
  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา 

  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Health Science Education 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา) 

:  Master of Science (Health Science Education) 
    ชื่อย่อ  :  วท.ม. (วิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา) 
   :  M.S. (Health Science Education) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552 
  5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  5.3 การรับเข้าศึกษา  

 นิสิตไทย  
 นิสิตต่างชาติ  
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน …………………….. ประเทศ………..…………… 
 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 6.2 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
แพทยศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549 
 6.3 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที ่1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555  
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 171(5/2555) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2557 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 อาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8.2 นักวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
8.3 นกัเทคโนโลยีการศึกษา 
8.4 ผู้ผลิตสื่อการศึกษา 
8.5 วิทยากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ประเทศ ปี 

1 นางสาวแพรว  สุวรรณศรีสุข 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ว.ว. 
 

ว.ว. 
พ.บ. 

อายุรศาสตร์โรคต่อม
ไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2558 
 

2555 
2548 

2 นายยุทธพงศ์  พุทธรักษา 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ว.ว. 
 

ว.ว. 
 

พ.บ. 

กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

กุมารเวชศาสตร์ 
 

แพทยศาสตร์  
(เกยีรตินิยมอันดับสอง) 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2552 
 

2550 
 

2546 

3 นายอภิรัตน์  หวังธีระประเสริฐ 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ปริญญาเอก 
 

อ.ว. 
ว.ว. 

 
ประกาศนีย 

บัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

คลินิก  
พ.บ. 

 

วิทยาภูมิคุ้มกัน 
 

เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์ 

 
อายุรศาสตร์ 

 
 
 
 

แพทยศาสตร์ 

Imperial College 
London 
แพทยสภา 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อังกฤษ 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 
 
 
 

ไทย 
 

2555 
 

2546 
2546 

 
2543 

 
 
 
 

2539 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  ในสถานที่ตั้ง  
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ..............-........................ 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ประเทศไทยมีความขาดแคลนแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพโดยเฉพาะที่ต้อง

ท างานในชนบท และรัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศเพ่ือเป็น ศูนย์กลางทางด้านสุขภาพ ท าให้ต้องเพ่ิมจ านวนการผลิต
แพทย์และบัณฑิตทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 



 ปัจจุบันมีโครงการผลิตแพทย์และบัณฑิตสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมทั้งในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดตั้งศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลิตแพทย์ให้ได้ตามปริมาณที่คาดว่าจะเพียงพอกับ
ความต้องการของประเทศ การที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ป่วยและสังคมเป็นอันดับแรก มีทักษะในการใช้ชีวิตส่วนตน ท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ครู และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มี
ความสามารถในการจัดการศึกษาได้อย่างลึกซึ้งจริงจัง แม้ครูผู้สอนจะมีความรู้ความช านาญในวิชาการแพทย์หรือ
สาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างดี หากไม่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมส าหรับผู้เรียน ก็ไม่อาจหวังได้อย่างเต็มที่ว่าจะได้บัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
คุณสมบัติที่ดี ตามที่สังคมมีความคาดหวังเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เพ่ือที่จะสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีจ านวนและคุณภาพตาม

ความคาดหวังของสังคม จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษาที่
มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นดังกล่าว ให้สามารถผลิตอาจารย์และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านการศึกษาโดยเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาทางด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เป็นอย่างดี และมี
จ านวนเพียงพอแก่ความต้องการของประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีจ านวนมากพอ และ

มีคุณภาพ คุณธรรมตามลักษณะของวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือช่วยผลิตอาจารย์และนักวิชาการ
ศึกษาท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามที่ประเทศต้องการโดยเน้นพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จะช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้จบเป็นบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
ความสามารถในเชิงวิชาชีพที่ดีและมีคุณภาพของชีวิตด้านในที่เปิดกว้าง ใฝ่รู้และมีใจมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งทีดีให้แก่ผู้ป่วย
และสังคมเป็นอันดับแรก ด้วยใจที่เป็นสุข 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
       หลักสูตรนี้ช่วยผลิตบัณฑิต เพ่ือไปมีส่วนในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพให้เข้มแข็งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน         
      จัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 

 366512 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 376522 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
 



13.2  ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
    ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ   
  คณะแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกันจัดการศึกษา โดยรับผิดชอบเป็นผู้จัดการรายวิชาตาม
แผนการศึกษา ท าหน้าทีก่ าหนดเนื้อหา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับความ
มุ่งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
      บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีปัญญาในการจัดศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพตั้งแต่การจัดวาง

แผนการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา และเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติเชิงวิชาชีพแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับความสามารถในการบู รณาการ
ความรู้จากสหสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
แนวทางในการด ารงชีวิต ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข มีความสามารถในเชิงวิชาชีพที่ดี 
ใฝ่รู้และมีใจมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งทีดีให้แก่ผู้ป่วยและสังคมเป็นอันดับแรก ด้วยใจที่เป็นสุข 
    1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
               1. มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา (ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนามนุษย์สู่ความ
สมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม) อย่างรอบด้านตั้งแต่ ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลการศึกษา ตลอดจนถึงกระบวนการด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  รวมทั้งมีความสามารถในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
                 2. มีทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอที่จะใช้และหรือช่วยในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร
สุขภาพศึกษา รวมถึงการพัฒนามนุษย์สู่ความสมบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการ  
        3. เรียนรู้ ท างานและด ารงชีวิต อยู่ในแนวทางแห่งจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ QA ของ
หลักสูตรรวมทุก 5 ป ีในด้านความพึง
พอใจ  

