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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
------------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
() ภาษาไทย
() ภาษาอังกฤษ
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5.3

การรับเข้าศึกษา
( ) รับเฉพาะนักศึกษาไทย
( ) รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
() รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
() เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
( ) เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน……………………..ประเทศ………………
รูปแบบของการร่วม
( ) ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
( ) ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรของสถาบัน
() ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
( ) ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีเป็นเป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
( ) ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
( ) ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ…………………..
( ) ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 มีผลบังคับใช้ ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
6.4 คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 มีนาคม 2560
6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
6.6 คณะกรรมการสภาการพยาบาล อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
6.7 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่..../2560 วันที่ .......................

3
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปิดหลักสูตร
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอนเป็นเวลา 1 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ทั้งในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
8.2 เป็ น นั กวิจั ย อาจารย์ พ ยาบาลในสถาบั น การศึก ษาและสถาบั น ทางวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพด้ านการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หรือการพยาบาลชุมชน
9. ชื่อ นามสกุลเลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
/เลขประจาตัว
ลา
ประชาชน/
ดับ
เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
1 นางนงนุช โอบะ
3659900627121
/4511036903*

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา
กศ.ด.
พย.ม.
วท.ม.
วท.บ.

2

นางสาวชุลีกร
ด่านยุทธศิลป์
3269900031965
/4511034441*

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ส.ด.
วท.ม.
พย.บ.
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นางสาววรวรรณ์
ทิพย์วารีรมย์
3649800013112
/4511050645*

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ส.ด.
วท.ม.
พย.บ.

สาขาวิชา
- การบริหารการศึกษา
- การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- สรีรวิทยา
- การพยาบาลและผดุงครรภ์
- ประกาศนียบัตรการสอนทาง
การพยาบาล
- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ผ่านการ ฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น)
- การพยาบาลสาธารณสุข
- สาธารณสุขศาสตร์
- พยาบาลและผดุงครรภ์
- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ผ่านการ ฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น)
- การพยาบาลสาธารณสุข
- สาธารณสุขศาสตร์
- พยาบาลและผดุงครรภ์
เกียรตินยิ มอันดับ 1
- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น)

* วันหมดอายุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ภาคการสอน
(ชม./สัปดาห์)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน หลักสูตร
นี้แล้ว
6.70
6.15

ประเทศ

ปีที่
สาเร็จ
การ
ศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2545
2549
2535
2523
2529

ไทย

2551

ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2541
2535

6.05

6.21

ม.มหิดล
ม.มหิดล
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ไทย
ไทย
ไทย

2553
2543
2538

6.07

6.18

ไทย

2554

สาเร็จ
การศึกษา
จากสถาบัน
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 ภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.2 ภาคปฏิ บั ติ ฝึ ก ปฏิ บั ติ การพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุม ชนในสถานบริก ารสุ ขภาพระดั บ ปฐมภู มิ เช่ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
เช่น โรงพยาบาลบางระก า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พ ราชตะพานหิ น โรงพยาบาลสวรรคโลก
โรงพยาบาลหล่มสัก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เป็นต้น
11. สถานการณ์ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สื บ เนื่ อ งจากเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (The Sustainable Development Goals : SDGs)
ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน นโยบายการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยและทั่วโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมถึง
ความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ในช่วงที่ประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
ตะวันออกเฉียงใต้รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) ส่งผลต่อแบบแผนพฤติกรรมการดารงชีวิตของประชาชนซึ่งมีผลต่อการดูแลตนเองด้านสุขภาพ
ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงสภาวะการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบันมีโรคระบาดร้ายแรงและการเจ็บป่วยเรื้อรัง
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของโลกที่ส่ งผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุม ชน ท าให้ พ ยาบาลควรมีก ารพั ฒ นาสมรรถนะและความสามารถให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาล
11.2 นโยบายภายหลั งการปฏิ รูป ระบบสุ ขภาพ และการปฏิ รูป การบริห ารราชการ และการน าหลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ส่ งผลต่อ การปรับ เปลี่ ยนรูป แบบบริการสุ ขภาพที่ เน้น การดูแ ล
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ปรับบทบาทการพยาบาลเป็นเชิงรุกโดยเน้นการให้การพยาบาลเฉพาะทางใน
หน่วยงานทุกระดับให้มี มาตรฐานและคุณภาพบริการ เพื่อให้สามารถดูแลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ
มารดาทารก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาซับซ้อน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
คาดหวังของกลุ่ มผู้ใช้บ ริการ ซึ่ง พยาบาลจาเป็นต้องพัฒ นาทักษะการเป็นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง
ทักษะในการรวบรวมผลการวิจัยและการใช้ห ลั กฐานเชิงประจัก ษ์ ท างการพยาบาล ตลอดจนมี
ความสามารถในการพัฒนาจัดการและกากับระบบการดูแลบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชนได้
อย่างเป็นระบบ
11.3 ความตื่นตัวของสภาวิชาชีพที่เน้นให้พยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับ มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานการพยาบาล ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการ
เป็ น พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลผู้ เชี่ยวชาญที่ ส ามารถปฏิ บั ติงานได้อ ย่างมีอิส ระมากขึ้น โดย
สภาการพยาบาลได้ประกาศข้อบังคับว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553 ที่เน้นให้สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยทางการ
พยาบาล จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหน่วยกิตตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลกาหนด
ไม่ น้ อยกว่า 36 หน่ ว ยกิ ต และเสนอขออนุ มั ติ ห ลั กสู ต รต่ อสภาการพยาบาล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ว่ า
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สถาบันการศึกษาพยาบาลนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้มีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยบริการพยาบาล สามารถให้บริการผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยความรู้
ความสามารถ ทักษะการตัดสินใจ การมีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการที่มีคุณภาพตรวจสอบได้
11.4 ผลการติ ด ตามคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็จ การศึ ก ษาต่ อ การปฏิ บั ติ งานโดยผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวม อยู่ระดับมาก
( X = 4.19, S.D. = 0.75) โดยพิจารณารายด้านของอัตลักษณ์บัณฑิต พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านเก่งคน
สูงที่สุด อยู่ระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.78) รองลง ได้แก่ ค่าเฉลี่ยด้านเก่งครองชีวิตอยู่ระดับ
มาก ( X = 4.31, S.D. = 0.72) ค่ า เฉลี่ ย ด้ า นเก่ ง งาน อยู่ ร ะดั บ มาก ( X = 4.19, S.D. = 0.82)
ค่าเฉลี่ยด้านเก่งคิด อยู่ ระดับ มาก ( X = 4.17, S.D. = 0.82) และค่าเฉลี่ยด้านเก่งพิชิตปัญ หาอยู่
ระดับมาก ( X = 4.00, S.D. = 0.63)
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รโดยศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หลักสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.2555 พบว่า ค่าเฉลี่ ยวัตถุประสงค์ของหลั กสูตรโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก
ทุกหั วข้อ ได้แก่ มีความชัดเจนของภาษา ( X = 4.28, S.D. = 0.68) สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
( X = 4.29, S.D. = 0.69) สอดคล้ องกับความต้องการของสังคม ( X = 4.34, S.D. = 0.60) และ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล ( X = 4.50, S.D. = 0.56)
จากผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์จึงเห็น
ความสาคัญของการปรับปรุงพัฒ นาหลักสูตร เพื่อพัฒ นาให้ ผู้ สาเร็จการศึกษาได้มีส มรรถนะเพิ่ม
มากขึ้ น ตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ข องสภาการพยาบาลและสามารถปฏิ บั ติ งานได้
สอดคล้องตามที่สังคมคาดหวัง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพตามที่ สภาการพยาบาลกาหนด เป็นบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนซึ่งขยาย
ขอบเขตออกไปและได้สอดคล้องกับความต้องการ และมีสมรรถนะและทักษะตามนโยบายด้าน
สาธารณสุขของประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ
โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ เพิ่มบทบาทของผู้สาเร็จการศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัย ตลอดจนทักษะการประเมิน การดูแล
กลุ่มคนที่มีปัญหาซับซ้อนและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลชุมชน การวิจัย ใช้งานวิจัยเป็นฐานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดการระบบการดูแลให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน สามารถใช้เ ทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง มีอัตตลักษณ์เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต
และเก่งพิชิตปัญหาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยนโยบายของมหาวิท ยาลั ยนเรศวรที่ ต้ องการพั ฒ นาสู่ ความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมูลให้กับอุตสาหกรรมหลักใน
เขตภาคเหนื อตอนล่ าง ตลอดจนตระหนั ก ถึงความส าคั ญ และวิ ธีก ารวิจั ยหาความรู้ เพื่ อ พั ฒ นา
ปรับ ปรุงคุณ ภาพบริการและสรรค์ส ร้างนวัตกรรมในการบริการ เพื่ อการแก้ปัญ หาด้านสุ ขภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ผลิตได้เองและกระตุ้นให้มีการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ความรู้ต่าง ๆ มากขึ้น อันจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
กาลังคนที่มีความรู้ระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาหรับการพัฒนาประเทศ ผลิตงานวิจัย
เชิงบูรณาการ มีความตระหนักในคุณค่าของการดาเนินภารกิจ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการที่คานึงถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นาผลงานที่ได้จากการวิจัย
และพัฒนาไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่ง ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาลกาหนด และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้
มีความรู้ ทั กษะ และสร้ างองค์ ความรู้ท างการพยาบาลเวชปฏิ บัติ ชุม ชนที่จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมและประเทศชาติต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร มีความเชื่อว่า การสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาการให้กับพยาบาลโดยให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนครอบคลุมบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟู
สภาพบนพื้นฐานของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มุ่งพัฒ นา
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จากศาสตร์ทาง
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การพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย โดยจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การคิดวิเคราะห์
อย่ างเป็ น ระบบ การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ ยนทาง
วิชาการ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการได้รับ
ประสบการณ์ ในสถานการณ์ จริง ทั้งนี้เพื่อผลิ ตมหาบัณ ฑิตที่มีความรอบรู้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความเป็นผู้นา สามารถจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน
และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และออกแบบบริการในการดูแลสุขภาพประชากรเฉพาะกลุ่ม
ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน และปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม เน้นการเข้าถึง
ชุมชนอย่างมีศิลปะด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์และการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อให้
เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพการพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เพิ่มอายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน มุ่ ง ผลิ ต
มหาบัณฑิตให้มคี วามรู้ความสามารถ ดังนี้
1) ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และสามารถให้เหตุผล
และตัดสินเชิงจริยธรรม
2) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและแนวคิดทฤษฎี
เพื่อนามาใช้ในการทาวิจัย หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
3) บูรณาการความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ ชุมชนและศาสตร์เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนงาน
การออกแบบบริการ และการจัดการระบบการดูแลบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว และชุมชนด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ
4) มีทักษะการทาวิจัย รวบรวมผลงานวิจัย และสังเคราะห์งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เพื่อ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการบริการสุขภาพในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สหวิชาชีพ เครือข่ายต่างๆ ทางานเป็นทีมและทางาน
ร่ว มกับ ประชาชนในชุม ชนโดยใช้ห ลั กการสร้างหุ้ น ส่ ว นในการดาเนิ น การแก้ไขปั ญ หาด้ าน
สุขภาพทีซ่ ับซ้อนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
6) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานและการพั ฒ นาตนเอง ใฝ่ เรี ย นรู้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย สื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
7) แสดงออกถึงความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่ม
สุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
8) สามารถสอน ให้ คาแนะน า ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคและความเจ็บป่วย การป้องกัน การ
ส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการกับภาวะคุกคามต่ อสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและ
ชุมชน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงการ
1.1 กากับการดาเนินงานของ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรให้สอคคล้องตาม
ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท อย่างน้อยทุก
ภาคการศึกษา โดย
- จัดให้มีการประชุมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา
- กากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างนวตกรรมการบริการ
ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
- กากับการวิจัยในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนให้
เน้นมุ่งสร้างงานวิจัยที่มุ่ง
ปรับปรุงคุณภาพบริการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
- กากับให้มีการทวนสอบ
ผลสมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูใ้ ห้
ครบทุกรายวิชาในแต่ละ
ปีการศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคปฏิบัตคิ รอบคลุมตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 ก่อนเปิดสอนในภาค
การศึกษานั้น
3) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
สมบูรณ์ทุกรายวิชา (ไม่นับรวม
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
5) มีการทวนสอบผลสมฤทธิ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และ
นาผลการทวนสอบไปปรับปรุงการ
ประเมินผล
6) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจาหลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
7) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
1.2 ติดตามผลการดาเนินงานและ 1) อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับความพึงพอใจตาม
วิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน ไม่เกิน 1 : 5
ตัวชี้วัดของหลักสูตรและ
รวมทุกหลักสูตร
นาผลการประเมินผลมา
2) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/
พัฒนาการดาเนินงานของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรอย่างน้อยทุก
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
ภาคการศึกษา ดังนี้
5.0
- อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
วิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน
ทีม่ ีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
- ระดับความพึงพอใจของนิสิต
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 4) ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
คุณภาพหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
- ระดับความพึงพอใจของ
แผนการศึกษาของหลักสูตร
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 5) นิสิต/บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและ
ทีส่ าเร็จการศึกษาภายใน
นานาชาติ
ระยะเวลาที่กาหนด
6) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา/
- การสร้างชื่อเสียงของนิสิต/
ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษา
ไปแล้ว
- การทางานของบัณฑิต
2.1 ติดตามผลงานทางวิชาการ
1) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
ที่ทันสมัยของอาจารย์ประจา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
หลักสูตรจากฐานข้อมูลของ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะและมหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ประจาผู้สอนในหลักสูตร
2.2 ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อย่างน้อยร้อยละ 50 มีการตีพิมพ์
หลักสูตร/อาจารย์ประจา
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
หลักสูตร ได้รับการพัฒนา
ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
ทั้งในด้านการประชุม/อบรม/
1 ครั้งต่อปีการศึกษา ไม่นับผลงานที่
สัมมนา/การขอทุนวิจัยหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
โครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจารย์
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน

