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History of the Liverpool School of Tropical Medicine

“The most successful of the school’s collaborative programmes

since the war has been the development of the Faculty of 

Tropical Medicine in Bangkok, . … 

The objectives of the Bangkok Faculty are roughly the same as 

those of the liverpool School, that is to teach a graduate course 

……… in regard to local endemic disease and community 

medicine and to carry out research and clinical practice in these 

fields. It was always hoped that one day the Bangkok project 

would extend beyond the national boundaries into the region, in 

1966, this occurred”  

B.G. Maegraith, 1972 



ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลกัสูตร 

Graduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene – D.T.M & H.

ระดบัปริญญาโท 3 หลกัสูตร

Master of Clinical Tropical Medicine - M.C.T.M 

Master of Clinical Tropical Medicine (Tropical Pediatrics) - M.C.T.P.   

Master of Science in Tropical Medicine - M.Sc. (Tropical Medicine)

ระดบัปริญญาเอก 2 หลกัสูตร
Doctor of Philosophy in Tropical Medicine - Ph.D. (Tropical Medicine)
Doctor of Philosophy in Clinical Tropical Medicine - Ph.D. (CTM) 

จดัการเรียนการสอนระดบันานาชาติ ตัง้แต่ปี 2510 เป็นเวลากว่า 40 ปี



Best Practice Award 2011

การประชุมวิชาการระดบัชาติ 2554
คณุภาพอดุมศึกษาไทยสู่สากล

8 กนัยายน 2554
อาคารชาเลนเจอร ์อิมแพค็ เมืองทองธานี



ขอบเขตการบรรยาย

1. กำรพฒันำและปรบัปรงุหลกัสตูร DTM&H 
2. จดุเด่นของโครงกำรและวธิกีำรด ำเนินกำรทีน่ ำไปสู่กำรเป็นแนว

ปฏบิตัทิีด่ ีกระบวนกำรปรบัปรงุหลกัสตูรฯ ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2552

3. ปจัจยัทีน่ ำไปสู่ควำมส ำเรจ็ และแนวทำงในกำรพฒันำใหโ้ครงกำรมี
ควำมเป็นนำนำชำตมิำกขึน้

4. ปจัจยัเสีย่งและอนำคต



2503 

ภาษาไทย-แพทยไ์ทย

2510- ปัจจุบนั
ภาษาองักฤษ-แพทยไ์ทยและ

นานาชาติ

ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ือง

2533, 2547, 2552 

จดัตัง้คณะอำยุรศำสตรเ์ขตรอ้น พ.ศ. 2503 เพื่อใหค้วำมรูด้ำ้นอำยุรศำสตรเ์ขตรอ้นโดยละเอยีด
แก่แพทยท์ัง้หลำย และท ำกำรศกึษำวจิยั เพื่อควำมกำ้วหน้ำเกีย่วกบัโรคเขตรอ้นในประเทศไทย

Graduate Diploma in Tropical Medicine and 

Hygiene – D.T.M & H. 

ประกำศนียบตัรบณัฑติ สำขำอำยรุศำสตรเ์ขตรอ้นและสุข
วทิยำ (ปอรส.)



Numbers of DTM&H students

1990

2004

2009

2000

N =779



การสอนระดับนานาชาติ 

Regular courses 1960-2012, n = 3,602, > 60 countries

Short courses 2000-2011, n = 1,741



แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีหน้าท่ี 

1. ส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูเ้รยีน และแนวโน้มของตลำดแรงงำนในอนำคต
2. ศกึษำขอ้มลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัหลกัสตูรจำกต่ำงสถำบนั ทัง้ในประเทศ และ

ต่ำงประเทศ
3. ศกึษำมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูแ้ต่ละดำ้นของคุณวุฒริะดบัประกำศนียบตัร

บณัฑติ และคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่ึง่ประสงค์ ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษำแห่งชำต ิและของมหำวทิยำลยัมหดิล “เป็นคนด ีมี
ปญัญำ น ำพำสขุ”

4. ด ำเนินกำรพฒันำหลกัสตูร 
5. ก ำหนดแนวทำงกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูข้องนกัศกึษำ
6. ก ำหนดกำรประกนัคุณภำพภำยในของหลกัสตูร
7. ประสำนงำนกบับณัฑติวทิยำลยัในกำรเสนอหลกัสตูร ตำมขัน้ตอน



