หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหาร
ระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Health Security Financing and
Management (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ)
: Master of Science (Health Security Financing and
Management)
ชื่อย่อ
: วท.ม. (การคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ)
: M.S. (Health Security Financing and Management)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา).....ภาษาอังกฤษ......
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศไทย
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กาหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
6.2 คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
 คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555
 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่176 (10/2555) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
 ผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ
 นักวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบงานด้านสุขภาพ
 นักวิจัยทางด้านการคลังสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ
 นักวิชาการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
xxxxxxxxxxxxx

2 นายศิริเกษม ศิริลักษณ์
xxxxxxxxxxxxx

3 นางสาวนิลวรรณ อยู่ภักดี
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.

Health Planning &
Financing
สาธารณสุขศาสตร์

พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
วท.ม.
พ.บ.
Ph.D.
ภ.ม.
ภ.บ.

แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
บริหารธุรกิจ
แพทยศาสตร์
Health Systems and Policy
บริหารเภสัชกิจ
เภสัชศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปี

University of London

อังกฤษ

2536

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงคโปร์

2527

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2521
2546
2544
2549
2533
2550
2542
2540

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ..............-........................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสาธารณสุ ข เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี ผ ลมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การค้นพบตัวยา วิธีรักษาสมัยใหม่ และการพัฒนาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ที่ มีร าคาแพง ประกอบกั บ อายุขั ยเฉลี่ ย ของประชาชนที่ เพิ่ มขึ้น ส่ ว นประชากรวัย เด็ก และ
วัยแรงงานกลับลดลง ทาให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการด้านสุขภาพและทรัพยากรสุขภาพที่มีอยู่
ค่อนข้างจากัด รัฐบาลจึงต้องจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ
การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ จึงเป็นกระบวนการที่สาคัญในการจัดการ
ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะและเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ภายใต้งบประมาณที่
ภาครัฐจัดสรรอย่างเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับความจาเป็นด้านสุขภาพและ
ความคาดหวั ง ของประชาชน อี ก ทั้ ง มี ค วามเป็ น ธรรม และเสมอภาคกั น ขณะเดี ย วกั น ต้ อ งเป็ น ไปตาม
ความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดต่า
ลงในอนาคต ขณะเดียวกันภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้นกลายมาเป็นปัญหาหลัก ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่ถูกต้อง วิถีการดารงชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ทางานและที่อยู่อาศัย
ประกอบกับทรัพยากรทางด้านสุขภาพที่มีจากัด ทาให้ การบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ มี
บทบาทสาคัญต่อการจัดสรรงบประมาณ ติดตาม วางแผน และประเมินผลด้านการคลังสุขภาพ เพื่อนาไปใช้
ประกอบการกาหนดทิศทางและนโยบายการเงินการคลังสุขภาพในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวข้างต้น การบริหารจัดการระบบ
การเงิ น การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการสะท้ อ นผลการด าเนิ น งาน การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเสมอภาคกัน
การพัฒนากาลังคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพที่สามารถบริหารจัดการด้านการคลัง
และรู้ จั กมองปั ญหาเชิงระบบได้อ ย่ างลึ กซึ้ง จาเป็นต้ องมี ทักษะ องค์ความรู้ทางด้านวิช าการและการวิจั ย
ทางด้านการคลังในระบบสุขภาพ ผสมผสานกัน จึงต้องพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
การคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ เพื่อตอบสนองความจาเป็นดังกล่าว
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานใน
การสร้ างบั ณ ฑิตที่เก่งและดี มี คุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น การพัฒ นาหลั กสู ตรจึงต้องเน้ น และส่ งเสริ ม
การเรียนการสอนที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และยั งคงไว้ซึ่งการใช้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น เปิดสอน
มีวิชา 463531 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
1. กาหนดอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา เพื่อควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2552
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2. แต่งตั้งผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และเพื่อทา
หน้าที่สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินผลในระดับรายวิชา (มคอ.5) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และทา
หน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต
3. มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
4. มีการประเมิน ผลการใช้ห ลั กสู ตรโดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรประจาปี และนาผล
การประเมินมาทาการปรับปรุง
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรมุ่งเน้น ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ ผสมผสานปรัชญา แนวคิด และ
เทคนิควิทยาการ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันทางการบริหารระบบสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับศาสตร์
แขนงอื่นๆ เพื่อยกระดับความสามารถบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีคุณภาพ มีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบสุขภาพและเชื่อมโยงระบบผู้รับบริการสุขภาพ
และผู้ให้บริการสุขภาพ ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค
2. มีทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอที่จะใช้และ/หรือช่วยในการบริหารระบบประกัน
สุขภาพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตร
- ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