ระดับความพงึพอใจของนายจา้งและ  

ผู้ใช้บัณฑิต 

มีการประเมินรายวชิาทุกป ี จัดท าแบบประเมนิและรวบรวมผลการ
ประเมินทุกรายวชิาในหลักสูตร 

ผลการประเมินรายวิชาประกอบด้วย 
ด้านเนื้อหา การจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลนิสิต 

มีการพัฒนาอาจารย ์ สนับสนนุอาจารยไ์ปศึกษาต่อฝกึอบรม
ทางดา้นวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษาและท า
วิจัยในหัวข้อที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์
ต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 

1.  จ านวนผลงานตีพิมพ์ภายหลัง     
    การฝึกอบรม 
2. จ านวนทนุวิจัยที่ได้รับ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาละ 15  สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

      ไมม่ี  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
               ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  วัน – เวลาราชการปกติ  
ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม   
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 
หมายเหตุ  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นสามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการได้ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     แผน ก แบบ ก 2  
    2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
     2.2.2 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 2.2.1 ต้องมีประสบการณ์

ท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาไมน่้อยกว่า 2 ปี 



  2.2.3 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2554 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก) 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
    ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 
   นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา) 

    เวลาท างาน 
   ความพร้อมของผู้เรียน 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าวิธีการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา รวมถึง  
      การบริหารเวลาเรียนและท างาน 

                  มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกีย่วกับการท าวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
     จ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และจ านวนบัณฑิตที่ คาดว่า

จะจบการศึกษา มีดังนี้ 

ชั้นปี 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณรายรับ  

รายการรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
งบประมาณรายได้ 31,040 31,040 31,040 31,040 31,040 
งบประมาณแผ่นดิน 15,520 15,520 15,520 15,520 15,520 

รวมรายรับ 46,560 46,560 46,560 46,560 46,560 
 

 



งบประมาณรายจ่าย  

รายการรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบบุคลากร - - - - - 
งบด าเนินการ 36,560 36,560 36,560 36,560 36,560 
งบลงทุน - - - - - 
งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมรายจ่าย 46,560 46,560 46,560 46,560 46,560 
* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  40,000 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และ 

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

               3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

               3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที่ รายการ 
เกณฑ์ ศธ. 
พ.ศ.2548 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2556 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก 2 
1 
 
 
 
 
2 
3 

งานรายวิชา (Course work)    ไม่น้อยกว่า           
1.1  วิชาบังคับ                   
       (Compulsory courses) 
1.2  วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า 
       (Elective courses) 
วิทยานิพนธ์ (Thesis)             ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
Compulsory courses (Non-credit) 

12 
- 
 
- 
 

12 
- 

24 
21 
 

 3 
 

12 
5 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า 36 36 
 

 3.1.3 รายวิชา 
         กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 
   งานรายวิชา ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต 

วิชาบังคับ จ านวน 21  หน่วยกิต 
 366512  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน   3 (3-0-6) 

                           Curriculum and Instruction Development               
376522  จิตวิทยาการเรียนรู้     3 (3-0-6) 
             Learning Psychology 
463512  คุณภาพทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา   3 (2-2-5) 
 Quality in Health Science Education 
463513  ปรัชญาการศึกษา       1 (1-0-2) 
             Educational Philosophy 
463514  การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง   2 (1-2-3) 
 Transformative Education  
463515  วิธีสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 (2-2-5) 
             Teaching Method in Health Science 
 



463516  การวัดผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2-2-5) 
                                                Assessment of Teaching and Learning in Health Science 
                           463541 เทคโนโลยีการศึกษา         3 (2-2-5) 
 Educational Technology  
    

   วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
   463511  หลักสูตรแพทยศาสตร์เชิงบูรณการสร้างเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5) 
   Integrated Health Promotion Medical Curriculum 
   463517  มนุษยศาสตร์กับการเรียนรู้ทางการแพทย์  3 (1-4-4) 
    Learning medicine from Humanities    
                             463518  การเรียนการสอนทางไกลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (1-4-4) 
            Distant Learning in Health Science 
 463519 การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ       3 (2-2-5) 
              Interprofessional Education 

463521 การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย             3 (2-2-5) 
  Patient Safety Education 

463522  การจัดการศึกษาด้านอาชีวปฏิญาณทางการแพทย์  3 (2-2-5) 
                                      Educating for Medical Professionalism 
 

                                   วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
   463597  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2   3  หน่วยกิต 
          Thesis 1, Type A2     
   463598  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2   3  หน่วยกิต 
          Thesis 2, Type A2 
   463599  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 6  หน่วยกิต 
          Thesis 3, Type A2 
 

   รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  5  หน่วยกิต 
   463531  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 (3-0-6) 
                                               Research Methodology in Health Sciences  
      463595  สัมมนา 1          1 (0-2-1) 
    Seminar 1 
   463596  สัมมนา 2      1 (0-2-1) 
    Seminar 2 
 