กลยุทธ์
ทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอน การทาวิจัย และ
การบริการวิชาการ

3.1 ติดตามการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน
จากฐานข้อมูลบุคลากรของ
คณะฯ
3.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสนับ
สนุนการเรียนการสอนให้มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อการสอน การใช้
สารสนเทศ และการบริการ
โสตทัศนูปกรณ์และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3) อาจารย์พยาบาลประจาที่สอนใน
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกคน มีคุณสมบัติครบตามกาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย
4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการพยาบาลภายนอกสถาบัน
ในแต่ละปีการศึกษา
5) อาจารย์ประจาผู้สอนในหลักสูตรที่
เป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศและพัฒนาด้านการจัด
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
6) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุน
7) อาจารย์ประจาผู้สอนในหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/
ปีการศึกษา
1) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาทรัพยากรการเรียน
การสอน

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
4.1 นาผลการประเมินการ
1) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การสอนในปีก่อนมาพิจารณา
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน4.2 จัดทาแผนปรับปรุงพัฒนา
เต็ม 5.00
ปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน เช่น สื่อการ
สอน แผ่นภาพ โมเดล และ
ครุภัณฑ์เสนอต่อคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยทุกปี
4.2 ส่งเสริมอาจารย์ประจาใช้
สื่อการสอน แผ่นภาพ โมเดล
และครุภัณฑ์การศึกษาที่
ทันสมัย

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
- แผน ก แบบ ก2
1) เรียนวันเสาร์ ถึงอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. (ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรยกเว้น
รายวิชาในข้อ 2)
2) เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 1 วัน
- รายวิชา 504526 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 3(0-12-6)
3) เรียนวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เป็นเวลา 15 สัปดาห์
- รายวิชา 504524 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 2(0-8-4)
4) เรียนวันพฤหัส ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เป็นเวลา 4 สัปดาห์
- รายวิชา 504522 การบริหารจัดการยาสาหรับพยาบาลเวชปฏิติ 2(2-0-4)
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลั ยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2.2.2 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการ
พยาบาลให้การรับรอง
2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือการพยาบาลชั้น 1
2.2.4 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
2.2.5 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ระดับปริญญาตรี (4 ปีการศึกษา) ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2.6 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2.2.5 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ต้องสาเร็จหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดย สภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของ
ผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของ
ผู้สมัคร หรือผู้ รับ รองโดยหน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulation
Authority) ในประเทศของผู้สมัคร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการ
ให้ ความเห็น ชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2560 และผ่านการเรียนปรับพื้นฐานภาษาไทยก่อน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.2 มีประสบการณ์ทาวิจัยและการใช้สถิติน้อยมาก
2.3.3 มีปัญหาทักษะการสืบค้นข้อมูลทั้งจากหนังสือ ตาราในห้องสมุดและทางอินเตอร์เน็ต
2.3.4 ทักษะการเขียนเอกสารรายงานไม่ถูกต้องและไม่ใช้ภาษาเชิงวิชาการ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ดให้ นิ สิ ต ใหม่ ได้ เรี ย นภาษาอังกฤษโดยครูภ าษาอั งกฤษตั้ งแต่ก่ อนเปิ ด เทอมและสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ผ่านก่อนทาวิทยานิพนธ์
2.4.2 กาหนดให้มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลทั้งจากบทความ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรอื่นๆ โดยเข้าอบรมการใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตั้งแต่เปิดเทอมเป็นต้นไป
2.4.3 จัดสอนเสริมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางสถิติและการวิจัยก่อนเข้าสู่รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมอบหมายให้นิสิตทุกคนเข้าฟังการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ของรุ่นพี่และเพื่อนร่วมรุ่น
2.4.4 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิงตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าในปีการศึกษา
ชั้นปี
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปี 1
25
25
25
25
25
ชั้นปี 2
25
25
25
25
รวม
25
50
50
50
50
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
25
25
2.6 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2.6.1 ประมาณงบประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

