รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/ คณะแพทยศาสตร์ /โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Community and Family Medicine
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว)
ชื่ อย่ อ วท.ม. (เวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Master of Science (Community and Family Medicine)
ชื่ อย่ อ M.Sc. (Community and Family Medicine)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนการสอน
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัว ฉบับ พ.ศ. 2550
- กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
- ได้ พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึ กษา ในการประชุ มครั้ งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556
- ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ ในสถาบันศึกษาระดับต่ างๆ
8.2 นักวิชาการสาธารณสุ ข
8.3 นักวิจยั
8.4 นักพัฒนาชุมชนและสังคม
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทอย่ างมากต่ อสถานการณ์ การแข่ งขันทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ของประเทศ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยทีจ่ ะทาให้ เกิดความมัน่ คงได้ น้นั คือ คุณภาพของประชากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ การสร้ างงานวิจัย
ทีม่ คี ุณภาพสามารถนาไปสู่ การพัฒนาด้ านต่ างๆ ของประเทศได้
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลีย่ นแปลงของโลกปัจจุบันที่เน้ นการพึ่งตนเอง และกระบวนการมีส่วนร่ วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่ งผล
ให้ การดาเนินวิถีชีวติ ในสังคมไทยเปลีย่ นแปลงไปจากสังคมและวัฒนธรรมเดิม ความต้ องการด้ านบุคลากรที่สามารถสร้ างงานวิจัย
ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม ย่ อมนาไปสู่ การมีครอบครัว ชุมชน ทีม่ สี ุ ขภาพดี
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการพัฒนาปรั บปรุ งหลักสู ตรให้ มีความทันสมัยเพื่ อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สามารถสร้ างและพัฒนางานด้ านเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
เป็ นหลักสู ตรทีต่ อบสนองพันธกิจด้ านการวิจยั เชิงเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว

12. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการองค์ ความรู้ เพื่อสร้ างงานวิจยั ด้ านเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
1.2 ความสาคัญ
การศึกษาเป็ นสิ่งสาคัญเพราะเป็ นการเพิม่ พูนและพัฒนาองค์ ความรู้ รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ การเรียนรู้ ทาให้ สามารถ
แก้ ปัญหาและสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศตามร่ างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีความต่ อเนื่องจากแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็ นศู นย์ กลางของการพัฒนา” และ “สร้ างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ ดังนั้นการพัฒนาคนให้ มี
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางปั ญญา ทักษะทางความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นและมีความสาคัญยิง่
ในการประเมินศั กยภาพของประเทศโดยรวม ที่เกี่ยวข้ องกับการศึ กษาและสุ ขภาพในด้ านโอกาสพบว่ า กระแสความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะโลกร้ อนและกระแสอนุรักษ์ นิยมทาให้ มีการดาเนินชี วิตตามวิถีธรรมชาติ เน้ นความเรี ยบง่ าย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชาการสู่ สังคมผู้สูงอายุ การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นปัจจัยสร้ างโอกาสในการขยายตลาดสิ นค้ าที่มีความสร้ างสรรค์
มีเอกลักษณ์ เฉพาะเพื่อตอบสนองการสร้ างสุ นทรียภาพของการดาเนินชีวิตและการรักษาสุ ขภาพ ส่ วนภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ และวัฒนธรรมที่เข้ ามาประเทศไทย ส่ ง ผลต่ อวิถีชีวิตคนไทยทั้งระดับครอบครัว ชุ มชน และประเทศ ก่ อให้ เกิดความเสี่ ยงต่ อ
การเกิดพฤติกรรมโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน สาหรับจุดแข็ง มีการเปลี่ยนแปลง ที่เน้ นการพึ่งตนเองและกระบวนการมีส่วน
ร่ วมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่ งผลให้ ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาหลายมิติ ที่เหมาะสมกับสภาพภู มิสังคมของ
ตนเอง ทาให้ มกี ระบวนการพัฒนาปรับไปสู่ วิถีการพึ่งตนเองและเกิดความยั่งยืนมากขึน้ ส่ วนจุดอ่ อน การก้ าวสู่ สังคมผู้สูงอายุของ
ไทยยังขาดการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องที่สาคัญ ทั้งด้ านการสร้ างหลักประกันรายได้ การสร้ างสั งคมแห่ งการเ รี ยนรู้ การ
จัดบริการสวัสดิการและโครงสร้ างพื้นฐานที่เหมาะสม การบริการสั งคมยังมีปัญหา ส่ งผลให้ คุณภาพการเรี ยนของนักเรียนต่ากว่ า
มาตรฐาน ขาดนิสัยใฝ่ รู้ และความคิดสร้ างสรรค์ คนไทยยังมีปัญหาด้ านสุ ขภาพทีเ่ กิดจากโรคทีป่ ้องกันได้
การพัฒนาคุณภาพ-พัฒนาทุนมนุ ษย์ ให้ เข้ มแข็ง พร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลง นอกจากเสริ มสร้ างความรู้ พื้นฐานที่มี
คุณภาพ เรียนรู้ ทกั ษะชีวติ ทีเ่ หมาะสมแล้ ว ควรเพิม่ ความรู้ ความชานาญในศาสตร์ วิทยาการ การพัฒนาต่ อยอด เพื่อให้ เป็ นผู้มีความ
พร้ อมในจิตสาธารณะ 5 ประการ ได้ แก่ จิตแห่ งวิทยาการ ทีม่ กี ารเรียนรู้ ตลอดชีวิต คิดเป็ น ทาเป็ น จิตแห่ งการสั งเคราะห์ คือการสั่ ง
สม ต่ อยอด และสร้ างนวัตกรรมความรู้ จิตแห่ งการสร้ างสรรค์ ด้ วยการหมั่นฝึ กฝน จิตแห่ งความเคารพ ที่พร้ อมเปิ ดใจกว้ างพร้ อม
รับฟั งทุกความคิดเห็น และจิตแห่ งคุณธรรม ที่มีความรู้ คู่คุณธรรมนาการพัฒนา (ร่ างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11)
ดังนั้น การปรั บปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา สาหรั บปี การศึกษา 2556-2560 จึงมีความจาเป็ นและสาคัญเพื่ อให้ มี
คุณภาพยิง่ ขึน้ มีความทันสมัย และสอดคล้ องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ

1.3

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ที่สามารถประยุกต์ ใช้ ในการวิเคราะห์ และจัดการองค์ ความรู้ เรื่ องสุ ขภาพของสั งคมในระดับ ครอบครั ว
และชุมชน
2) สามารถสร้ างงานวิจยั โดยบูรณาการองค์ ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ กร และ/หรื อ สุ ขภาพของสั งคมในระดับ ครอบครัว
และชุมชน
3) มีความรู้ และทักษะในการสร้ างผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ มาตรฐานสากลและแก้ ปัญหาสุ ขภาพของสังคมในระดับ ครอบครัว
และชุมชน
4) มีปฏิสัมพันธ์ และประสานความร่ วมมือในการทางานกับชุมชน
5) มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติต่อวิชาชีพของตนเองและสังคม

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค (จากระบบไตรภาค)
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1) คุณวุฒิ
2.2.1.1 เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ด้ านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สั งคมศาสตร์
การแพทย์ สุ ขศึกษา หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องทั้งในหรื อต่ างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ ทีม่ คี ่ าระดับเฉลีย่ สะสม (GPA)
ไม่ ตา่ กว่ า 2.75 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการหลักสู ตรพิจารณาให้ สมัครได้ หรื อ

2.2.1.2 เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ด้ านแพทยศาสตร์ หรื อสั ตวแพทย์ (หลักสู ตร 6 ปี ) ทั้งในหรื อ
ต่ างประเทศจากสถาบันการศึ กษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ที่มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ ต่ากว่ า
2.50 หรื อคณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักสู ตรพิจารณาให้ สมัครได้
2.2.2) มีหนังสื อรับรองด้ านวิชาการและจริยธรรม (recommendation) อย่ างน้ อย 2 ฉบับ
2.2.3) กรณีเป็ นผู้เข้ าศึกษาชาวต่ างชาติต้องสามารถฟัง พูด อ่ าน และเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่ วยกิต
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่ TU-GET คะแนน
หรื อ Paper-Based TOEFL หรื อ Computer-Based TOEFL หรื อ Internet-Based TOEFL IELTS หรื อโดยเป็ น
ผลสอบใน ระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3) ผู้เข้ าศึ กษาต้ องส่ งแนวคิดการวิจัย (concept paper) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ เพื่ อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก และนาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
4) ผู้เข้ าศึกษาแบบ ก 1 ต้ องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้ อมูลระดับชาติ หรื อฐานข้ อมูลระดับ
นานาชาติ อย่ างน้ อย 2 ฉบับ โดยมีหลักฐานที่แสดงให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ ว่าผลงานดังกล่ าวกระทาด้ วยตนเองเป็ น
ส่ วนใหญ่
5) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
แบบ ก 2 ศึกษารายวิชา (course work) 12 หน่ วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ 24 หน่ วยกิต
1) ต้ องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ ของคณะอนุกรรมการหลักสู ตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หรื อการเข้ ารับคัดเลือกโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
หลักสู ตร
2) มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS โดยเป็ นผลสอบภาษาอังกฤษในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (ถ้ าคะแนนสอบไม่ เป็ นไปตาม เกณฑ์ สามารถลงเรียนรายวิชา หลังจากขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษา)
3) ผู้เข้ าศึ กษาต้ องส่ งแนวคิดการวิจัย (concept paper) ไปยังคณะแพทยศาสตร์ เพื่ อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก และนาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์
4) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ/หรื อคณะแพทยศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษามีข้อจากัดทางทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา และการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อทาความเข้ าใจระบบการเรียนของสาขาวิชา
2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ IT และทักษะทางภาษา แก่ นักศึกษาใหม่ และมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาตลอดหลักสู ตร
สมา่ เสมอตามความต้ องการของผู้เรียน