 3.1.4 แผนการศึกษา  
     กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาต้น 

 366512  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3 (3-0-6) 
Curriculum and Instruction Development 

  376522  จิตวิทยาการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
                  Learning Psychology 
  463513  ปรัชญาการศึกษา 1 (1-0-2) 
     Educational Philosophy  

463531  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3-0-6) 
            Research Methodology in Health Sciences (Non-credit) 

       รวม     7 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

463515  วิธีสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3 (2-2-5) 
             Teaching Method in Health Science 

463516  การวัดผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 (2-2-5) 
             Assessment of Teaching and Learning in Health Science 

463595  สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)          1 (0-2-1) 
    Seminar 1 (Non-credit) 
463597  วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     3 หน่วยกิต    

 Thesis 1, Type A2 
    รวม     9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

463512 คุณภาพทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา     3 (2-2-5) 
 Quality in Health Science Education 
463514  การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง     2 (1-2-3)  
 Transformative Education 

                    463541 เทคโนโลยีการศึกษา         3 (2-2-5) 
  Educational Technology   
463598  วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 3 หน่วยกิต 
 Thesis 2, Type A2 

รวม    11 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
463xxx   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

  Electives Course 
463596  สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (0-2-1) 

 Seminar 2 (Non-credit) 
463599  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2 6 หน่วยกิต 

Thesis 3, Type A2 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
         366512  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน     3 (3-0-6)  

Curriculum and Instruction Development    
 ศึกษาความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปัจจัยและรากฐานในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะห์ และประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น การวิเคราะห์วิธีสอนและน ากล
ยุทธ์ทางการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
   Meaning and goal of education, relationship between education and 
curriculum and instructional development, factors and foundations in curriculum development, 
processes of curriculum development, curriculum analysis and evaluation, curriculum revision 
appropriate to local context, instructional methodology analysis and lead instructional strategies 
to instruct in the way of learning reform, using innovation and technology in instruction 
 
        376522 จิตวิทยาการเรียนรู้      3 (3-0-6)  
  Learning Psychology 
 ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติของการเรียนรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
ศึกษาและเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทัศนะ พฤติกรรมนิยม พุทธินิยม มนุษยนิยม และกลุ่มผสมผสาน 
ตลอดทั้ง ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญ เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีการสร้างความรู้และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
แนวทางการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยพิจารณาร่วมกับผลการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
   Definition, importance, natural learning and learning-related factors, 
studying and comparing learning theories on aspects of behaviorism, cognitivism, humanism and 
eclecticism including major learning theories e.g. theory of multiple intelligence, theory of 
constructivism, theory of co-operative learning, approach to designing instructional process 
considered with research results leading to the quality of learning; cognitive, psychomotor and 
affective 
 
  463511 หลักสูตรแพทยศาสตร์เชิงบูรณการสร้างเสริมสุขภาพ 3 (2-2-5) 
   Integrated Health Promotion Medical Curriculum 
 ปรัชญาและความหมายของหลักสูตรแพทยศาสตร์บูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ 
องค์ประกอบของโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนที่บูรณา
การสร้างเสริมสุขภาพ 
 



 The philosophy and interpretation of health promotion integrated medical 
curriculum, the components of health promoting medical school, and practical sessions to 
develop curriculum, teaching and learning activities that integrate health promotion principle and 
practice 

 
  463512   คุณภาพทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา 3 (2-2-5) 
  Quality in Health science Education  

 แนวคิดพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรัชญา และหลักการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กระบวนการ และเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 General concept on education quality development, philosophy and 
principle of educational quality in health science, development process and tools of educational 
quality development, education criteria for performance excellence, the relationship between 
educational management and educational quality development 

 
  463513  ปรัชญาการศึกษา 1 (1-0-2) 
  Educational Philosophy  
  ปรัชญาการศึกษาตะวันตก ปรัชญาการศึกษาตะวันออก การเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ทาง
ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาแพทยศาสตร์องค์รวม 
                       Western educational philosophy, eastern educational philosophy, 
paradigm shift in educational philosophy, philosophy of holistic medicine 
    
  463514   การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2 (1-2-3) 
    Transformative Education  
     แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง วิธีจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ือการใคร่ครวญเกี่ยวกับตนเองอย่างมีวิจารณญาณ การสนทนา
และการคิดร่วมกันอย่างมีศิลปะ การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองและมีสติ 
                         Concepts of transformative education,  methods of teaching for 
transformative education, assessment and evaluation to measure effectiveness of learning on 
critical self-reflection, dialogue and the art of thinking together, mindful and deliberative practice 
   
 
 



  463515   วิธีสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3 (2-2-5) 
   Teaching Method in Health Science 

วิธีการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพประเภทต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการเรียนการ
สอนส าหรับผู้ใหญ่ ผลสัมฤทธิ์ของวิธีสอนแต่ละประเภท การเลือกใช้วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเลือกและการสนับสนุนวิธีเรียนวิธีสอนที่มี
ประสิทธิผล 
   Teaching and learning methods in health science, especially the methods 
that are relevant to adult learning, effectiveness of teaching and learning methods, be able to 
choose and provide support to the most appropriate methods including practice is for making 
decision and providing support to the teaching methods 
 