กระบวนการคดัเลือกนักศึกษา

คณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสูตรฯ ได้ก ำหนดคุณสมบตัขิองผู้มสีทิธเิขำ้
ศกึษำในหลกัสูตรประกำศนียบตัรบณัฑติสำขำอำยุรศำสตร์เขตร้อนและ
สุขวทิยำไวด้งันี้ 

 ส ำเรจ็กำรศกึษำแพทยศำสตรบณัฑติ (M.D. หรอื M.B.B.S.)
 มคีวำมรูภ้ำษำองักฤษตำมเกณฑท์ีบ่ณัฑติวทิยำลยั 
มหำวทิยำลยัมหดิล  ก ำหนด หรอืไดค้ะแนน TOEFL ตัง้แต่ 500
คะแนน ขึน้ไป (ผลกำรสอบไมเ่กนิ 2 ปี)



ข้อบงัคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
พ.ศ. 2552 ไดก้ ำหนดควำมหมำยของ “หลกัสตูรนานาชาติ” ว่ำ

“เป็นหลกัสตูรทีม่อีงคค์วำมรูแ้ละเน้ือหำสำระทีม่คีวามเป็นสากล และ
มกีำรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ เพื่อมุง่ผลติบณัฑติ
ใหม้คีณุภาพและมาตรฐานสากล โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นสื่อ”

ความหมายของค าว่า “หลกัสตูรนานาชาติ”



การถ่ายโอนหน่วยกิต

นกัศกึษำขอรบัและเทยีบโอนหน่วยกติได ้เมือ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก

ผู้รบัผิดชอบรำยวิชำและประธำนหลกัสูตร และได้รบัอนุมตัิจำกคณบดี

บณัฑติวทิยำลยั โดยมเีกณฑก์ำรพจิำรณำอนุมตั ิดงันี้

 เป็นรำยวชิำทีเ่รยีนในระดบับณัฑติศกึษำ

 เป็นรำยวชิำทีม่ใีนหลกัสตูรทีร่บัเขำ้ศกึษำและมเีนื้อหำ

เทยีบเคยีงกนัได้

 เป็นรำยวชิำทีเ่รยีนมำแลว้ไมเ่กนิ 5 ปีกำรศกึษำ

 เป็นรำยวชิำทีไ่ดร้บักำรประเมนิผลไดส้ญัลกัษณ์ไมต่ ่ำกว่ำ B



School Course Duration

Tulane University Diploma Course in Clinical Tropical Medicine and 
Travelers’ Health

4 months

Liverpool School of 
Tropical Medicine

Diploma of Tropical Medicine and Hygiene 13 weeks

London School of 
Hygiene and Tropical 
Medicine

Diploma in Tropical Medicine and Hygiene 3 months

John Hopkins University Summer Institute of Tropical Medicine and Public 
Health

8 weeks

Mahidol University 1. Graduate Diploma in Tropical Medicine and 

Hygiene (DTM&H)

2. Master in Clinical Tropical Medicine

- 6 months

- 1 year

West Virginia University Clinical Tropical Medicine and Parasitology Course 8 weeks

University of Virginia 
Health System

Certification in Tropical Medicine & Travelers’ Health 3 years

Approved Pre-requisite Courses for 
“Certificate of Knowledge Examination in Clinical Tropical Medicine and Travelers’ Health”

The American Society for Tropical Medicine and Hygiene

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.afids.org/ASTMH1.jpg&imgrefurl=http://www.afids.org/links2.htm&h=170&w=172&sz=15&hl=th&start=1&um=1&tbnid=HB_BORz6OYX7WM:&tbnh=99&tbnw=100&prev=/images?q=american+society+of+tropical+medicine&svnum=10&um=1&hl=th&sa=N


School Country Main Subject Duration

London School of Tropical 
Medicine & Hygiene

UK Tropical medicine 3 months

Liverpool School of 
Tropical Medicine

UK Tropical medicine 13 weeks

Gorgas Course Peru Clinical Tropical medicine 9 weeks

Tulane University USA Clinical Tropical medicine and 
Travelers health

4 months

Humboldt University Germany Tropical medicine and Public Health 13 weeks

Bernhard Nocht Institue Germany Tropical Medicine & Parasitology 3 months

Mahidol University Thailand Tropical Medicine & Hygiene 6 months

James Cook University Australia Tropical Medicine & Hygiene; 
Travel Medicine

6-12 Months; 
6-12 months

The International Society of Travel Medicine

List of schools in which the student can get a diploma in 

Travel/tropical medicine

https://www.istm.org/main_frame.aspx


(1) เนื้อหำของหลกัสตูรและรำยวชิำสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัหลกัสูตรระดบั

เดยีวกนัทีเ่ปิดสอนในต่ำงประเทศ ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล

(2) จดักำรเรยีนกำรสอนดว้ยภำษำองักฤษ

(3) วทิยำนิพนธเ์ป็นภำษำองักฤษ

(4) อำจำรยผ์ูส้อนตอ้งมคีวำมรูภ้ำษำองักฤษดี

(5) มอีำจำรยช์ำวต่ำงชำตริว่มอยูใ่นทมีผูส้อน

(6) ผูเ้รยีนตอ้งมทีัง้นกัศกึษำไทยและนกัศกึษำต่ำงชำติ

(7) มคีวำมรว่มมอืทำงวชิำกำรกบัสถำบนักำรศกึษำต่ำงประเทศ

ตวับง่ช้ีและเกณฑค์ณุภาพของหลกัสตูรนานาชาติ



• ท ำกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อกำรด ำเนินกำรของหลกัสตูรฯ โดย
แบบสอบถำม จดัระดบัควำมพงึพอใจ และใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็ต่ำงๆ ดงันี้
– ผลสมัฤทธิต์ำมวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร

– ประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้ไดแ้ก่ เนื้อหำของหลกัสตูร อำจำรยผ์ูส้อน    กระบวนกำร
จดักำรเรยีนกำรสอน ปจัจยัเกือ้หนุนต่ำงๆ 

– ควำมพงึพอใจในภำพรวม

– มกีำรสมัภำษณ์เพิม่เตมิเมือ่ผูเ้รยีนส ำเรจ็กำรศกึษำแลว้ (Exit interview) 

• น ำผลกำรประเมนิ แจง้แก่คณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูรและคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ เพื่อร่วมกนัวำงแผนปรบัปรุงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนใหด้ขีึน้ เช่น 
อบรมกำรออกขอ้สอบ กำรวดัและประเมนิผล 

การติดตามและประเมินผลหลกัสตูร



ความเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี

1. อำจำรยผ์ู้สอนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถและมคีวำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
โรคเขตร้อน โดยเฉพำะมงีำนวิจยัที่ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ และ
สำมำรถน ำไปใชใ้นกำรตรวจวเิครำะห ์รกัษำ และป้องกนัโรคเขตรอ้น

2. มเีอกลกัษณ์ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เนื่องจำกเป็นสถำบนัที่สอน
โรคเมอืงรอ้นแห่งเดยีวทีต่ ัง้อยูใ่นเขตรอ้นของโลก จงึท ำใหม้ตีวัอยำ่ง
พยำธ ิพำหะน ำโรค และผูป้ว่ย ใหน้กัศกึษำไดศ้กึษำ

3. มขีอ้ตกลงควำมรว่มมอืกบัสถำบนักำรศกึษำ/องคก์รต่ำงประเทศ



4. มโีครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่นบัสนุนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กล่ำวคอื
ก) มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโรงเรยีนอำยรุศำสตรเ์ขตรอ้น 

(Steering Committee) ก ำกบัดแูลกำรบรหิำรและกำรจดักำรเรยีนกำร
สอนของหลกัสตูรต่ำงๆ

ข) มรีะบบสำรสนเทศทีส่นบัสนุนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัด ี
ลขิสทิธิซ์อฟทแ์วรท์ีจ่ ำเป็นต่อกำรศกึษำวจิยัอย่ำงถูกกฎหมำย 

ค) มหีอ้งบรรยำยขนำดต่ำงๆ ทีม่โีสตทศันูปกรณ์เพยีงพอ
ง) มหีอ้งปฏบิตักิำรและหน่วยเครื่องมอืกลำงทีม่เีครื่องมอืวทิยำศำสตร์

ทนัสมยั เหมำะแก่กำรท ำวจิยั
จ) มโีรงพยำบำลเวชศำสตรเ์ขตรอ้น 

ความเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี



5. อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนบรหิำรกำรศึกษำเอำใจใส่
ต่อควำมเป็นอยูแ่ละสวสัดกิำรดำ้นต่ำงๆ ของนกัศกึษำ