2560
95,000
2,375,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
155,000
155,000
155,000
6,200,000 6,200,000 6,200,000

2564
155,000
6,200,000

2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
ประมาณการรายรับ
1.
2.
3.
4.

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
ครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

2560
450,000
250,000
500,000
700,000
1,900,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
495,000
544,000
598,950
275,000
302,500
332,750
550,000
605,000
665,500
770,000
847,000
931,700
2,092,591 2,301,562 2,531,463

2564
658,845
366,025
732,050
1,024870
2,784,354

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 64,499.83 บาท ต่อคน
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ร ะดั บ ชาติ โดยให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 (ภาคผนวก ก) และข้อบังคับของ
สถาบันการศึกษาที่รับเทียบโอน
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
ลาดับ
ที่
1

2

รายการ

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ.2558

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
1.2 วิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า
1.3 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
รวม

12
12
36

เกณฑ์
มคอ.1
พ.ศ.2555
24
9
12
3
12
36

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ
การจัดการเรียนการสอนตามแผน ก แบบ ก2
1) วิชาแกน
จานวน
9
ประกอบด้วย
502511 ทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Theory
502512 ระบบสุขภาพและการจัดการทางสุขภาพ
Health System and Management
502513 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology and Statistics for Health Sciences
2) วิชาเฉพาะสาขาวิชา
จานวน
14
ประกอบด้วย
504521 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
Advanced Health Assessment
504522 การบริหารจัดการยาสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
Drug management for Nurse Practitioner
504523 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Community Nurse Practitioner 1
504524 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Practicum in Community Nurse Practitioner 1

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.2560
26
9
14
3
12
38

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-8-4)
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504525 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Community Nurse Practitioner 2
504526 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Practicum in Community Nurse Practitioner 2
3) วิชาเลือก
จานวน
3
ให้นิสิตเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
504541 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
Transcultural Nursing
504543 การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Qualitative and Action Research in Health Science
504544 หลักสูตรและการเรียนรู้ทางการพยาบาล
Curriculum and Learning in Nursing
504546 การบาบัดทางการพยาบาลในชุมชน
Therapeutic Nursing Care in Community
504547 การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวและการให้คาปรึกษา
Family Health Promotion and Counseling
4) วิทยานิพนธ์
จานวน
12
504591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
จานวน
3
Thesis 1, Type A2
504592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
จานวน
3
Thesis 2, Type A2
504593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2 จานวน
6
Thesis 3, Type A2

2(2-0-4)
3(0-12-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
502511
502512
502513
504523

ทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Theory
ระบบสุขภาพและการจัดการทางสุขภาพ
Health System and Management
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology and Statistics for Health Sciences
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Community Nurse Practitioner 1
รวม

11

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
504521
504522
504524
504525
504591

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
Advanced Health Assessment
การบริหารจัดการยาสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
Drug Managment for Nurse Practitioner
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
Practicum in Community Nurse Practitioner 1
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Community Nurse Practitioner 2
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
รวม

12

หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(0-8-4)
2(2-0-4)
3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
504526
504592
504xxx

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Practicum in Community Nurse Practitioner 2
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

9

3(0-12-6)
3 หน่วยกิต
3(x-x-x)

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
504593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
รวม

6

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
502511

ทฤษฎีทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Nursing Theory
การวิเคราะห์ แ ละประเมิ น ทฤษฎี ก ารพยาบาลที่ เลื อ กสรร แนวโน้ ม การพั ฒ นาทฤษฎี ก าร
พยาบาล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการบริการ การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาล
Analysis and evaluation of selected nursing theories trends of nursing theory
development, application of nursing theories on nursing service, nursing education, and
nursing research
502512

ระบบสุขภาพและการจัดการทางสุขภาพ
3(3-0-6)
Health System and Health Management
การปฏิรูประบบสุขภาพ นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบบริการพยาบาล
นโยบายด้านสุขภาพและแนวโน้ม กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอานาจของผู้รับบริการ ครอบครัว และชุมชน การให้คาปรึกษา การใช้ทุน
ทางสังคมในการดูแลสุขภาพ วัฒนธรรมด้านสุขภาพและการให้บริการ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ใ นการจัดการ
ด้านสุขภาพ บทบาทของพยาบาลในระบบสุขภาพ และภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Healthcare reform, national health insurance policy and nursing service system
reform, health policy and trend, law and ethics related nursing and health system, health
promotion, empowerment of clients, families and community, counseling, social capital
utilization for healthcare, health culture and service evidence-based practice in health
management, roles of nurses in health system, nurse’s leadership
502513

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics for Health Sciences
ประเภทและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย
การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การประยุกต์และการนาผล
วิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Types and processes of qualitative and quantitative research, research problem
determination, literature review, variables and hypothesis, data collection, statistics selected
for data analysis, writing research proposal and reports, research evaluation, research
utilization and application, ethics of researchers and ethics in human research
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504521

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Health Assessment
แนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพในภาวะปกติหรือเจ็บป่วยที่ซับซ้อน
ด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ การตรวจร่างกายตามระบบ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ
พิเศษ การระบุความผิดปกติ การบันทึกและการรายงานผลการซักประวัติและตรวจร่างกาย และการวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจทางคลินิก
Concept of health assessment, assessment on normal health status and
complicated illness in physical, psycho, social, and spiritual health, physical examination,
interpretation of laboratory and special examination, nursing record, report of history taking
and physical examination and analysis for clinical decision making
504522

การบริหารจัดการยาสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
2(2-0-4)
Drug Management for Nurse Practitioner
กลไกและปฏิกิริยาระหว่างยากับร่างกาย การเลือกใช้ยาและการใช้สมุนไพรที่เหมาะสมในการ
รักษาโรคที่พบบ่อยและที่มีปัญหาซับซ้อนในระยะการเจ็บป่วยเรื้อรัง เฉียบพลัน และฉุกเฉิน ปัญหาจากการใช้
ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิและการจัดการยาตามบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ
Drug mechanism, drug interaction, rational drug and herbal selection in
common and complicated illness, drug related problems in primary care unit and drug
management in accordance with roles of nurse practitioner
504523

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
2(2-0-4)
Advanced Community Nurse Practitioner 1
แนวคิดวิทยาการระบาด ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การวินิจฉัยชุมชน การระบุปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพชุมชน การประยุกต์ทฤษฎีทางการพยาบาลชุมชนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการวางแผนงานและออกแบบบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รวมถึง
ประเมินผลลัพธ์ของการจัดบริการสุขภาพในชุมชน และการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อกระตุ้นให้เ กิดชุมชน
สุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
Concept of epidemiology, determinant of health, community diagnosis and
health needs. The application of nursing theories, related science, and clinical evidencebased information for health program planning, designing to enhance community health
promotion, health risk prevention, evaluation of health services outcome in the community,
transformal leadership for encouraging the development of healthy community based on
community involvement and local culture
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504524

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
2(0-8-4)
Practicum in Community Nurse Practitioner 1
ฝึกปฏิบัติการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ประเมินปัญหาที่คุกคามสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน การวินิ จฉัยชุมชน วางแผนงานและพั ฒ นาชุมชนสุ ขภาพ การเฝ้ าระวังปัญ หา
สุขภาพ ตลอดจนการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
สอดคล้องตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
Practicum in community life style and identify health problems and evaluate
health impacts of individual, family and community. Community diagnosis, planning,
implementation, and evaluation for community health promotion, and health problem
surveillance in accordance with people participation, social and cultural context
504525