  463516   การวัดผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2-2-5) 
  Assessment of Teaching and Learning in Health Science  

วิธีการวัดผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพประเภทต่างๆ การวัดพุทธิปัญญา 
เจตคติ และทักษะทางกายและจิต การปรับค่าการวัดผลให้เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ ฝึกปฏิบัติจนมี ความช านาญใน
การวัดผลการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและรายวิชา 
  Methods of assessment in health science teaching to measure 
effectiveness of learning in the cognitive, attitudinal domains and psychomotor skills, developing 
skills in the standardization of assessment results to attain most equitable and reliable scores, 
the skills are for assessing individual students and subjects 
 
  463517   มนุษยศาสตร์กับการเรียนรู้ทางการแพทย์      3 (1-4-4) 
   Learning medicine from Humanities     
   การบูรณาการ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม จิตรกรรม ดนตรี เรื่องเล่า เพ่ือใช้
ในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                       Integration in order to apply philosophy, history, art, music, and storytelling 
for health science  
 
  463518   การเรียนการสอนทางไกลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (1-4-4) 
             Distant Learning in Health Science 

วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน 
องค์ประกอบเพ่ือความส าเร็จของการเรียนการสอนทางไกล และฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอน
ทางไกล 



 Distant learning in health science, strengths, weaknesses and the success 
factors of distant learning, with practical sessions to develop skills in mastering technology and 
methods of distant learning 

 
463519  การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ                                            3 (2-2-5) 

             Interprofessional Education 
ความหมายและหลักการของการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ วิธีการจัดการเรียน

การสอน และการวัดผลแบบต่างๆ ของการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการวัดผลการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
ท างานเป็นทีมร่วมกับทีมทางสุขภาพได้เป็นอย่างดี         

Definition and principles of interprofessinal education, methods of teaching 
and assessment for interprofessinal education, practicum in teaching design and evaluation for 
interprofessional education which aims to enable students to learn and work with health 
care team effectively 

 
 463521   การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย              3 (2-2-5) 
  Patient Safety Education 
                    ความหมายและหลักการของความปลอดภัยของผู้ป่วย วิธีการจัดการเรียนการสอน และ
การวัดผลแบบต่างๆ ของการจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ประเภทของความเสี่ยงทางคลินิก ความ
เข้าใจและการเรียนรู้จากความผิดพลาด การจัดการความเสี่ยง  การปรับปรุงคุณภาพ การท างานเป็นทีม และการ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

         Definition and principles of patient safety, methods of teaching and 
assessment for patient safety education, types of clinical risk, management of clinical risk, 
understanding and learning from errors, quality improvement methods, health-care team 
management, improving medication safety that appropriate to organizational context 

 
463522 การจัดการศึกษาด้านอาชีวปฏิญาณทางการแพทย์  3 (2-2-5) 

                            Educating for Medical Professionalism 
 แนวคิดเกี่ยวกับอาชีวปฏิญาณทางการแพทย์ วิธีจัดการเรียนการสอน การวัดและ การ
ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในด้านอาชีวปฏิญาณทางการแพทย์ 

 Concepts of medical professionalism, methods of teaching in medical 
professionalism, assessment and evaluation to measure effectiveness of learning in medical 
professionalism 

 



463531   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต) 3 (3-0-6) 
  Research Methodology in Health Sciences (Non-credit) 

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย  การก าหนด
ปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 Research definition, characteristic and goal; type and research process;  
research problem determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; 
proposal and research report writing; research evaluation; research application; ethics of 
researchers; and research techniques in health sciences 
 

463541  เทคโนโลยีการศึกษา             3 (2-2-5) 
Educational Technology 

 หลักการของเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การใช้เทคโนโลยี
การศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบการสอนปกติ และระบบการเรียนออนไลน์  ฝึกปฏิบัติการน าเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน 

Principles of educational technology, information technology for education, 
use of educational technology in both classroom and online learning, practicum in educational 
technology to develop teaching and learning 

 
 463595   สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)           1 (0-2-1) 

Seminar 1 (Non-credit)  

ฝึกค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการน าเสนอผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษาที่ก าลังอยู่ในความสนใจ 

Practice how to search, read, critical thinking and presentation of research 
or article of interest in health science education 

 
  463596   สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)      1 (0-2-1) 
 Seminar 2 (Non-credit)  
    น าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา 
    Presentation and discussion the interesting research in health science 
education 
 
 



  463597   วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2     3  หน่วยกิต 
   Thesis 1, Type A2      
   ศึกษาค้นคว้าในฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ๆ การติดตามงานวิจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ และรายงานผลการค้นคว้า  
   Literature review in different databases, which will generate new 
idea/concepts, following works relating to the interested topics and summary report of the 
literature search 
 
  463598   วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2      3  หน่วยกิต 
   Thesis 2, Type A2  
   ด าเนินงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอภิปรายความรู้ที่ได้
กับผู้เชี่ยวชาญ และการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   
   Conduction research, establishment of novel health science knowledge and 
discussion with the related experts and thesis proposal defense 
 
  463599  วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2       6  หน่วยกิต 
 Thesis 3, Type A2  
   เตรียมน าเสนองานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ หรือเตรียมผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ การเขียนวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) และ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเสนอบัณฑิตวิทยาลัย 
   Preparation for oral presentation in academic meeting or conference or 
article/some part of article published in the academic journal, thesis writing and thesis defense  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความหมายของเลขรหัสวิชา 
          ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
          1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจ าสาขาวิชา 