6. กำรออกฝึกภำคสนำมในต่ำงจงัหวดั ได้สมัผสัชวีติควำมเป็นอยู่
และเรยีนรูป้ญัหำสุขภำพของชุมชนดว้ยตนเอง

7. กำรศกึษำทำงคลนิิกดว้ยกำรเรยีนรูจ้ำกผูป้ว่ยจรงิ 

ความเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี

Lecture

50%

Lab Practice

20%

Ward Round

20%

Field Practice

10%



ข้อมูลตามตวัช้ีวดั
จ านวนนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทัง้หมดในหลกัสูตร ปอรส.

2552 2553 2554

ต่ำงชำติ 16 (89%) 41 (95%) 19 (86%)
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ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็

 ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของปจัจยัน ำเขำ้ (Input), กระบวนกำร (Process),
และผลลพัธ ์(Output)

 ก ำหนดเกณฑค์ุณสมบตัแิละกระบวนกำรคดัเลอืกนกัศกึษำทีด่แีละเหมำะสม 
 สนบัสนุนปจัจยัต่ำงๆ เช่น ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ งบประมำณในกำร

พฒันำนกัศกึษำผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ 
 พฒันำอำจำรยผ์ูส้อน กำรปรบัปรุงหลกัสตูร โดยมคีณะกรรมกำร บรหิำร

หลกัสตูรฯ ก ำกบัดแูลอย่ำงใกลช้ดิ 
 ควำมพรอ้มในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กจิกรรมสง่เสรมิกำรเรยีนรูข้ำ้ม

วฒันธรรม
 ควำมเป็นนำนำชำติ

 ศษิยเ์ก่ำ
 ขยำยควำมร่วมมอื
“เป็นคนด ีมปีญัญำ น ำพำสขุ”



ความพร้อมด้านคณาจารย์

คณาจารย์ 2552 2553 2554
ศาสตราจารย์ 6 (6%) 6 (6%) 8 (7%)
รองศาสตราจารย์ 31 (32%) 27 (25%) 25 (22%)
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 24 (25%) 26 (24%) 23 (21%)
อาจารย์ 36 (37%) 48 (45%) 56 (50%)

รวม 97 (100%) 107 (100%) 112 (100%)



ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ
การให้บริการนักศึกษาต่างชาติ



ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม



International Activities



องคก์รต่างประเทศภายใต้คณะฯ

Appointed International Centers

• SEAMEO TROPMED Thailand

• WHO CC

International Institutions hosted by FTM

• SEAMEO TROPMED Network

• MORU, UK

• WHO MMP

• WWARN, USA

• Center of Excellence for Antibody Research, Japan

• ACIPAC, Japan





ปัญหาและปัจจยัเส่ียงของ
หลกัสูตร

• คู่แข่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

• ทุนการศึกษา
• ภาษาองักฤษ 
• ความร่วมมือ 

• ปัจจยัดา้นการเมืองและเศรษกิจ



• กำรปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัอยู่เสมอ

• สง่เสรมิระบบประกนัคุณภำพ

• กำรประเมนิกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง

• กำรพฒันำผูส้อนและกำรสนบัสนุนทรพัยำกรเพื่อกำรเรยีนกำรสอน

• กำรพฒันำนกัศกึษำใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงค์

• กำรสง่เสรมิควำมร่วมมอืกบัองคก์ร/สถำบนักำรศกึษำต่ำงประเทศ รวมถงึควำม
ร่วมมอืจำกศษิยเ์ก่ำของคณะฯ

• กำรแสวงหำแหล่งทุนใหแ้ก่นกัศกึษำ

• กำรประชำสมัพนัธ,์ ธุรกำรระดบั VIP

การรกัษาความเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี และการพฒันาโครงการ



Vision:  To be the Global Center of Education in Tropical 
Medicine

วสิัยทศัน์ :  ศูนยก์ลางการศึกษาระดบัโลก ดา้นเวชศาสตร์เขตร้อน

Mission: To achieve educational excellence, supporting the 
vision of the Faculty to be the world’s leading tropical 
medicine research institute

พนัธกิจ :  มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเพื่อสนบัสนุนพนัธกิจคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนสู่สถาบนัวจิยัชั้นน าทางเวชศาสตร์เขตร้อนระดบั
โลก


