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บทน�ำ
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี๑ และการประเมิน
หลักสูตรเป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากการ
ประเมิ น จะช่ ว ยให้ทราบว่าหลัก สูต รที่พัฒนาขึ้น มานั้ น เป็ น
หลักสูตรที่ดีหรือไม่ มีจุดดีและจุดด้อยอะไรบ้าง เพื่อน�ำไป
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การด�ำเนิ น การปรั บ หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป จากการด�ำเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ยังไม่มี
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีเพียงการประชุมสัมมนา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัย
จึงได้ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๒) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อน�ำสารสนเทศที่ได้เสนอผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่าย
วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำไป
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนต่อไป โดย
ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ประกอบ
ด้วยการประเมินใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) บริบท (context)
๒) ปัจจัยน�ำเข้า (input) ๓) การด�ำเนินการ (process) และ
๔) ผลผลิต (product)๒ เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั เห็นว่าการประเมินรูปแบบ
ดังกล่าวครอบคลุมทุกขั้นตอนของการใช้หลักสูตร ทั้งการ
วางแผน การด�ำเนินงาน และผลสรุปของการใช้หลักสูตร โดย
การประเมิน ๓ องค์ประกอบแรกจะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุงระหว่างการใช้หลักสูตร ส่วนองค์ประกอบสุดท้าย
จะแสดงถึงผลสรุปของหลักสูตร๓

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research)
โดยมีค�ำถามการประเมิน คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่ และมี
ประเด็นใดที่ต้องปรับปรุง โดยประเมินใน ๔ ด้าน ตามแบบ
ซิปปโมเดล (CIPP Model) ได้แก่ ๑) ด้านบริบท ประกอบ
ด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ ๒) ด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบ
ด้วย โครงสร้าง เนื้อหาวิชา อาจารย์ นักศึกษา ปัจจัยสนับสนุน
๓) ด้านการด�ำเนินการ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล การบริหารหลักสูตร และ ๔) ด้านผลผลิต
คือ บัณฑิต
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ผู้วิจัยแบ่งการประเมินเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
๑. การประเมิ น โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น การตรวจ
สอบคุณภาพขององค์ประกอบของหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน ๒ ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา
มีประสบการณ์ในการประเมินหลักสูตร และการบริหารโรงเรียน
แพทย์ โดยประเมิน ๑) ด้านบริบท ประกอบด้วย ปรัชญา
วัตถุประสงค์ ๒) ด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย โครงสร้าง
เนื้ อ หาวิ ช า และ ๓) ด้ า นการด�ำเนิ น การ ประกอบด้ ว ย
การวัดและประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาประเด็นที่
กล่าวมาข้างต้นว่ามีความเหมาะสม และถูกต้องตามหลักการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ มีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุง
โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาจากเอกสารหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) คู่มือ
นักศึกษา คู่มืออาจารย์ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓, ๔)
รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕, ๖) รายงาน
ผลการด�ำเนิ น การของหลั ก สู ต ร (มคอ. ๗) รายงานการ
ประชุ ม สั ม มนาปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน ผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และหลักเกณฑ์
การตั ด สิ น ผลสอบและการสอบซ่ อ ม การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายข้อ
ค้นพบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาในการวิเคราะห์เอกสารเป็น
เวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
หลังจากนั้นจึงส่งผลการประเมินและข้อค้นพบกลับมายังผู้วิจัย
การวัดผลของการวิจยั ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ๒ ท่านเห็นสอดคล้องกัน
ว่าประเด็นนั้นมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง
๒. การประเมินโดยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เป็นการประเมิน
หลักสูตรในทุกด้าน ยกเว้นด้านผลผลิต เก็บข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอนสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลพุทธโสธร
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ และ
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นรุ่นแรก
ทีส่ �ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทีป่ ระเมิน โดยใช้แบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จ�ำนวน ๓ ชุด ส�ำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต
ในแบบสอบถาม ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑) แบบตรวจสอบรายการ
๒) แบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ และ ๓) แบบสอบถาม
ปลายเปิด ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ๓ ท่าน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา ๒ ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การวิจยั และประเมินผล ๑ ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
พิจารณาความสอดคล้องกับกรอบการประเมิน จุดมุ่งหมาย
ในการประเมิน นิยามศัพท์ และความถูกต้องในการใช้ภาษา
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โดยใช้การวิเคราะห์คา่ IOC (Objective Congruency Index)๔
เพือ่ หาค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ ใช้
การเก็บข้อมูล ๒ วิธี ได้แก่ ๑) แบบสอบถามส�ำหรับบัณฑิต ผูว้ จิ ยั
ได้น�ำแบบสอบถามไปแจกให้บัณฑิตในวันซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจ�ำนวน ๑๓๗ คน
จาก ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๔ ๒) แบบสอบถามส�ำหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ จัดท�ำเป็นแบบสอบถามออนไลน์ จ�ำนวน
๒ ชุด โดยมีระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม
๔๗๒ คน จาก ๕๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ และมีอาจารย์
ตอบแบบสอบถาม ๑๗๖ คน จาก ๗๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๙๕ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การแจกแจงความถี่ และค่าเฉลีย่
ส่วนค�ำถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การตัดสินผลการ
ประเมินพิจารณาจากความเห็น หรือการตอบแบบสอบถาม
ของนักศึกษา อาจารย์ และบัณฑิต ในแต่ละประเด็นแบ่งเป็น
เหมาะสม หมายถึง ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
หลักสูตรในประเด็นต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕๐ จาก ๕ ระดับ ควรปรับปรุง หมายถึง
ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในประด็น
ต่างๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓.๔๙ จาก
๕ ระดับ
๓. การประเมิ น จากเอกสาร เป็ น การตรวจสอบ
คุณภาพขององค์ประกอบของหลักสูตร ด้านผลผลิต ว่าผู้เรียน
สามารถส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา รวมทั้งสามารถสอบ
ผ่านและได้รบั ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่
เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลผู้ส�ำเร็จการศึกษาของงานบริการ
การศึกษา และข้อมูลผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากงานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ และรายงานข้อค้นพบ
การศึกษานีไ้ ด้รบั การรับรองด้านจริยธรรมการวิจยั ใน
คน จากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ชุดที่ ๑ รหัสโครงการ MTU-EC-ES-๑-๑๖๘/๕๘
หนังสือรับรองเลขที่ ๑๘๗/๒๕๕๘

ผลการศึกษา
แยกเป็นรายด้านพบว่า
๑. หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านบริบท เนื่องจาก
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม มี
ความชัดเจนสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ แต่ยังขาดความเชื่อม
โยงกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน ส่วน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based)

มีความชัดเจน เพราะพัฒนามาจากผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๖ แต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง ได้แก่
รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการที่ อ าจปรั บ เป็ น
วิธีการอื่น เช่น การท�ำให้นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นองค์
รวมในการดูแลผู้ป่วย ส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังต้อง
พั ฒ นาการน�ำวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ข องทุ ก รายวิ ช า
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด�ำเนินการครบทุกวัตถุประสงค์ อีกทั้งบาง
วัตถุประสงค์ประเมินผลได้ยาก
๒. หลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสมด้ า นปั จ จั ย น�ำเข้ า
ทั้งเรื่องโครงสร้าง เนื้อหาวิชา อาจารย์ นักศึกษา และปัจจัย
สนับสนุน แต่กม็ ปี ระเด็นทีต่ อ้ งปรับปรุง ได้แก่ จ�ำนวนหน่วยกิต
ทีย่ งั มากเกินกว่าค่าเฉลีย่ ของโรงเรียนแพทย์อนื่ เนือ้ หาวิชาทีย่ งั