366    หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
376    หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
463    หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

          2. เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจ าวิชา 
     2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปีที่ควรเรียนรายวิชานี้ 

เลข 5    หมายถึง ระดับปริญญาโท 
     2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

เลข 1, 2   หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาทางการแพทย์ 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เลข 3, 9   หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจัย หัวข้อพิเศษและวิทยานิพนธ์ 

 2.3 เลขรหัสตัวหลัง (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง       

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย/ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประเทศ 

1 นางรสสุคนธ์  คชรตัน ์ xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

อ.ว. 
พ.บ. 

จักษุวิทยา 
แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2547 
2542 

ไทย 
ไทย 

2 นายธนิยะ  วงศ์วาร xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ว.ว. 
 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ป้องกัน  
(แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

แพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2558 
 

2546 

ไทย 
 

ไทย 
*3 นางสาวแพรว  สุวรรณศรีสุข xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ว.ว. 

 
ว.ว. 
พ.บ. 

อายุรศาสตรโ์รคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม 
อายุรศาสตร ์
แพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2558 
 

2555 
2548 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

*4 นายยุทธพงศ์  พุทธรักษา xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ว.ว. 
 

ว.ว. 
 

พ.บ. 

กุมารเวชศาสตรโ์รคหัวใจ 
 

กุมารเวชศาสตร ์
 

แพทยศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2552 
 

2550 
 

2546 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง       

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา สาขา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย/ประเทศ 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประเทศ 

*5 นายอภิรัตน์  หวังธีระประเสริฐ xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ปริญญาเอก 
 

อ.ว. 
ว.ว. 

 
ประกาศนียบตัรบณัฑติทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
พ.บ. 

วิทยาภูมิคุ้มกัน 
 

เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร ์

 
อายุรศาสตร ์

 
แพทยศาสตร ์

Imperial College 
London 
แพทยสภา 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2555 
 

2546 
2546 

 
2543 

 
2539 

อังกฤษ 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 
ไทย 
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*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 



3.2.2 อาจารยผ์ู้สอน (คณะแพทยศาสตร์) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จ 
การศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปี 

1 นายเวคิน  นพนิตย์ 
xxxxxxxxxxxxx 

ศาสตราจารย์ Ph.D. 
 

B.A. 
 

Pathology 
 

Zoology 

มหาวิทยาลัยนอร์ธ 
คาโรไลน่า 

มหาวิทยาลัยนอร์ธ 
คาโรไลน่า 

สหรัฐ 
อเมริกา 
สหรัฐ 

อเมริกา 

2514 
 

2512 

2 นายชุมนุม  พรหมขัติแก้ว 
xxxxxxxxxxxxx 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Dr.P.H. 
 

M.P.H. & T.M. 
 

พ.บ. 

สาธารณสุขศาสตร ์ 
 

สาธารณสุขศาสตร ์ 
และอายรุศาสตร์เขตรอ้น 

แพทยศาสตร์ 

Tulane University 
 

Tulane University 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สหรัฐ 
อเมริกา 
สหรัฐ 

อเมริกา 
ไทย 

2513 
 

2511 
 

2505 
3 นายศิริเกษม  ศิริลักษณ์ 

xxxxxxxxxxxxx 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อ.ว. 
ว.ว. 

วท.ม. 
พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  

บริหารธุรกิจ 
แพทยศาสตร์ 

แพทยสภา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไทย 
ไทย 
ไทย 
ไทย 

2546 
2544 
2549 
2533 

4 นางรสสุคนธ์  คชรัตน์ 
xxxxxxxxxxxxx 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อ.ว. 
พ.บ. 

จักษุวิทยา 
แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 
ไทย 

2547 
2542 

5 นายอภิรัตน์  หวังธีระประเสริฐ 
xxxxxxxxxxxxx 
 

อาจารย์ ปริญญาเอก 
 

อ.ว. 
ว.ว. 

 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก  
พ.บ. 

วิทยาภูมิคุ้มกัน 
 

เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์ 

 
อายุรศาสตร์ 

 
 
 

แพทยศาสตร์ 

Imperial College 
London 
แพทยสภา 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 

ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อังกฤษ 
 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

 
 
 

ไทย 

2555 
 

2546 
2546 

 
2543 

 
 
 

2539 

6 นายพีระพงษ์  เธียราวัฒน์ 
xxxxxxxxxxxxx 
 

อาจารย์ ว.ว. 
 

พ.บ. 

 ประสาทศัลยศาสตร์  
 

แพทยศาสตร์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์  
พระมงกุฎเกล้า 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไทย 
 

ไทย 

2548 
 

2544 

7 นายยุทธพงศ์  พุทธรักษา 
xxxxxxxxxxxxx 
 

อาจารย์ ว.ว. 
 

ว.ว. 
พ.บ. 

กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ 

กุมารเวชศาสตร์ 
แพทยศาสตร์  

(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2552 
 

2550 
2546 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จ 
การศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปี 

8 นางสาวแพรว  สุวรรณศรีสุข 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย์ ว.ว. 
 