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2(2-0-4)
Community Nurse Practitioner 2
ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เฉียบพลัน ฉุกเฉิน สุขภาพจิต โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าที่พบใน
วัยเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ พยาธิส ภาพของโรค การวิเคราะห์ และวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การ
ตัดสินใจเพื่อการส่งต่อ การดูแลต่อเนื่อง การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว
Health problems in chronic illness, acute, emergency, mental health problems,
emerging and reemerging infectious disease in children, adults, and aging, pathophysiology
related health problems; analysis and differential diagnosis; primary medical care; refer;
continuing care; emergency care; counseling for patients and families.
504526

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
3(0-12-6)
Practicum in Community Nurse Practitioner 2
ฝึกปฏิบัติการประเมินปัญหาสุขภาพของบุคคลและครอบครัวครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม และ
จิตวิญญาณ บูรณาการแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทางการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในการ
วิเคราะห์และวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้ องต้นแก่บุคคลและครอบครัว การบาบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ และ
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง และจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน
การตัดสินใจเพื่อการส่งต่อ การเสริมสร้างพลังอานาจ การสอนสุขศึกษาและการให้การปรึกษาตามสภาพปัญหา
และการบันทึกรายงานการพยาบาล
Practicum in health assessment of individual and family including physical,
mental, social, and spiritual condition. Integration of concepts, theories, and researches in
community health nursing and nursing practitioner for analysis and diagnosis, primary medical
care for individual and family, nursing intervention therapy, rehabilitation, and practice in
continuing care on patients with chronic illness, care management at home to reduce
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complication, decision making to refer, empowerment, health education, counseling related
to health condition, and nursing record
504541

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Transcultural Nursing
ลักษณะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
ความเจ็บป่วย แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม รวมทั้งการประยุกต์สู่ปฏิบัติการพยาบาล
Phenomena of culture and influence of culture on health behavior. Concepts
and theory of transcultural nursing and the application for nursing practices
504543

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-2-5)
Qualitative and Action Research for Health Science
ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบวิจัย
เทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นทางจริยธรรม การประยุกต์ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปฏิบัติการในการวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Philosophical foundation of qualitative and action research. Research
methodology and designs, data collection and data analysis technique, and ethical issues.
Application of qualitative and action research to nursing and health science
504544

หลักสูตรและการเรียนรู้ทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Curriculum and Learning in Nursing
แนวคิด ทฤษฎี หลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร
การศึกษาพยาบาล การวางแผนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา การนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลเป็นส่ วนหนึ่งของการบริห าร
สถาบัน บทบาทและทักษะผู้นาทางการศึกษาพยาบาลยุคใหม่
Concept and theory of curriculum. Curriculum development process and
teaching learning theories. Nursing curriculum management. Planning of teaching by student
center and learning using educational technology and innovation. The application of
educational assurance system and strategies as a part of educational institution
management. Role and skills of leaders in the new era of nursing education
504546

การบาบัดทางการพยาบาลในชุมชน
3(2-2-5)
Therapeutic Nursing Care in Community
วินิจฉัยปัญหาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโดยใช้หลักฐานทางคลินิก การป้องกัน ส่งเสริม รักษาโรคและ
การฟื้นฟูสภาพในบุคคล ครอบครัว และชุมชนอย่างองค์รวม การกาหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการ
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พยาบาลเวชปฏิบัติอย่างครอบคลุม การจัดการและประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลเพื่อนามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Identify problems of aggregated group by using clinical evidences through
health protection, promotion, curative care and rehabilitation in individual, family and
community with regard to holistic care. Determine outcome indicators, outcome
management and evaluation in therapeutic nursing care for quality improvement and
development of community nurse practitioner practice
504547

การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวและการให้คาปรึกษา
3(2-2-5)
Family Health Promotion and Counseling
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวในภาวะปกติ
การดูแลช่วยเหลือและการให้คาปรึกษาแก่ครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
Concepts and theories of the family. Family health promotion strategies.
Counseling and services given to families with health problems and illness considering Thai
society and culture
504591

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และ
จัดทาผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study,
determine thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and
related research synthesis
504592

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the comittee
504593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A2
เก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทารายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
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Collect data, analyse data, prepare progress report in order to present it to the
thesis advisor, and prepare full-text thesis and research article in order to get published
according to the graduation criteria
ความหมายของรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1
502
หมายถึง วิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
504
หมายถึง รายวิชาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2
เลขหลักร้อย :
แสดงระดับการศึกษา
5
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
เลขหลักสิบ
:
แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
1
หมายถึง วิชาแกนของมหาบัณฑิต (พื้นฐาน)
2
หมายถึง วิชาเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
4
หมายถึง วิชาเลือก
9
หมายถึง วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เลขหลักหน่วย :
แสดงอนุกรมวิชา
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3.5 ชื่อ สกุล เลขประจาตัว ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.นงนุช

โอบะ

2. ดร.ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์

4. ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ประเทศที่
สาเร็จ
การศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

- กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
- พย.ม.(การพยาบาล
เวชปฏิบัติชมุ ชน)
- วท.ม.(สรีรวิทยา)
- วท.บ.(การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
3269900031695 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ส.ด.(การพยาบาล
/4511034441*
สาธารณสุข)
- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
- พย.บ.(พยาบาลและ
ผดุงครรภ์
3649800013112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ส.ด.(การพยาบาล
/4511050645*
สาธารณสุข)
- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
- พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
3509901122309 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - Dr.P.H.(International
/4511032005*
Health & Development)
- M.P.H.(International
Health & Development)
- วท.ม.(พัฒนาสุขภาพ)
- วท.บ.(การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)

- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2545
2549

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2533
2523

- มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2551

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย

2541
2535

- มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- Tulane University
- Tulane University

รองศาสตราจารย์

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั ปรับปรุง
6.70
6.15

6.05

6.21

2553

6.07

6.18

ไทย
ไทย
สหรัฐอเมริกา

2543
2538
2542

5.43

สหรัฐอเมริกา

2538

ไทย
ไทย

2534
2529
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3. ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์

เลขที่
บัตรประชาชน/
เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
3659900627121
/4511036903*

6.02

25

สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเทศที่
สาเร็จ
การศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย

2555
2548

ไทย
ไทย

2541
2537

ไทย
ไทย

2553
2537

ไทย

2532

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั ปรับปรุง
7.77
6.16

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยมหิดล

7.41

6.13
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เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
บัตรประชาชน/
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
เลขที่ใบอนุญาต
ทางวิชาการ
ประกอบวิชาชีพ
5. ดร.สุภาพร แนวบุตร
3349900982365/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ส.ด.(การพยาบาล
สาธารณสุข)
4511078377*
- พย.ม.(การพยาบาลอนามัย
ชุมชน)
- คม.(สุขศึกษา)
- พย.บ.
6. ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร
3101500409930/
อาจารย์
- พย.ด.(หลักสูตรนานาชาติ)
4511057363*
- สค.ม.(มานุษยวิทยา
ประยุกต์)
- วท.บ.(พยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
* วันหมดอายุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯวันที่ 23 ธันวาคม 2560
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3.5.2 อาจารย์พิเศษตามแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
พญ.อัญชลี ภูส่ งค์

3
4

พญ.นิอร เกสรบัว
นางสุดาวดี อินจันทร์

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คุณวุฒิ
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก
- ว.ว. (สูตินรีเวชศาสตร์)
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- นิติศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
น.ส.วราลักษณ์ ทองใบปราสาท - ประกาศนียบัตรพยาบาลและ
ผดุงครรภ์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โรงพยาบาลคลองขลุง
นพ.วินัย ลีสมิทธิ์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- บริหารสาธารณสุขมูลฐาน
- Health Management,
Planning and Policy
- Ph.D. (ระบาดวิทยา)
นพ.เฉลิมเกียติ์ ตรีสุทธาชีพ
- แพทยศาสตรบัณฑิต
พญ.รัมภารัจน์ กีรติวศิน
- แพทยศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลสวรรคโลก
พญ.บุษรา หิรณ
ั ชมวิวัฒน์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
นพ.กานต์ ชัยยศ
- แพทยศาสตรบัณฑิต
นางญิชกานต์ อาทิตยา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
นพ.ศรีทน ธิตะยา
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตร(อายุรศาสตร์)
พญ.ศุภวรรณ ธิตะยา
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร์)
พญ.ศุภวรรณ ธิตะยา
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- วุฒิบัตร(กุมารเวชศาสตร์)
พญ.ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลวชิรบารมี
พญ.ผกามาศ เพชรพงศ์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
นายธีรทัต สาเภาเงิน
- แพทยศาสตรบัณฑิต
นางกัญจน์พร มนเดช
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)