พัฒนาอาจารย์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลประเมินการเรียนการสอนประจา
ภาคการศึกษา (มคอ.5)
- ผลประเมินการเรียนการสอนประจาปี
(มคอ.7)
- ประเมินการจัดการเรียนการสอน - ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
- สนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะ/
- กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด สัมมนาวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร
การเรียนการสอนแก่อาจารย์ใน
หลักสูตร
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
- สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต - ผลประเมินความต้องการและความ
พึงประสงค์
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบ TQF
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน (อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลาย โดยมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
แผน ก แบบ ก 2
 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจาเป็นสามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการได้
แผน ข
 วันเสาร์ – อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
2. มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบสุขภาพ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ 1 และ 2 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ
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4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554 ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก)
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
1. มีความรู้ภาษาอังกฤษ การวางแผนระบบสุขภาพ คณิตศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
2. มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน และการพูด ได้อย่างคล่องแคล่ว
3. มีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 หรือ IELTS band ไม่ต่ากว่า 5 หรือเทียบเท่า
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ8
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ
 การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
 นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
 เวลาทางาน
 ความพร้อมของผู้เรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาวิธีการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จในการศึกษา รวมถึง
การบริหารเวลาเรียนและทางาน
 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่ดูแล ให้คาแนะนาแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และจานวนบัณฑิตที่
คาดว่าจะจบการศึกษา มีดังนี้
ปีการศึกษา
ชั้นปี
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
10
10
10
10
การศึกษา
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จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแผน ข และจานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
การศึกษา มีดังนี้
ปีการศึกษา
ชั้นปี
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
รวม
20
40
40
40
40
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จ
20
20
20
20
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ
รายการรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2556
250,000
97,000
48,500
145,500

ประจาปีงบประมาณ
2557
2558
2559
250,000 250,000 250,000
97,000
97,000
97,000
48,500
48,500
48,500
145,500 145,500 145,500

2560
250,000
97,000
48,500
145,500

2556
114,075
31,425
145,500

ประจาปีงบประมาณ
2557
2558
2559
114,075 114,075 114,075
31,425
31,425
31,425
145,500 145,500 145,500

2560
114,075
31,425
145,500

งบประมาณรายจ่าย
รายการรับ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

* ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แผน ก แบบ ก 2 จานวน 65,000 บาท
2. แผน ข
จานวน 90,000 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
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 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................…
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

รายการ

งานรายวิชา (Course work)
ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
(Compulsory courses)
1.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
(Elective courses)
2 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
ไม่น้อยกว่า
3 การค้นคว้าอิสระ (Independent study)
4 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
Compulsory courses (Non-credit)
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
Total credits
not less than

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ. 2548
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
12
30 – 33
-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
แผน ก
แผน ข
แบบ ก 2
24
30
21
21

-

-

3

9

12
-

3–6

12
-

6

36

36

8
36

8
36
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
จานวน
464511 บทนา: ระบบสุขภาพและการปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน
Introduction: Health Systems and Recent
Health Care Reforms
464516 ผู้ซื้อบริการสุขภาพ
Purchasers of Health Care
464517 ผู้ให้บริการสุขภาพ
Providers of Health Care
464518 ประชากรและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
Population and Health Beneficiary
464521 การคลังระบบประกันสุขภาพ
Health Security Financing
464522 แบบจาลองการคลังสุขภาพ
Model of Health Financing

24 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 (2-2-5)

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

วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
464512 วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Policy Analysis
464515 การจัดการระบบพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
3 (2-2-5)
Management of Quality Development in Health Care
464532 การตัดสินชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Benefit Package Decision
464591 การฝึกประสบการณ์การจัดการระบบประกันสุขภาพ 3 (0-6-3)
Practicum in Health Security Management
วิทยานิพนธ์
464597 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A2
464598 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A2

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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464599 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A2