ว.ว. 
 

พ.บ. 

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้
ท่อและเมตาบอลิสม 

อายุรศาสตร์ 
 

แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2558 
 

2555 
 

2548 
9 นายธนิยะ  วงศ์วาร 

xxxxxxxxxxxxx 
 

อาจารย์ ว.ว. 
 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ป้องกัน  
(แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

แพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาล 
นพรัตนราชธานี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไทย 
 

ไทย 

2558 
 

2546 
10 นายกวิชช์  ธรรมิสร 

xxxxxxxxxxxxx 
- ปร.ด. 

 
 
 
 

ศษ.ม. 
 

ศ.ม. 
 

ศ.บ. 

ปรัชญาและสังคมวิทยา 
 
 
 
 

การบริหารการศึกษา 
 

เศรษฐศาสตร์ 
 

เศรษฐศาสตร์ 

School of 
Philosophy and 

Sociology of 
Beijing Normal 

University 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

จีน 
 
 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

2552 
 
 
 
 

2558 
 

2548 
 

2546 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.3 อาจารยผ์ู้สอน (คณะศึกษาศาสตร์) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จ 
การศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปี 

1 นายภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

 ค.ด.  
 

กศ.ม.  
กศ.บ.  

พัฒนาการศึกษา 
 

การบริหารการศึกษา
เคมี 

 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

2530 
 
2528 
2526 

 

3.2.4 อาจารยผ์ู้สอน (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จ 
การศึกษาจาก

สถาบัน 
ประเทศ ปี 

1 นายอรรถไกร  พันธุ์ภักดี อาจารย์ ปร.ด.  
 

M.B.A 
 

ศ.บ.  

การบริหารโรงพยาบาล 
 

Information Systems 
 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

มหาวิทยาลัย 
โอกาโฮมาซิตี้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไทย 
 

สหรัฐ 
อเมริกา 

ไทย 

2556 
 

2544 
 

2538 
 



3.2.5 อาจารย์พิเศษ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
1 นายชัยยงค์  พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. (Instructional Technology) 

M.S. (School Administration and 
Supervision) 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์) 

2 นางวณิชา  ชื่นกองแก้ว 
 

ศาสตราจารย์ ว.ว. (จักษุวิทยา)  
ป. ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

3 นายชัชวาลย์ ศิลปกิจ อาจารย์แพทย์/ผู้อ านวยการ 
ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 

Ph.D. (Epidemiology)  
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

5 นายปานใจ  ธารทัศนวงศ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computer Science) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
6 นายสมชาย สุนทรโลหะนะกูล อาจารย์พิเศษ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ) 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

7 นายชัยพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว.ว. (วิสัญญีวิทยา) 
M.Sc. (Medical Education) 

พ.บ. (แพทยศาสตร์) 
8 นายนพพล  เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
Ph.D. (Education-Information Technology) 

M.F.A. (Computer Art) 
กศ.บ. (Education-Information Technology) 

9 นายปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย อาจารย์แพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

Ph.D. (Medical Education) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

10 นายดนัย วังสตุรค อาจารย์แพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Medical Education) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

11 นายมาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์แพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Certificate of Proficiency in  
Forensic Medicine 

Higher Grad. DIP.in Clinical Science  
M.Sc. (Medical Education) 

พ.บ. (แพทยศาสตร)์ 
12 นายจิโรจน์  สูรพันธุ์   อาจารย์แพทย์ 

วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

Certificate in Limb Preservation 
Certificate in Orthopedic Oncology 

ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 
M.Sc. (Medical Education) 

พ.บ. (แพทยศาสตร์) 



4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษาจะต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษาและมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด
ตามหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา  

4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่าง    

ถ่องแท้ มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ สามารถประมวลความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมา
ประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องในบริบทต่างๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ พร้อมทั้ง มีทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรม  

4.3 ช่วงเวลา 
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

4.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

4.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และชั่วโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาในการ
เลือกหัวข้องานวิจัย กระบวนการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และ
ตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา  

4.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม 

ระยะเวลา ภายใต้การให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต 

ด้านการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ - ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
ด้านภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - มีกิจกรรมน าเสนอ ถกเถียงและอภิปรายในชั้นเรียน ส่งเสริม

ให้นิสิตมีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกอย่างมีความรับผิดชอบ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
ความรับผิดชอบ 

- มีการร่วมกันสนทนาครุ่นคิดร่วมกันอย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ และผลกระทบ
ต่อสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบคิดใคร่ครวญ 

- ฝึกน าเสนอผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่
น าเสนอ 

- ฝึกสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา สม่ าเสมอ 
ฝึกรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับหมู่คณะ และ
มีมารยาทที่ดีในการท างานและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

               2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 2. เปิดใจกว้างเพื่อรับทราบทัศนะและข้อมูลใหม่เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจน

และถูกต้องยิ่งขึ้น 
 3. สามารถจัดการด้านจริยธรรม ด้วยความเห็นใจผู้อื่นในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 