บูรณาการได้ไม่สมดุล ควรเพิม่ เติมการสอนการท�ำและประยุกต์
งานวิจัย และเพิ่มเติมการน�ำความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเวชจริยศาสตร์ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพราะยังไม่เพียง
พอ เกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ที่ยังไม่เหมาะสม นอกจากนั้น
อาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกยังเห็นว่าต้อง
ปรับปรุงจ�ำนวนและคุณสมบัติของผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน ทักษะภาษาต่างประเทศ
กล้าแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย รวมทัง้ การมีจติ สาธารณะ
๓. หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านกระบวนการ ทั้ง
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
บริหารหลักสูตร แต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การวัด
และประเมินผลด้านเจตคติและพฤติกรรมเนื่องจากไม่มีการ
ระบุรายละเอียดชัดเจนว่าจะประเมินอย่างไร โดยใช้เครื่องมือ
อะไร ไม่ได้ระบุการให้ข้อเสนอแนะของอาจารย์ต่อนักศึกษา
(feedback) ส่วนการบริหารหลักสูตรมีเพียงอาจารย์จากศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเท่านั้นที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสม
เช่น การช่วยเหลือนักศึกษา มีการน�ำผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและสัมมนาประจ�ำปีไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และการให้ความช่วยเหลือศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกในการจัดการเรียนการสอน
๔. หลักสูตรมีความเหมาะสมด้านผลผลิต เนื่องจาก
ผู ้ เรี ย นร้ อ ยละ ๙๕.๐๙ สามารถส�ำเร็ จ การศึ ก ษาตรงตาม
ระยะเวลาซึ่งมีอัตราที่สูง และทุกคนที่ส�ำเร็จการศึกษาตรง
เวลาสามารถสอบเพื่อรับการประเมินและรับรองความรู้ความ
สามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ยังต้องพัฒนากระบวนการ
สอบคัดเลือกและการติดตามผู้เรียนเพื่อลดจ�ำนวนการลาออก
และการไม่ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลา รวมทั้ ง ต้ อ งมี
การศึกษาคุณภาพของบัณฑิตด้วย
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วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
ในด้ า นบริ บ ท ถึ ง แม้ ว ่ า ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รจะ
สอดคล้องกับสภาพสังคม มีความชัดเจนสามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้ แต่ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รต่ อ ไปต้ อ งพั ฒ นาการเขี ย น
ปรัชญาของหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางใน
การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา๑ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบางวัตถุประสงค์
ยังวัดผลได้ยาก เช่น วัตถุประสงค์ที่ ๙ ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่
“มีศลิ ปะการด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข” ซึง่ ผูท้ รง
คุณวุฒิและอาจารย์เห็นสอดคล้องกันว่าต้องปรับปรุงหรือควร
พัฒนาการวัดผลเชิงประจักษ์
ด้านปัจจัยน�ำเข้าในส่วนจ�ำนวนหน่วยกิตที่มากเกิน
ไปเป็นประเด็นที่เห็นว่าต้องน�ำไปปรับปรุงเนื่องจากข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒ ท่าน สอดคล้องกับนักศึกษาที่เห็นว่าเรียน
หนักเกินไป ส่วนเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับเวชจริยศาสตร์ ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการป้องกัน
โรคและสร้างเสริมสุขภาพ เมือ่ พิจารณาจากรายวิชาในหลักสูตร
แล้วเห็นว่ามีการสอนเนือ้ หาในส่วนนี้ ซึง่ ควรเพิม่ รายละเอียดให้
ชัดเจนในแผนการสอนและรายละเอียดของรายวิชา (course
specification) มคอ. ๓ และ ๔ ตามแนวทางของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การสอนการท�ำและประยุกต์งาน
วิจัย ในปัจจุบันหลักสูตรได้มีรายวิชาที่เปิดสอนแล้ว แต่ยังต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท�ำวิจัยร่วมกับอาจารย์เพื่อ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลส�ำหรับแพทยศาสตรศึกษา๕
ด้านกระบวนการต้องพัฒนาความชัดเจนของการวัด
และประเมินผลด้านเจตคติและพฤติกรรม และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน โดยต้องระบุกระบวนการว่า
จะท�ำอย่างไร เมื่อไหร่ ใช้เครื่องมืออะไรในแผนการสอนและ
รายละเอียดของรายวิชา (course specification) มคอ. ๓
และ ๔ ในด้านกระบวนการผู้วิจัยได้ค้นหาเอกสารหลายฉบับ
พบว่าคณะแพทยศาสตร์ได้ด�ำเนินการใช้หลักสูตรอย่างรอบคอบ
คือ มีการตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ ขึ้นมาควบคุมการใช้