ปีที่จบ, สถาบัน
- 2551, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2545, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2551, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2545, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2533, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช พิษณุโลก
- 2547, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2533, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2535, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
- 2545, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2524, มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2536, มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2540, University of leeds
สหราชอาณาจักร
- 2545, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2547, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2540, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
- 2545, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2551, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2545, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2551, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- 2545, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2551, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- 2546, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2547, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2535, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2549, มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ที่
19
20
21

ชื่อ-สกุล
น.ส.ภรภาดา อรุณรัตน์

คุณวุฒิ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
นพ.อรรถพล โพธิ์เวชภัณฑ์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
นพ.ประทีป จันทร์สิงห์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
-อนุมัติบัตร สาขาศัลกรรมทั่วไป
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

22

นางสาวสุนันทา จันทร์สิงห์

23

โรงพยาบาลหล่มสัก
นพ.พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี

24
25

26

27
28

29

30
31

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)

นพ.พุฒิพันธ์ พามดี
นางกุสุมา เถาะสุวรรณ

- แพทยศาสตรบัณฑิต
- อนุมัติบัตร (เวชศาสตร์ป้องกัน
คลินิก)
- อนุมัติบัตร (เวชศาสตร์ครอบครัว)
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์

นางสกาวรัตน์ ศุภสาร

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
นพ.วรงศ์วุฒิ ปิ่นอนงค์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
นพ.พนา พงษ์ชานะภัย
- อนุมัติบัตร
- อนุมัติบัตร
- แพทยศาสตรบัณฑิต
โรงพยาบาลวังทอง
พญ.สุจรี กุหลาบเพชร
- แพทยศาสตรบัณฑิต
- ประกาศนียบัตรผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรคผิวหนัง
- ประกาศนียบัตรแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ
- วุฒิบัตร (เวชกรรมครอบครัว)
นพ.จักริน สมบูรณ์จันทร์
- แพทยศาสตรบัณฑิต
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ เรือนก้อน
- แพทยศาสตรบัณฑิต

ปีที่จบ, สถาบัน
- 2545, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2552, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2552, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2537, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2541, รพ.ศูนย์ขอนแก่น
- 2557, มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2521, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2535, แพทยสภา
- 2550, แพทยสภา
- 2537, มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2533, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราชพิษณุโลก
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2536, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราชพิษณุโลก
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2541, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2544, แพทยสภา
- 2543, แพทยสภา
- 2538, มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2545, มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2549, สถาบันโรคผิวหนัง
- 2550, โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
- 2551, โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
- 2546, มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
2) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
3) เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล
4) สามารถปกป้องสิทธิของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการสุขภาพ
ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชา และการปฏิบัติทางการพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวม
2) มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยในการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชา
2) สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการให้การพยาบาลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวมหรือการบริหารจัดการ
3) สามารถคัดกรองสาระความรู้เพื่อการสอน หรือจัดให้มี การเรียนรู้ หรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย/
ผู้ใช้บริการ ญาติผู้ดูแล บุคลาการทางการพยาบาล ผู้ร่วมทีมสุขภาพอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป
4) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
5) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการได้อย่างสร้างสรรค์
6) สามารถดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพเชิงบาบัดโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
2) มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การ แก้ ปั ญ หาที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
4) แสดงออกซึ่ งทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าได้ อ ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
5) ประสานงานและร่วมทางานเป็นทีมสุขภาพกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่าง ๆ เพื่ อให้บรรลุ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนามาใช้ ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาล
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2) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
4.2 ช่วงเวลา
วิชา
504524 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
504526 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นปี
การฝึกปฏิบัติการพยาบาล
1 504524 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
2

504526 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

ชั้นปี
1
2

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
ภาคต้น

จานวนชั่วโมงและตารางสอน
2 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง
(15 สัปดาห์)
3 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง
(5 สัปดาห์ 1 วัน)