3. จัดให้ มอี าจารย์ ทปี่ รึกษาทัว่ ไป เพื่อช่ วยการปรับตัวในการเรียน
2.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิต จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36
หน่ วยกิต
ต้ องทากิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยที่ไม่ ใช่ ผลงานวิทยานิพนธ์ อีกอย่ างน้ อย 2 กิจกรรมโดยไม่ นับหน่ วย
กิต (กิจกรรมวิชาการ ได้ แก่ การนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการหรื อตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการ
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ าง
น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ ( 2 ปี ) และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษา (5 ปี )
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่ วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
24 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ วร.
หมายถึง รายวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
HM
หมายถึง Community and Family Medicine
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-9
หมายถึง วิชาบังคับ
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในวิชาบังคับ
เลขหลักร้ อย
เลข 6-7
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.3.1 วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่ อรายวิชา
วร.600
HM600
วร.601
HM601
วร.602
HM602
วร.603
HM603
รหัสวิชา
วร.800
HM800

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4 (4-0-12)
Research Methodology in Qualitative and Quantitative Research
ทฤษฎีและแนวคิดสาหรับเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
2 (2-0-6)
Theory and concept for Community Medicine and Family Medicine
สัมมนาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
3 (0-4-8)
Community medicine and Famity medicine seminar
หัวข้ อพิเศษเพื่อการวิจยั
3 (3-0-9)
Special Topic for Research

3.1.3.2 วิทยานิพนธ์
ชื่ อรายวิชา
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1/ แผนก แบบ ก2)
Thesis
แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคศึกษาที่ 1
วร.800 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคศึกษาที่ 2
วร.800 วิทยานิพนธ์
รวม

6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
ปี การศึกษาที่ 2

ภาคศึกษาที่ 1
วร.800 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคศึกษาที่ 2
วร.800 วิทยานิพนธ์
รวม

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
36/24

แผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคศึกษาที่ 1
วร.600 ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4 หน่ วยกิต
วร.601 ทฤษฎีและแนวคิดสาหรับเวชศาสตร์ ชุมชน
2 หน่ วยกิต
และเวชศาสตร์ ครอบครัว
วร.602 สัมมนาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว 3 หน่ วยกิต
วร.603 หัวข้ อพิเศษเพื่อการวิจยั
3 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต
ภาคศึกษาที่ 2
วร.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคศึกษาที่ 1
วร.800 วิทยานิพนธ์
รวม

12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วร. 600 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4 (4-0-12)
HM600 Research Methodology in Qualitative and Quantitative Research
ทบทวนวรรณกรรมวิจัย ผ่ านสื่ อ อิเลคโทรนิ ก ออกแบบงานวิจัย เชิ ง คุ ณภาพและเชิ ง ปริ มาณ สมมติฐ านวิจัย กรอบ
แนวความคิด จริยธรรมการทาวิจัย การรวบรวมข้ อมูล ขนาดตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ สถิติ
พรรณนา วิธีวเิ คราะห์ แบบพาราเมตทริกและนอนพาราเมตริก การหาความสัมพันธ์ แบบรีเกรซชั่นและโลจิสติกรีเกรซชั่น
วร. 601 ทฤษฎีและแนวคิดสาหรับเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
2 (2-0-6)
HM601 Theory and concept for Community Medicine and Family Medicine
แนวคิ ดและหลั กการเวชศาสตร์ ชุ มชนและเวชศาสตร์ ครอบครั ว บู รณาการการสร้ างนวั ตกรรมสุ ข ภาพในชุ ม ชน:
สั งคมศาสตร์ การแพทย์ ประชากรศาสตร์ สร้ างเสริมสุ ขภาพกลุ่มในประชากรเฉพาะ วิทยาการระบาด นโยบายและการวางแผน
สุ ขภาพ ระบบบริการสุ ขภาพ หลักการดูแลสุ ขภาพครอบครัว การสื่ อสารสุ ขภาพ
วร. 602 สัมมนาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
HM602 Community medicine and Famity medicine seminar