หลักสูตรในหลายขั้นตอน เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะอนุกรรมการประเมินผล คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
และอนุกรรมการรายวิชา เป็นต้น มีการประเมินการจัดการ
เรียนสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการสัมมนาการจัดการเรียน
การสอนหลั ง สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา
เพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้หลักสูตร ในส่วนการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก ในการจั ด การ
เรี ย นการสอนนั้ น คณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารด�ำเนิ น การใน
หลายส่วน เช่น การออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ การรับ
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นักศึกษามาเรียนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
การบรรยายผ่านระบบ Teleconference กรณีหัวข้อที่ไม่มี
อาจารย์ที่สอนได้ เป็นต้น
ด้านผลผลิตพบว่ามีผเู้ รียนทีล่ าออก และมีผสู้ �ำเร็จการ
ศึกษาไม่ตรงตามเวลาประมาณร้อยละ ๕ อาจต้องมีการศึกษา
ในเชิงคุณภาพถึงสาเหตุของการลาออก และสาเหตุที่ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการดูแลผู้เรียน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง มี จุ ด ที่ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของ
การเก็บข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนเนื่องจากได้ข้อมูลตอบกลับ
ค่อนข้างน้อยถึงแม้ผู้วิจัยจะได้ติดตามแล้วก็ตาม แต่เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาจึงได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ในปริมาณน้อย
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เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ ที่ให้ความกรุณา
วิเคราะห์และประเมินหลักสูตร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี
สั ต ยาศั ย ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชั ย พฤกษ์
กุสุมาพรรณโญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ขอขอบคุณอาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษาทุกท่านที่สละ
เวลาในการให้ข้อมูล
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Abstract

An Evaluation of the Doctor of Medicine Program (Modified 2009), Faculty of Medicine, Thammasat
University
Pisit Wattanaruangkowit*, Worapon Wilaem**, Wanwisa Wongwan**, Bongkot Iamchuen**
* Department of Radiology, Faculty of Medicine, Thammasat University
** Educational Service Office, Faculty of Medicine, Thammasat University

Introduction:

An evaluation of Doctor of Medicine program (modified 2009), Thammasat university is an
essential component of continuous renewal of the program. The study aimed to evaluate
the program appropriateness in four areas: context, input, process and output.
Method:
The study was evaluation research conducted during October 2015 to April 2016. The context
of program was evaluated by two medical educators using all relevant curriculum documents.
Other three areas were answered by the current clinical-year students, teachers who involved
in the program and the first batch of graduate from this program by using online and paper
questionnaire. The criteria for appropriate was the mean of item ≥ 3.50. The authors analyzed
the data using descriptive statistics.
Result:
Ninety-one percent of current students, twenty-three percent of teachers and seventy-nine
percent of the first batch graduate responded. The context of program was appropriate both
philosophy and objectives and was outcome - based curriculum. For input; the structure,
content, teachers, students and learning resources were appropriate but minor concerns on
integration and a large number of credits were noted. Medical ethics, patient safety, rational
use of drugs and teacher workload were inappropriate. For process; providing learning
experiences and assessment were appropriate but attitude assessment and student feedback
should be improved. Finally, the output was very satisfied as evident by the percentage of
graduates who acquired the medical license.
Discussion and Doctor of Medicine program (modified 2009) was appropriate according to the evaluation in
Conclusion:
four areas and some opportunities for improvement were identified.  
Key words: Curriculum Evaluation, Doctor of Medicine Program, CIPP Model