4. มีความกล้าน าในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม  
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      สอดแทรกลงในการเรียนการสอนทุกรายวิชา เน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เช่น การ
อ้างอิงผลงานวิชาการ และน าเสนอข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมา เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบคิด
ใคร่ครวญไตร่ตรองทั้งด้วยตนเองและคิดใคร่ครวญร่วมกับผู้อ่ืน บูรณาการการฝึกสติ สมาธิเข้ามาใช้ในการเรียน
การสอน และประยุกต์ใช้วิชาทางมนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนรู้ การท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืนๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่
ถูกต้อง 



  3. ตรวจสอบการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างใกล้ชิดและควบคุมให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
                     4. สังเกตพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นให้ค าแนะน า
เพ่ือการพัฒนาตนเองแก่นิสิตอย่างสม่ าเสมอ 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่าง
ถ่องแท้ 

   2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
  3. สามารถวิจัยหรือพัฒนาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  เน้นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้เองนอกเหนือจากที่
ได้รับความรู้จากอาจารย์ในรายวิชาต่างๆ จัดให้เรียนวิชาสัมมนา เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และเน้นการเรียนแบบใคร่ครวญตนเองและการพูดคุยแลกเปลี่ยนใคร่ครวญเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทีล่ึกซึ้งและกว้างขวาง 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนิสิต โดยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
                        1. สอบกลางภาคและปลายภาค 
                        2. รายงานที่มอบหมายให้ท า 
                        3. การน าเสนอผลงาน 
                        4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
                        5. การสอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
                        6. รายงานผลการศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
        2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1. สามารถประมวลความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่
เกี่ยวข้องในบริบทต่างๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 
 2. สามารถพัฒนาแนวคิดริ่เริ่ม สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 เน้นการสอนที่มีการน าเสนอและอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง และให้นิสิตจัดท าหัวเรื่องงานวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 



2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. การประเมินความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามล าดับขั้นตอนในหลักการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน   
 3. การสอบวิทยานิพนธ์  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ด้วยตนเองตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ 

 2. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถวางแผนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้งต่างๆ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
ฝึกร่วมกันคิดในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้น าในการท างาน 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 ประเมินผลจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกจิกรรมต่างๆ ที่ท าร่วมกัน 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
ศึกษาค้นคว้า การวิจัย ได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ให้มีการศึกษาวิจัย การสัมมนาและสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลการท าวิจัย ค้นคว้า ใน
โอกาสต่างๆ เช่น ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ต่อสาธารณชนในการประชุมวิชาการ ฯ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. ประเมินจากงานศึกษาวิจัย ค้นคว้า ที่น าเสนอ 
 2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



  

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
      ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 
 

ความรู้ 
 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
366512* การพัฒนาหลักสูตรและการสอน                 
376522* จิตวิทยาการเรียนรู ้                 
463511 หลักสูตรแพทยศาสตร์เชิงบูรณการสร้างเสริมสุขภาพ                 
463512 คุณภาพทางวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา                 
463513 ปรัชญาการศึกษา                  
463514 การศึกษาเพื่อการเปลีย่นแปลง                 
463515 วิธีสอนทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ                 
463516 การวัดผลการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ                 
463517 มนุษยศาสตร์กับการเรียนรู้ทางการแพทย์                 
463518 การเรียนการสอนทางไกลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 
463519 การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ                 
463521 การจัดการศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย                 
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รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 
ความรู้ 

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
463522 การจัดการศึกษาด้านอาชีวปฏิญาณทางการแพทย์                  
463531 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 
463541 เทคโนโลยีการศึกษา                 

463595 – 463596 สัมมนา                   
463597 – 463599 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2                 
 
หมายเหตุ  * ได้เทียบผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
2. เปิดใจกว้างเพื่อรับทราบทัศนะและข้อมูลใหม่เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น 
3. สามารถจัดการด้านจริยธรรม ด้วยความเห็นใจผู้อื่นในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 

 4. มีความกล้าน าในการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม  
ความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้ 
2. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
3. สามารถวิจัยหรือพัฒนาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้ 

ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถประมวลความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เก่ียวข้องในบริบท

ต่างๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ 
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริ่เริ่ม สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานวิจัย 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ด้วยตนเองตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ

ผลการตัดสินใจ 
2. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. สามารถวางแผนการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้งต่างๆ โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า  
การวิจัย ได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพ และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



33 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  
  ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา               
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3   กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
   1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
    อักษรล าดับขั้น             ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
   B+ ดีมาก (very good) 3.50 
   B ดี (good)  3.00 
   C+ ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
   C พอใช้ (fair)  2.00 

  D+ อ่อน (poor)  1.50 
   D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
   F ตก (failed)  0.00 
 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
                อักษรล าดับขั้น   ความหมาย 
  S  เป็นที่พอใจ   (satisfactory) 
  U  ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 
  W  การถอนรายวิชา   (withdrawn) 
 

   1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
               อักษรล าดับขั้น       ความหมาย 
  I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
  P  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
  รายวิชาบังคับของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา  นิสิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
 รายวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต/   
การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  (1) การทวนสอบระดับรายวิชาโดยประเมินและวัดผลการศึกษาของนิสิตในระดับรายวิชา โดย

ผู้จัดการรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน รวมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายที่ผู้เรียนพึงจะได้รับในแต่ละรายวิชา และมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  

 (2) มีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
     ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตโดยการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ระบุเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ของสาขาวิชา 
 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 1. มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
 2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
 5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 
 6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 7. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