4.4 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา
อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 5
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
504591 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
ศึกษาองค์ป ระกอบวิทยานิพนธ์ห รือตัวอย่างวิทยานิพ นธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง กาหนด
ประเด็ น โจทย์ /หั ว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ พั ฒ นาเอกสารแสดงความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ วิท ยานิ พ นธ์
(Concept Paper) และจัดทาผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
504592 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A2
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
504593 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A2
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล วิเคราะห์ ข้อ มู ล จั ด ท ารายงานความก้ าวหน้ าเสนอต่ อ อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์
สาเร็จการศึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีจริยธรรมในการทาวิจัยและงานวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการทา
วิจัย ชี้นาความถูกต้อง และปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หลั ก ฐานเชิงประจั กษ์ และใช้ ผ ลการวิ จัยในการด าเนิ น โครงการวิจัยที่ เกี่ ยวกั บประเด็นปั ญ หา
สุขภาพซับซ้อนในภาวะเรื้อรังและการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เพื่อพัฒ นางานวิจัยทางการ
พยาบาลในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนามาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ และใช้
อ้างอิงอย่างถูกต้องในการทาวิทยานิพนธ์
4) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าข้อมูล
5) สามารถนาผลการวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่ออยู่ในรายการของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเป็นอย่างน้อยภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.3 ช่วงเวลา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
วิทยานิพนธ์ 1 เริ่มทาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย โดยกาหนดให้ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์
วิ ท ยานิ พ นธ์ 2 ท าในชั้ น ปี ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาต้ น โดยก าหนดให้ เขี ย นและสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ 3 ทาในชั้น ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย โดยกาหนดให้ ดาเนินการวิจัยและสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์บทความวิจัย ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กาหนดให้ มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ห รือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จัดคาบเวลาให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา และกาหนดให้มี
การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อนการท าวิท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบวัด ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
การศึกษางานวิจัยที่เคยมีมาก่อน การนาเสนอหัวข้อ การนาเสนอโครงร่าง
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วผ่านคณะที่สังกัด เพื่อให้บั ณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทาคาสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ ดังนี้ มีป ระธานที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ 1 คน และกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีก 1-2 คน (ถ้ามี)
การพิจ ารณาโครงร่ างวิท ยานิพ นธ์ นิสิ ตต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพ นธ์ต่อคณะกรรมการ
พิ จ ารณาโครงร่ างวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยเสนอบั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ยแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้ว ย
ประธานที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ กรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณ ฑิ ตศึกษาในสาขาวิช า
อาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ท าหน้ า ที่ เป็ น ประธาน
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กรรมการ และเลขานุ การ โครงร่างวิทยานิ พ นธ์ต้องได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการฯ แจ้งผลการอนุมัติพร้อมโครงร่างฉบับสมบูรณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหลักฐาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังต่อไปนี้
5.6.1 การขอสอบวิทยานิพนธ์
- ภาควิช า สาขาวิช า เสนอคณะกรรมการสอบวิท ยานิพ น์เพื่ อให้ คณะและบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย
ให้ความเห็นชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกาหนดวันสอบ
- นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท แผน ก แบบ ก 2 มี สิ ท ธิ์ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ เมื่ อ ลงทะเบี ย นรายวิ ช าและ
วิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร
5.6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์ระดับ ปริญ ญาโท จานวนรวม
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
- อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธาน
- ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
- อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
5.6.3 การสอบวิทยานิพนธ์และการรายงานผลการสอบ
- การขอสอบวิทยานิพนธ์ ให้ภาควิชา/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อให้
คณะและบัณ ฑิตวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบโดยบัณ ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และกาหนดวันสอบ
- นิสิตมีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ์เมื่อลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามหลักสูตร
- คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญ ญาโทจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 1) อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิท ยาลั ย เป็ น ประธาน 2) ประธานที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 3) อาจารย์ประจาหลักสูตร หรือ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกมหาวิท ยาลั ย อย่างน้ อย 1 คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คน
- การสอบวิทยานิพธ์ป ากเปล่ าต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้ส นใจเข้าฟังได้ เมื่อนิสิ ตผ่ านการสอบ
วิทยานิ พ ธ์โดยการสอบปากเปล่ าแล้ ว คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์จะต้องรายงานผล
การสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบวิทยานิพนธ์
5.6.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ หรือน าเสนอต่ อที่ป ระชุมวิช าการโดยบทความที่ นาเสนอฉบั บ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ดังกล่าว
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ด้านภาวะผู้นาและการคิดวิเคราะห์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
ทุกรายวิชา โดยการใช้ตาราภาษาอังกฤษในการเขียนและ
นาเสนอผลงานวิจัยและวิชาสัมมนา
- ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียน
การสอน เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ
(Journal link & VLS) และให้ผู้เรียนได้เข้ารับการอบรม
การรู้สารสนเทศสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ดาเนินการโดย
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ส่งเสริมภาวะผู้นาในการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยมอบหมาย
กิจกรรมการทางานกลุ่มเป็นทีม และการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติ
- จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ โดยให้
ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ และแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนจากสถานการณ์ปัญหาที่กาหนด การทา
กรณีศึกษา โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ หรือโครงการวิจัย
และฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง และการอภิปราย
การแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถให้เหตุผลและตัดสินเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
2) สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและข้อโต้แย้งโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น
3) มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการทาวิจัยและโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4) เป็นแบบอย่างดีในการปฏิบัติงานในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
5) ชี้นาความถูกต้อง หยิบยกปัญหาจริยธรรมเพื่อให้เกิดการแก้ไข และสื่อความคิดที่ดีงามให้กับ
สังคม
6) สามารถปกป้องสิทธิของผู้ป่วย หรือผู้ใช้บริการสุขภาพ
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2.1.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นการเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง การศึ กษาจากกรณี
ตัวอย่าง การจัดโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน หรือโครงการวิจัย ที่ครอบคลุมประเด็น
และปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดารงชีวิต
2.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดรายวิชาและ
ภายหลังสาเร็จการศึกษา
1) ประเมินระหว่างเรียนและภายหลังสิ้นสุดรายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย
กลุ่ มเพื่อน อาจารย์ อาจารย์พี่ เลี้ยงในแหล่งฝึ ก ผู้ ใช้บริการ และชุมชน โดยใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งการสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบ
บันทึก แบบประเมิน และแบบวัดที่เกี่ยวข้อง
3) ประเมินภายหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ ว โดยให้ บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และ
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สามารถน ามาใช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้ าทางวิ ช าการ และ
การปฏิบัติทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างเป็นองค์รวม
2) มีความรู้ทางวิทยาการที่ทันสมัยในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3) สามารถใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
4) สามารถประยุ ก ต์ใช้ ความรู้ ในกลุ่ มผู้ รับ บริการที่ มี ความแตกต่ างวัฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ
สุขภาพในการให้การพยาบาลผู้ป่วย
2.2.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนแบบผู้ใหญ่โดยให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนแบบการสะท้อนคิด การใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน โดยใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย
ยึดหลักการ ให้ผู้เรียนได้เห็นจริง ให้คิด ให้ ค้นหาหลักการและการปฏิบัติโดยการบรรยาย
ร่วมกับ การอภิปราย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาตลอดจนการ
นาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียน
ด้วยตนเองประกอบด้วย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เช่น การสอบวัดความรู้โดยข้อสอบ
กลางภาค ข้อสอบปลายภาค การจัดทารายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา การจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ การประเมิน วินิจฉัยชุมนและออกแบบบริการสุขภาพ การอภิปรายกลุ่ม และการ
นาเสนอปากเปล่า
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2) สามารถบูรณาการความรู้จากทฤษฎีการพยาบาล ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน ศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้อง และหลั กฐานเชิงประจักษ์ในการให้ การพยาบาลผู้ ป่วย/
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม
3) สามารถคัดกรองสาระความรู้เพื่อการสอน หรือจัดให้มีการเรียนรู้ หรือให้คาปรึกษาแก่
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บ ริการ ญาติผู้ดูแล บุคลากรทางการพยาบาล ผู้ร่วมทีมสุขภาพอื่น ๆ และ
ประชาชนทั่วไป
4) มีความคิดริเริ่มในการแก้ ปัญหา และสร้างสรรค์รูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติในการ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
5) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการได้อย่างสร้างสรรค์
6) สามารถวางแผน ด าเนิ น โครงการส าคั ญ หรือ โครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
พยาบาล
7) สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ประเด็นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัญหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้และนาไปปฏิบัติการพยาบาลในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
อย่างมีคุณภาพ
2.3.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ทั้ง
ระดับบุคคลและกลุ่ม คนในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาสุขภาพ
ซับ ซ้อ น โดยใช้ วิธีการสอนที่ ห ลากหลาย เช่ น การอภิ ป รายกลุ่ ม การสะท้ อนคิ ด การท า
กรณีศึกษา การวางแผนงานแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน การออกแบบบริการ และจัดการระบบ
การดูแลด้านการสร้างเสริมสุ ขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟู
สภาพ รวมถึงการทาวิจัย
2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อวัดและประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา
ได้แก่
1) การสอบวัดความสามารถที่เกิดจากกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์วิจารณ์
เช่น รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปัญหาเฉพาะทางการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รายงานการออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม
ผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมกลุ่ม และการสัมมนา
3) การประเมินผลจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการค้นคว้าวิจัย
เช่น รายงานความก้าวหน้าโครงร่างวิทยานิพนธ์ และรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพเชิงบาบัดโดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
หรือผู้ใช้บริการทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
2) มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจัด การ แก้ ปั ญ หาที่ ยุ่ งยากซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ างเหมาะสม
ตามสถานการณ์
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
4) แสดงออกซึ่งทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าได้อ ย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่ อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
5) ประสานงานและร่วมทางานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ/เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
ที่คาดหวัง
2.4.2 วิธี ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ เน้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เรี ย นกั บ ผู้ เรี ย น ผู้ เรี ย นกั บ ผู้ ส อน
ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสุขภาพ
2) จั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ มี การท างานกลุ่ ม เพื่ อส่ งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมะสม
3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริม การทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบใน
การเรี ย นรู้ การประสานงาน และท างานร่ ว มกั บ ที ม สุ ข ภาพ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เครือข่ายทางสุขภาพ ทั้งในคลินิกและชุมชน
2.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การประเมิน ผู้เรียนเกี่ยวกับ การมีปฏิสั มพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อน ผู้ใช้บริการ และ
ผู้ร่วมทีมสุขภาพ จากการทางานเป็นทีมในสถานการณ์การเรียนรู้ทกี่ าหนด
2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อนและทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์
4) การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ ต าม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเพื่อนามาใช้ศึกษาค้นคว้า สรุปและเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาล
2) สามารถสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพรวมถึงชุมชน
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3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการศึกษาด้วยตนเอง สื่อสารข้อมูสารสนเทศ
และผลการศึกษาค้นคว้าต่อนักวิชาการ และสาธารณชนโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึง
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐาน
2.5.2 วิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ ผู้เรียนได้ฝึ ก วิเคราะห์ ส ถิติทางสุขภาพและ
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง การพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียนระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์
และเลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการนาเสนอข้อสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่นาเสนอ
4) ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาและสถิติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ
2.5.3 วิธี การประเมิน ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้า นทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทารายงานกรณี และการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนผ่านการใช้สื่อต่างๆ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.255 9
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการกาหนดระบบและกลไกการทวนสอบเพื่ อยืนยันว่านิสิ ตและผู้ ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2) โดยจัดทาการ
ทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษาและระดับหลักสูตรดังนี้
2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ให้แต่ละรายวิชาทาการคัดเลือกผู้แทนกลุ่มเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทวนสอบฯ โดยมี
หน้ าที่ ต รวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู้ข องผู้ เรีย น โดยทวนสอบจากคะแนนข้ อ สอบ งานที่
มอบหมายของแต่ ล ะรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา (ในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ร้อยละ 50) แล้วจัดทารายงานผลการทวนสอบฯ ต่อคณะกรรมการประจา
คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลการทวนสอบมาจัดทาแผนการปรับปรุงการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับหลักสูตร
มีการดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กาหนด
รายละเอียดใน มคอ.2 เพื่อประเมินความสาเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยประเมินจาก
ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร และแหล่งฝึก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่
กาหนดในรายละเอียดตลอดหลักสูตร และนาข้อเสนอจากการทวนสอบมาปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
3.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนที่กาหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
3.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
3.6 เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่า
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุ ม (Proceeding) ที่ มี ค ณะกรรมการภายนอกร่ว มกลั่ น กรอง (Peer review) ก่ อ นการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ประจาใหม่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ได้รับโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์พยาบาลในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.2 การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1.2.1 มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้ กั บ อาจารย์ ใหม่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. ทุกปีการศึกษา
1.2.2 จัดประสบการณ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่มีประสบการณ์แล้วก่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
1.2.3 มีฐานข้อมูลการตีพิมพ์ บทความวิจัย ผลงานวิชาการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์
1.3 การเตรียมอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ดังนี้
1.3.1 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.3.2 สนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และในสาขาวิชาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน
1.3.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1.3.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้
ความสามารถชานาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล และมีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
1.3.5 พัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาวิชาการ
2.1.1 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ได้ มี เวลาการท าวิจั ย และน าเสนอผลงานวิ จั ย ทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.1.2 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพ
2.2.1 จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) และการอบรมฟื้นฟูทักษะปฏิบัติ
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2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลขั้นสูงจาก
สภาการพยาบาลและพัฒนาบทบาทการพยาบาลขั้นสูงแก่อาจารย์พยาบาล
2.2.3 จัดให้อาจารย์ได้ร่วมปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
2.3 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนประจาปีโดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลตามรายละเอียด
หลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (Course specification)
2.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการฝึกอบรมประจาปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และ
การประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและในคลินิกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.3.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
2.3.4 จัดให้ อาจารย์ ป ระจาหลักสู ตรใหม่ได้เรียนรู้ทักษะการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์
พี่เลี้ยง
2.3.4 สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.4 การพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผล
2.4.1 ส่ งเสริ มให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รเข้ าร่ว มสั ม มนาเชิงปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน/ประเมิ น ผล
การจั ด การเรี ย นการสอนประจ าปี โ ดยเน้ น ที่ ต้ น แบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาพยาบาลตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (Course specification)
2.4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการวั ด และการ
ประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและในคลินิกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.4.3 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
2.4.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อเรียนรู้ทักษะการวัด
และการประเมินผล
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตร แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ.2555 และ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1.1 ดาเนิ น การจัดการเรีย นการสอนให้ นิสิ ตบรรลุคุณ ลั กษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์ ระดับ
ปริญญาโท
1.1.2 มีระบบกลไกการทวบสอบเพื่อยืนยันว่าผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทุกด้านที่
กาหนดไว้ โดยมีการทวบสอบในระดับรายวิช า ระดับหลั กสู ตร และมีการจัดทาแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
1.1.3 มีกลไกกากับการดาเนินการของหลักสูตรให้เป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินการ
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1.2 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 ดังนี้
1.2.1 จัดระบบการศึกษาแบบทวิภาค แผนการศึกษาแบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์จานวน 12 หน่วยกิต
1.2.2 ควบคุมกากับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. บัณฑิต
2.1 วางแผน ดาเนินการ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับปริญญาโทครบทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ทั กษะความสั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2 ใช้กลยุทธ์การสอนโดยเน้ นการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ โดยให้ผู้ เรียนกากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดให้
ผู้เรียนบูรณาการประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการบริการในสถานกาณณ์จริงแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนหรือปัญ หาที่
สาคัญของชุมชน มีการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2.3 มีฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและการประชุมวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสื่บเนื่อง (Proceedings)
บนเว็บไซด์ และมีตัวอย่างบทความวิจัยด้วย
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 การรับนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
3.1.2 มีการเตรียมความพร้อม โดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้ด้านสถิติ การค้นคว้า
ทางอินเตอร์เน็ต การทาวิจัยในมนุษย์ เป็นประจาทุกปีการศึกษา
3.2 มีการควบคุมการดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
3.2.1 ควบคุ ม การแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึก ษวิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ร่ว ม
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ห ลั ก สู ต ร ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
3.2.2 มีฐานข้อมูล เกี่ย วกับ การดาเนิ นงานวิจัยเพื่อวิทยานิ พนธ์ของนิสิ ตและปรับปรุ งให้ มีความ
ทันสมัยเสมอ
3.2.3 นาผลการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์มาวิเคราะห์ และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงทุกภาค
การศึกษา
3.3 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินการ (การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
3.3.1 มีฐานข้อมูลการคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา
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3.3.2 มีก ารสอบถามความพึ งพอใจในการเรียนการสอนทุ กรายวิช า และน าผลคะแนนรวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะมีปรับปรุงการเรียนการสอน
3.3.3 มีช่อ งทางการสื่ อ สารข้อร้องเรียนของนั กศึ กษา กรณี ที่ นิ สิ ต มีค วามสงสั ยเกี่ยวกั บ ผลการ
ประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบของรายวิชานั้น ตลอดจนดู
คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 กาหนดให้อาจารย์มีภาระงาน ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา สาหรับการควบคุม
วิทยานิพนธ์กาหนดให้อาจารย์ต่อนักศึกษาในสัดส่วน 1 : 5 เมื่อพบว่า มีนิสิตเข้าศึกษามากขึ้น
หรือมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเกษียณ วางแผนการจ้างอาจารย์ใหม่ทดแทนล่วงหน้าเป็น
รายปี
4.1.2 ระบบบริห ารคณาจารย์ พิ เศษ การจัด จ้างอาจารย์พิ เศษ ต้ องวางแผนล่ ว งหน้ าเป็ น รายปี
กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาล
กาหนดและจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4.1.3 พัฒนาการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
วิช าชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยส่ งเสริมให้ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดาเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็น
วิทยากรบรรยายในหัวข้ อที่มีความเชี่ยวชาญ สนับสนุนให้มีการแต่งหนังสือและตาราอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1.4 มีฐานข้อมูลการผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน
ความก้าวหน้าและการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
4.2 กลไกการคัดเลือกอาจารย์
4.2.1 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต่าของสภาการพยาบาลโดยอาจารย์
มีคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหรือถ้ามีคุณวุฒิปริญญาโท
สาขาการพยาบาลสาขาการพยาบาลชุมชน ต้องมีการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบั ติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และมีความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษ และ
การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
4.2.2 ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ
4.2.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบและมีการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม
4.2.4 จัดให้มีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้ง เมื่อได้บุคคลที่ต้องการ
แล้ ว เสนอชื่อไปยั งส านั กงานอธิการบดีเพื่ อดาเนิน การสั มภาษณ์ โดยคณะกรรมการระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยการแต่ ง ตั้ ง ของอธิ ก ารบดี ต่ อ ไป (ทั้ ง นี้ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งมี ค ะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดก่อนจึงจะสามารถบรรจุแต่งตั้งได้)
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4.2.5 เมื่อได้อาจารย์แล้วเสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนติดตามทบทวนหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็นวิชาปฏิบัติการ
พยาบาล บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
4.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี
4.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทาร่างการปรับปรุง
หลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสูตร
5.1.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดย
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและโลก เพื่อ
ศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศและนามาเป็นข้อมูลในการ
จัดทารายวิชาต่าง ๆ
5.1.2 วางแผน ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับปริญญาโทครบ
ทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน
5.2.1 พัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยมอบหมายอาจารย์
ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2.2 ใช้กลยุ ทธ์การสอนโดยเน้ นการเรียนรู้ในผู้ ใหญ่ กากับ การเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดให้ ผู้ เรียน
บูรณาการประสบการณ์ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการบริการในสถานกาณณ์จริงแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนหรือ
ปัญหาที่สาคัญของชุมชน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งการทั้งการสอบโดยเขียนในกระดาษคาตอบ การจัดทา
รายงานกรณีศึกษา การนาเสนอ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามลักษณะของรายวิชา
5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย
5.4.1 จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนหลากหลายทั้งรูปแบบการบรรยาย ทั้งรูปแบบการบรรยาย
การฝึกในห้องปฏิบัติการ การดาเนินโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยในชุมชน การตรวจรักษา
โรคเบื้องต้นในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
5.4.2 จัดระบบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.3, มคอ.4 ก่อนการจัดการเรียนการสอน
และจัดทา มคอ.5, มคอ.6 หลังเสร็จสิ้นการการเรียนการสอน
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5.5 ผลดาเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5.5.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มคอ.7 โดยจัดทา มคอ.7 ทุกภาคการศึกษา รายงานภาควิชา คณะ
และมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5.5.2 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวิเคราะห์ ผ ลการด าเนิ น การ ตลอดจนน าข้ อ เสนอแนะมาปรับ ปรุ ง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการดาเนินด้านความพร้อมของสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้
6.1.1 จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จั ด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนให้ ได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
สภาการพยาบาล เช่ น สั ด ส่ ว นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา 1 : 10 ต าราหลั ก ทาง
การพยาบาลสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง วารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศไม่น้อยกว่า
10 ชื่อเรื่อง ฯลฯ
6.1.2 ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมเนื่องจากทรัพยากรไม่เพียงพอหรือ
ไม่ทันสมัย ดาเนินการดังนี้
1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2) อาจารย์ผู้ส อนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่ อ และตาราในสาขาวิช าที่รับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการฯ
3) คณะฯจัดสรรงบประมาณประจาปีและจัดซื้อตาราและสื่อต่าง ๆ
6.2 จานวนทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการสอนให้ มีความเพียงพอตามที่ส ภาการ
พยาบาลกาหนด โดยสื่อการเรียนการสนอน หุ่นตรวจร่างกาย อุปกรณ์ การตรวจร่างกาย
การช่วยฟื้นคืนชีพ ให้เพียงพอต่อการใช้ฝึกปฏิบัติของนิสิต และมีการควบคุมกากับทรัพยากร
โดยเฉพาะวัสดุตามระเบียบการควบคุมพัสดุ
6.2.2 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีฐานข้อมูลที่นิสิตสามารถสืบค้นได้ ดังนี้
- รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical Science
Database)
1) Academic Search Premier
2) ACS : American Chemical Society
3) ADIS online
4) Annual Reviews
5) A to Z search
6) CINAHL plus with Full Text
7) CHE: PDF Dissertation Full Text
8) Emerald
9) H.W. Wilson
10) ISI Web of Knowledge