3 (0-4-8)

ทักษะการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ พัฒนางานวิจัยทางเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว การอ่ านบทความทาง
วิชาการ เพื่อมุ่งแก้ โจทย์ วิจัยจากงานประจาของผู้เรียน อภิปรายความคิดเชิงสร้ างสรรค์ ในประเด็นสาคัญของการศึ กษาปั ญหาที่
เกิดขึน้ เพื่อนาไปสู่ การทาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งจริยธรรมการวิจยั ทีจ่ ะต้ องตระหนัก
วร. 603 หัวข้ อพิเศษเพื่อการวิจยั
3 (3-0-9)
HM603 Special Topic for Research
ความรู้ ในมุมมองใหม่ ๆ ประเด็นเฉพาะด้ านที่เกีย่ วกับเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว โดยเชื่ อมโยงกับโจทย์ วจิ ยั
จากงานประจาของผู้เรียน
วร. 800 วิทยานิพนธ์
36/24 หน่ วยกิต
HM800 Thesis
สร้ างโครงการวิจัย ดาเนินงานวิจัยอันก่ อให้ เกิดความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ ชุมชนแลเวชศาสตร์ ครอบครั ว
จัดทาวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับหัวข้ อทางเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครั ว นาเสนอวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์ ผลงานเผยแพร่
จริยธรรมในการทาวิจยั จรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
วร. 600 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
4 (4-0-12)
HM600 Research Methodologies in Qualitative and Quantitative Research
Electronic literature review, design in qualitative and quantitative study, hypothesis conceptual framework,
research ethic, data collection, sample size and sampling, statistical significant test, descriptive statistics analysis with
parametric and non parametric method, regression and logistic regression
วร. 601 ทฤษฎีและแนวคิดสาหรับเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
2 (2-0-6)
HM601 Theory and concept for Community Medicine and Family Medicine
Principle and concepts of community medicine and family medicine, integrated Medicine in community:
medical social sciences, demography, health promotion in specific population, epidemiology, health policy and planning,
health service system, family health care, health communication
วร. 602 สัมมนาเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
3 (0-6-6)
HM602 Community medicine and Famity medicine seminar
Critical thinking skills, synthesis, developing research in community medicine and family medicine, academic
appraisal, formulating research questions from routine work, creative discussion on the topic of study, developing thesis,
concern about research ethics.
วร. 604 หัวข้ อพิเศษเพื่อการวิจยั
HM604 Special Topic for research

3 (3-0-9)

New innovative knowledge, specific issues related to community medicine and family medicine by associated
with research question from routine work
วร. 800 วิทยานิพนธ์
36/24 หน่ วยกิต
HM800 Thesis
Create research project, process the research in order to establish innovation of medical sciences, develop
thesis in community medicine and family medicine topic, present the thesis, publish the output, research and academic
publication ethics.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
เพื่อให้ นักศึกษาทาวิจยั ในหัวข้ อทีจ่ ะนาไปพัฒนาหน่ วยงานทีป่ ฏิบัติ และ/หรื อ เป็ นองค์ ความรู้ ใหม่ ทีจ่ ะนาไปให้ เกิดประโยชน์
ในระดับชาติ ในทางเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยวิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ รับระดับ S จะต้ อง
ได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณ ค่ าระดับเฉลีย่ นักศึกษาต้ องมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
1. มีความเข้ าใจ และมีความรู้ ในสาระสาคัญอย่ างถ่ องแท้ ในองค์ ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
2. สามารถออกแบบ ดาเนินการวิจยั พัฒนาเทคนิคการวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึ่งองค์ ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ ชุมชนและเวช
ศาสตร์ ครอบครัว
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดขอบในการดาเนินการวิจยั และมีจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ผลงานทางด้ านเวช
ศาสตร์ ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว
5.3 ช่ วงเวลา
สาหรับแผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี การศึกษาที่ 1 และ 2
สาหรับแผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา ที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่ วยกิตสาหรับแผน ก 1
24 หน่ วยกิตสาหรับแผน ก 2
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
การทาวิทยานิพนธ์
1. สาหรับ แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาทาการทบทวนวรรณกรรม และนาเสนอรายงานความก้ าวหน้ า ทุกสัปดาห์ ต่อ
คณะอนุกรรมการหลักสู ตรฯ และเมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษาแรกเกณฑ์ ประเมินเป็ น S (ใช้ ได้ ) เมื่อมีบทความที่พร้ อมส่ ง
ตีพิมพ์ อันเป็ นผลจากการทบทวนวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่นักศึ กษาเสนอใน concept paper
2. สาหรับ แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00

2. นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทย
3. ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ แก่ TU-GET คะแนน หรื อ
Paper-Based TOEFL คะแนน หรื อ Computer-Based TOEFL คะแนน หรื อ Internet-Based TOEFL คะแนน โดยเป็ นผลสอบ
ใน IELTS ระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
4. หลังจากลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ให้ คณะแต่ งตั้งกรรมการ สอบเค้ าโครง คณะกรรมการสอบเค้ าโครง ประก อบด้ วย
อาจารย์ ที่ปรึ กษาจากอาจารย์ ประจาหลักสู ตร 1-2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน จากภายนอกมหาวิทยาลัย และอีก 1 คนจากภายใน
มหาวิทยาลัย ทีไ่ ม่ ใช่ อาจารย์ ประจาหลักสู ตร โดยให้ ผ้ทู รงคุณวุฒิจากภายในเป็ นประธานกรรมการในการสอบ
5.อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อนักศึกษามีความพร้ อม ให้ นักศึกษาทาเรื่ องขอให้ คณะอนุกรรมการหลักสู ตร แต่ งตั้งกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
3. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ จะ
ได้ ผลระดับ S (ใช้ ได้ ) ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
1. อาจารย์ พบนักศึกษาวางแผนการทางานร่ วมกัน
2. กาหนดพบกันหรื อติดต่อทางโทรศัพท์ e-mail อย่ างน้ อย 1 ครั้ง/ 2 สัปดาห์
3. บันทึกใน portfolio
5.7 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินตามแผนปฏิบัตกิ าร
2. ประเมินจากผลงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3. ประเมินจาก portfolio
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดั บ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลื อก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ ระดับ U หรื อระดับต่ากว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ ทปี่ รึกษา และคณะอนุกรรมการหลักสู ตร ทบทวนคะแนนสอบ ติดตามงานที่มอบหมาย และผลความก้ าวหน้ าของ
ผู้เรียน แบ่ งเป็ น 2 ระยะคือ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา และ
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบหรื องานทีม่ อบหมายว่ าครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดวิชา และจัดให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา และจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ และสอบผ่านครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) (แผน ก แบบ ก2)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด ได้ แก่ ผลทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (paper-based test)
ไม่ ตา่ กว่ า 550 คะแนน หรื อผลคะแนน TOEFL (computer-based test) ไม่ ตา่ กว่ า 213 คะแนน ผลคะแนน TOEFL (internet based test) ไม่ ตา่ กว่ า 79 คะแนน หรื อผลคะแนน IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 5.5 คะแนน หรื อศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ
1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ รับค่ าระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะแพทยศาสตร์ แต่ งตั้ง
และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตี พิม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิม พ์ ท างวิช าการ หรื อ เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มีร ายงานการประชุ ม (Proceeding) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.5.1 แบบ ก 1 ต้ องมีบทความวิชาการ ตีพมิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ ทีม่ ี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (peer review) และอยู่ในฐานข้ อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ อย่ างน้ อย 2 ชิ้นงาน ในระหว่ าง
ทีศ่ ึกษาตลอดหลักสู ตร

3.5.2 แบบ ก 2 ต้ องมีบทความวิชาการ ตีพมิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ ทีม่ ี กรรมการภายนอกมาร่ วม
กลัน่ กรอง (peer review) และอยู่ในฐานข้ อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ อย่ างน้ อย 1 ชิ้นงาน เมื่อสิ้นสุ ดการศึกษา
3.6 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด และต้ องชาระหนีส้ ิ นต่ างๆ ทั้งหมดที่
มีกบั มหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว

