบ 2(2)
9
9
9
9
จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 1(2) แบบ 2(2)
3
3
3
3

