
 
 
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร 

 
 

 
“ท ำให้เกิดควำมมั่นใจในกำรเป็น “ครูแพทย์” มำกขึ้น รู้หลักกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้อยำ่งมีประสิทธิภำพ เพือ่ร่วมสร้ำงแพทย์ที่ด ี 
ผู้จะเป็นก ำลังส ำคัญของระบบสำธำรณสุขต่อไปในภำยหน้ำ”  

ฐิตารีย์  สุวรรณาลัย 
รังสีแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  
 
 

 

“เป็นกำรเปิดโลก รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ และพัฒนำ
งำนวิจยักำรศึกษำทำงกำรแพทย ์โดยไดร้ับกำรดูแลจำก
คณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญเป็นอย่ำงดี” 

มาณวิกา พันธ์ุแน่น 
นักวิชาการศึกษา  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 

 
 

 

 
 
“กำรเรียนหลักสูตรนี้ ท ำให้มีโอกำสได้เรียนรู้กระบวนกำรบริหำร
จัดกำรเรียนกำรสอนทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ” 

ปรารถนา  เอนกปัญญากุล 
นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 

 
“หลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อหน้ำที่กำรงำนโดยตรง ควำมรู้ที่ได้ท ำให้
รู้จักงำน คน และวิธีกำรแก้ปัญหำด้ำนแพทยศำสตรศึกษำมำก
ยิ่งขึ้น สำมำรถน ำมำปรับใช้ในงำนและตนเองได้จริง อำจำรย์มี
เมตตำเป็นแบบอย่ำงที่ดี” 

รุ่งรัตน์  ระย้าแก้ว  
นักวิชาการศึกษา ศพค. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

 
 
“ท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนแพทยศำสตร
ศึกษำมำกขึ้น สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนมำปรับ
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้จริง เปิดโลกทศัน์ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมใส่ใจและเป็นแบบอย่ำงที่ดี” 

สายชล  ยอดนวล  
นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

 
“หลักสูตรมีประโยชน์ ส่งเสริมควำมรู้ และสำมำรถน ำมำปรับใช้กับ
กำรท ำงำนได้อยำ่งดี คณำจำรย์มอบควำมรู้อย่ำงเต็มที่ เรียนแล้ว
อบอุ่น” 

นางรุจิกาญจณ์ เหลี่ยมเจริญ 
นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา  
(แผน ก แบบ ก2) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

MASTER OF SCIENCE PROGRAM  

IN HEALTH SCIENCE EDUCATION  

 
 
 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพหรือเทียบเท่ำ 

จำกสถำบันอุดมศึกษำในประเทศและต่ำงประเทศที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 

อุดมศึกษำรับรอง 
 

❖กรณีส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำขำวิชำอื่นๆ จะต้องมีประสบกำรณ์ท ำงำนที่เก่ียวข้อง 

กับกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี   
 

มีผลกำรสอบผ่ำนควำมรู้ภำษำอังกฤษระดับปริญญำโทตำมเกณฑ์ของ 

มหำวิทยำลยันเรศวรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ดังกล่ำว 

ให้สำมำรถสมัครได้ และให้น ำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษยื่นต่อ 

มหำวิทยำลัยก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี   
นับตั้งแต่วันที่มีกำรออกใบรับรองผลกำรสอบ  
 

มีคุณสมบัติอย่ำงอื่นตำมข้อบังคับมหำวิทยำลยันเรศวร ว่ำดว้ย กำรศึกษำใน  

ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2559  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่ เกณฑ์ภาษาอังกฤษ คะแนน 

1 Paper based TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำ  417  

2 Internet based TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำ  35 

3 IELTS คะแนน ไม่ต่ ำกว่ำ  5.0 

4 CU-TEP ไม่ต่ ำกว่ำ  54 

5 Cambridge Placement Test (CEPT)  ระดับ B1  

(37-39) 

6 Naresuan University Standard English Test  

(NU-SET) ไม่ต่ ำกว่ำ  

85 

7 Naresuan University Writing Proficiency Test  

(NU-Writing) ไม่ต่ ำกว่ำ  

60 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
งานการศึกษาหลังปริญญา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โทรศัพท์ 0 5596 7971  
E-mail: phawineey@nu.ac.th 