46
11) Matichon e-Library
12) MD Consult Core & eBook Collection
13) Micromedex
14) Ovid
15) ProQuest Biology Journals
16) ProQuest Dissertations & Theses
17) ProQuest Science Journals
18) SAGE Journals Online Science/AAAS
19) ScienceDirect
20) Scopus
21) Springer Link
22) Springer Protocols
23) ThaiLis Digital Collection (TDC)
24) UpToDate
25) Westlaw
26) Wiley InterScience
- ฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Social Science
Database)
1) ABI/INFORM Complete
2) Academic Search Premier
3) Arts & Humanities Full Text
4) Asia this Week
5) A to Z search
6) Business Source Complete
7) CINAHL plus with Full TextCHE: PDF
8) Dissertation Full Text
9) Education Research Complete
10) Emerald
11) H.W. Wilson
12) ISI Web of Knowledge
13) JSTOR
14) Matichon e-Library
15) ProQuest Arts Module
16) ProQuest Asian Business and Reference
17) ProQuest Dissertations & Theses
18) ProQuest Humanities Module
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19) ProQuest Social Science Journals
20) SAGE Journals Online
21) ScienceDirect
22) Scopus
23) Springer Link
24) ThaiLis Digital Collection (TDC)
25) Westlaw
26) Wiley InterScience
- รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science
Technology Database)
1) Academic Search Premier
2) ACM Digital Library
3) ACS : American Chemical Society
4) Annual Reviews
5) AIP Journals Online
6) APS Journals Online
7) ASCE
8) ASME
9) A to Z search
10) CHE: PDF Dissertation Full Text
11) Computers & Applied Sciences Complete
12) H.W. Wilson
13) IEEE Xplore
14) ISI Web of Knowledge
15) JSTOR
16) Matichon e-Library
17) ProQuest Agriculture Journals
18) ProQuest Biology Journals
19) ProQuest Computing
20) ProQuest Dissertations & Theses
21) ProQuest Science Journals
22) ProQuest Telecommunications
23) SAGE Journals Online
24) Science/AAAS
25) ScienceDirect
26) Scopus
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27) Springer Link
28) Springer Protocols
29) ThaiLis Digital Collection (TDC)
30) Wiley InterScience
6.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา
นาผลคะแนนมาวิเคราะห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก (Core KPIs) การจัดการการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญาโท
สาขาพยาบาลศาสตร์ จานวน 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ลาดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
  