  (1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ 
พัฒนาความรู้และจริยธรรม 

  (2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการศึกษา 
 (3) กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตรด้านต่างๆ 
เช่น จัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอน ดูแล และควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.1 จัดกิจกรรม 
ในการรับนิสิตเพ่ือศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จะท าการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือก

ผู้สมัคร ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะให้นิสิตจัดท าแผนการเรียน การท าวิจัย 
ให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และติดตามการด าเนินงาน เร่งรัดให้ ได้ตามแผนงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม 
ดังนี้ 

1.1.1 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการเรียน การท าวิจัย 
กฎระเบียบต่างๆ  

1.1.2 มีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมอบรม/สัมมนาวิชาการ, การศึกษาดูงาน 

1.1.3 การรายงานความก้าวหน้าในการเรียน การวิจัย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.1.4 ให้นิสิตจัดท าแผนการเรียน การวิจัย ให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาของ
หลักสูตร โดยการก ากับของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.2 การเรียนการสอน 
   1.2.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดท ารายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพ่ือจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นิสิต การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.4 และ มคอ.5) 

1.2.2 จัดผู้สอน ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับเนื้อหา 
ของหลักสูตร 

1.2.3 จัดการเรียนการสอนตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้ จนนิสิตส าเร็จการศึกษา 
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1.2.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ที่จะใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.3 การดูแล ควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธ์ 

1.3.1 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีหน้าที่วางแผน 
ให้ค าปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้จบตามแผน การศึกษา 

1.3.2 จัดกิจกรรม/สัมมนา และส่งเสริม ให้นิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น         
การน าเสนอด้วยวาจา ด้วยโปสเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
1.4.1 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
1.4.2 ประเมินรายวิชาที่เปิดสอนทั้งจากผู้สอน ผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต าราสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หนังสือ ต ารา เอกสาร และวารสารที่ประกอบการเรียนการสอนอยู่ที่ส านักหอสมุดและห้องสมุด

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย 
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ได้โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักหอสมุด และยังสามารถขอรับบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ได้ผ่านทางส านักหอสมุด ดังนี้ 

 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุด 
 ต าราเรียน  

   ภาษาไทย             201,540         เล่ม  
   ภาษาอังกฤษ               79,779 เล่ม  
  วารสาร  
   ภายในประเทศ                   224   เล่ม  
   ต่างประเทศ            80  เล่ม  
 

ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุดบอกรับ                                    18 ฐาน 
   ฐานข้อมูลที่คณะแพทยศาสตร์บอกรับและห้องสมุดให้บริการ      2 ฐาน 
   ฐานข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาบอกรับให้          10 ฐาน 
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 ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีต าราเอกสารเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ดังนี้ 
           ต าราเรียน  
                     ภาษาไทย             28,504        เล่ม  
   ภาษาอังกฤษ        18,746 เล่ม  
  วารสาร (Periodicals) 
                     ภายในประเทศ                               48 รายการ  
   ต่างประเทศ                      31 รายการ  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดหา 
  2.3.1 หนังสือรวมบทความวิจัยต่างประเทศด้านวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา 
  2.3.2 หนังสือ/วารสารด้านวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา 
  2.3.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจ า เกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของทรัพยากรการ
เรียนการสอน 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง 
มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามท่ีคณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผลและร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการจัด
การศึกษาไว้เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพดี เพ่ือเอ้ือให้นิสิตได้มีโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถตามหลักสูตรได้อย่างลึกซึ้ง กว้างไกล  

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน 
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานตามภาระหน้าทีข่องตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  
โดยมีผู้ดูแล สอน ให้ค าแนะน า และสนับสนุนในขณะท างานประจ า และสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม ศึกษา     
ดูงาน ตามโอกาสที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน  
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษากับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับ
อาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  (Office Hours) 
เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  กรณีท่ีนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนสามารถปรึกษากับคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการอุทธรณ์ของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพ่ือ

ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  
6.2 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรั บปรุง

หลักสูตร 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
2556 2557 2558 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

   

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน   
30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 อย่างน้อย ร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

 
  

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

   

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 1 
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ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ถ้าการประเมินผลการด าเนินการในปีแรกอยู่ในระดับดี คือมีผล   การ

ประเมินดัชนีตัวบ่งชี้ 7.1 – 7.12 ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดี กล่าวคือ ดัชนี
บ่งชี้ที่ 7.1 – 7.5 ด าเนินการครบถ้วนและดัชนีบ่งชี้ที่ 7.6 – 7.12 ต้องด าเนินการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของดัชนีบ่งชี้ ที่ถูกประเมินในแต่ละปี หลักสูตรจะได้การรับรองว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และจะต้องรักษาผลการประเมินให้อยู่ในระดับดีตลอดไป 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

             (1) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การตอบค าถามในชั้นเรียน
ของนิสิต  

   (2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

          ให้นิสิตได้ประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กระบวนการจัด  
การเรียนการสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย 

2.2 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
 2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการจัดการเรียนรู้ของนิสิต 

ในแต่ละป ีเพ่ือปรับกระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสมส าหรับนิสิตในรุ่นต่อๆไป 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต 

บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะ
กระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 