          เป็นหลักสูตรภำคปกติ เหมำะส ำหรับอำจำรย์และนักวิชำกำรศึกษำ      

ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ โรงพยำบำล

สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก เพื่อให้เข้ำใจ

บริบทของกำรจัดกำรศึกษำทำงด้ำนแพทยศำสตรศึกษำและวิทยำศำสตร์

สุขภำพอย่ำงรอบด้ำน และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรช่วยผลิตบัณฑิตทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 
 

ช่ือหลักสูตร 
 

   ชื่อภำษำไทย      :  วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต    

                           สำขำวิชำวทิยำศำสตรสุขภำพศึกษำ 

   ชื่อภำษำอังกฤษ :  Master of Science Program in  

                          Health Science Education 

 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 

 

   ชื่อเต็ม    :  วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต(วทิยำศำสตรสุขภำพศึกษำ) 

             :  Master of Science (Health Science Education) 

   ชื่อย่อ     :  วท.ม. (วทิยำศำสตรสุขภำพศึกษำ) 

         :  M.S. (Health Science Education) 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   80,000  บำท  

ระยะเวลาการศึกษา   2 ป ี

จ านวนการรับ     5 คน 
 
ทุนการศึกษา 
บุคลำกรคณะแพทยศำสตร์ และบุคลำกรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำ   

ชั้นคลินิก สำมำรถขอทุนกำรศึกษำได้ 
 

การจดัการเรียนการสอน 

 

แนวทางการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศกึษา 
 

นักวิชำกำรในกลุ่มสำขำวิชำวทิยำศำสตร์สขุภำพ 

อำจำรย์ในกลุ่มสำขำวชิำวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 

นักวิจัยทำงด้ำนวทิยำศำสตร์สุขภำพศึกษำ 

นักเทคโนโลยีกำรศึกษำ/ผู้ผลติสือ่กำรศึกษำ/ 

     นักฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ของมนุษย์ 

ผู้เชี่ยวชำญสำขำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
รายวิชาที่น่าสนใจ 

 

กำรพัฒนำหลักสูตรทำงวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 

คุณภำพทำงวิทยำศำสตรสุขภำพศึกษำ 

วิธีสอนทำงวทิยำศำสตร์สขุภำพ 

กำรวัดผลกำรเรียนกำรสอนทำงวทิยำศำสตร์สุขภำพ 

กำรศึกษำแบบสหวิชำชีพ 

เทคโนโลยีกำรศึกษำ 

กำรเรียนกำรสอนทำงไกลทำงวิทยำศำสตรส์ุขภำพ  

ทักษะกำรสื่อสำรทำงวทิยำศำสตรสุขภำพศึกษำ  
 

 

ผศ.นพ.ยุทธพงศ ์ พุทธรักษำ    ประธำนหลักสูตร 

รศ.พญ.รสสคุนธ์  คชรัตน ์

ดร.นพ.อภิรัตน ์ หวังธีระประเสริฐ 

พญ.แพรว  สุวรรณศรสีุข 

นพ.ธนิยะ  วงศ์วำร 

ศ.นพ.ภิเศก  ลมุพิกำนนท ์

ศ.พญ.วณชิำ  ชืน่กองแก้ว 

ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ ์

รศ.ดร.ปำนใจ  ธำรทศันวงศ ์

รศ.ดร.ชลำภรณ ์ สุวรรณสมัฤทธ์ิ   

ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์  กุสุมำพรรณโญ 

ผศ.ดร.นพพล  เผ่ำสวสัดิ ์

อ.นพ.มำโนช  โชคแจม่ใส 

อ.นพ.จิโรจน ์ สูรพันธ์ 

อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค 

อ.ดร.สุชำติ  แสนพิช 

     ภาคการศกึษาต้น    เดือนมิถุนำยน ถึง ตุลำคม   

     ภาคการศกึษาปลาย เดือนพฤศจิกำยน ถึง มีนำคม 