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ (มคอ.2) ที่
  
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดสอนใน
  
ภาคการศึกษานั้น
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ
  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา (ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์)
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ครอบคลุมหัวข้อตาม
  
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
  
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และนาผลการทวนสอบไป
ปรับปรุงการประเมินผล
7 มีระบบ กลไก และการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพในการให้คาปรึกษา
การทาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของผู้เรียน เพื่อให้สาเร็จการศึกษา
  
ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
8 อาจารย์ประจาผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 50 มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
  
1 ครั้งต่อปีการศึกษา ไม่นับผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
อาจารย์
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ลาดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
9 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนทุกชั้นปีที่มีต่อหลักสูตร และคุณภาพ
 
การสอนและการให้ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของอาจารย์
พยาบาลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
10 อาจารย์พยาบาลประจาที่สอนในหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกคน มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับบัณฑิตศึกษา   
สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างน้อย
11 อัตราส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อผู้เรียน ไม่เกิน 1: 5 รวม
ทุกหลักสูตรหรือสารนิพนธ์ 1: 10 หากควบคุมทั้งวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ต้องเป็นไปตามสัดส่วนวิทยานิพนธ์ 1 เรื่องเท่ากับสารนิพนธ์
  
2 เรื่อง สาหรับสถาบันที่เปิดสอนบัณฑิตศึกษามาเป็นเวลานาน
อาจารย์ที่มีศักยภาพอาจควบคุมวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 เรื่อง
แต่ไม่เกิน 10 เรื่อง
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
 
คะแนนเต็ม 5.00
13 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 50 ได้รับเชิญเป็น
  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลภายนอกสถาบัน ในแต่ละปีการศึกษา
14 มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานใน มคอ.7
 
ปีที่แล้ว
15 อาจารย์ประจาผู้สอนในหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ
  
ปฐมนิเทศและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
16 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีโครงการวิจัยที่ได้รับ
 
ทุนสนับสนุน
17 อาจารย์ประจาผู้สอนในหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ
  
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
18 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
  
สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดี เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการดาเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ในข้อ 1-12 และมีผลการดาเนินการผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม

50
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes )
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นในระดับหลักสูตรสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ลาดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1 มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการพยาบาลอย่างน้อย 2 รายวิชา
 
2 มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการพยาบาล/
แก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

วิทยานิพนธ์ทั้งหมด
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ลาดับ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 25
ร้อยละ 100

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนโดยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน
ของนักศึกษาและสังเกตการสอบถามและการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในห้องเรียนของ
นิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาโดยใช้แบบประเมินการสอน ที่ระบุ
หัวข้อ การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การวัดประเมินผล และ
การใช้สื่อการสอน ผลการประเมินรายวิชา ส่งตรงต่ออาจารย์และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.2 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาและเพื่อนร่วมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตปีสุดท้าย
2.1.1 ดาเนินการจัดทาแบบประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1.2 ขอให้นิสิตปีสุดท้ายประเมินการดาเนินการของหลักสูตร และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุง
2.2 มีการประเมินหลักสูตรโดยประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์
2.2.1 จัดให้มีการประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์เพื่อประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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2.2.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินโดยผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
2.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานการดาเนินงานหลักสูตร
2.3.1 มีการนารายงานการดาเนินงานหลักสูตรเสนอที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอคาปรึกษา
2.3.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
2.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.4.1 ติดตามบัณ ฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้ บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
2.4.2 ติดตามกับผู้ใช้ อื่น เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ
2.4.3 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฎในรายละเอียดของหลักสูตร
3.1 การประเมินผลการดาเนินงานโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.1.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาและวิเคราะห์ผลดาเนินการตามตัวบ่งชี้
3.1.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตราฐานคุณวุฒิ
3.2 การประเมินผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
3.2.1 จัดทารายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเพื่อการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชาทุกปี
3.2.2 จัด ให้ มีการประเมิ น ผลการด าเนิ นงานระดับ หลั กสู ตรเพื่ อการตรวจสอบคุณ ภาพการศึ กษา
ภายในระดับภาควิชา
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 การรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา นาผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 การสรุปผลการดาเนินงาน
4.2.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร สรุ ป ผลการดาเนิ น การและการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา และหัวหน้าภาควิชา และคณบดี
4.3 การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.3.1 เชิญ อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร นาเสนอสรุป ผลการดาเนิ นการและการประเมินคุณ ภาพโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาเป็นรายปี
4.3.2 พิจารณาวางแผนปรับ ปรุง คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่ว มของอาจารย์
ประจาหลักสู ตร และจั ดทารายงานการประชุมเพื่อเป็นหลั กฐานในการพัฒ นาหลักสู ตรในปี
การศึกษาต่อไป
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 (มคอ.1)
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คาสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
คณะพยาบาลศาสตร์
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