6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
463531 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Science
464523 การบัญชีการคลังและการจัดการ
Accounting Finance and Management
464592 สัมมนา 1
Seminar 1
464593 สัมมนา 2
Seminar 2

8 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
จานวน
464511 บทนา: ระบบสุขภาพและการปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน
Introduction: Health Systems and Recent
Health Care Reforms
464516 ผู้ซื้อบริการสุขภาพ
Purchasers of Health Care
464517 ผู้ให้บริการสุขภาพ
Providers of Health Care
464518 ประชากรและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
Population and Health Beneficiary
464521 การคลังระบบประกันสุขภาพ
Health Security Financing
464522 แบบจาลองการคลังสุขภาพ
Model of Health Financing

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
4 (2-4-6)
3 (2-2-5)
4 (2-4-6)
4 (2-4-6)
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วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
464512 วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Policy Analysis
464515 การจัดการระบบพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
3 (2-2-5)
Management of Quality Development in Health Care
464532 การตัดสินชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Benefit Package Decision
464591 การฝึกประสบการณ์การจัดการระบบประกันสุขภาพ 3 (0-6-3)
Practicum in Health Security Management
การค้นคว้าอิสระ
464594 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
464595 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2
464596 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study 3

จานวน

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
463531 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research Methodology in Health Science
464523 การบัญชีการคลังและการจัดการ
Accounting Finance and Management
464592 สัมมนา 1
Seminar 1
464593 สัมมนา 2
Seminar 2

6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2

463531
464511
464521
464523
464592

464516
464517
464518
464597

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
3 (3-0-6)
Research Methodology in Health Science (Non-credit)
บทนา: ระบบสุขภาพและการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน 3 (2-2-5)
Introduction: Health Systems and Recent Health Care Reforms
การคลังระบบประกันสุขภาพ
4 (2-4-6)
Health Security Financing
การบัญชีการคลังและการจัดการ (ไม่นับหน่วยกิต)
3 (3-0-6)
Accounting Finance and Management (Non-credit)
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
รวม
7 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
ผู้ซื้อบริการสุขภาพ
Purchasers of Health Care
ผู้ให้บริการสุขภาพ
Providers of Health Care
ประชากรและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
Population and Health Beneficiary
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A2

3 (2-2-5)
4 (2-4-6)
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม

13 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
464522 แบบจาลองการคลังสุขภาพ
Model of Health Financing
464598 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A2
464xxx วิชาเลือก
Elective Course

4 (2-4-6)
3 หน่วยกิต
3 (x-x-x)
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
464593 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)
464599 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A2

10 หน่วยกิต

1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
463531 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
3 (3-0-6)
Research Methodology in Health Science (Non-credit)
464523 การบัญชีการคลังและการจัดการ (ไม่นับหน่วยกิต)
3 (3-0-6)
Accounting Finance and Management (Non-credit)
รวม (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
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464511
464521
464592
464xxx

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
บทนา: ระบบสุขภาพและการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน 3 (2-2-5)
Introduction: Health Systems and Recent Health Care Reforms
การคลังระบบประกันสุขภาพ
4 (2-4-6)
Health Security Financing
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
วิชาเลือก 1
3 (x-x-x)
Elective Course 1
รวม
10 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน

464517 ผู้ให้บริการสุขภาพ
Providers of Health Care
464518 ประชากรและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
Population and Health Beneficiary

4 (2-4-6)
3 (2-2-5)
รวม

7 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
464516 ผู้ซื้อบริการสุขภาพ
Purchasers of Health Care
464594 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
464xxx วิชาเลือก 2
Elective Course 2

3 (2-2-5)
2 หน่วยกิต
3 (x-x-x)
รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
464522 แบบจาลองการคลังสุขภาพ
Model of Health Financing
464595 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2
464xxx วิชาเลือก 3
Elective Course 3

4 (2-4-6)
2 หน่วยกิต
3 (x-x-x)
รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคฤดูร้อน
464596 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study 3
464593 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-credit)

2 หน่วยกิต
1 (0-2-1)
รวม

2 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
463531 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
Research Methodology in Health Science
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหา
การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงาน
การวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Research definition, characteristic and research objective, type and research
process, research problem determination, variables and hypothesis, data collection, data
analysis, proposal and research report writing, research evaluation, research application,
ethics of researchers and research techniques in health sciences
464511 บทนา: ระบบสุขภาพและการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน
3 (2-2-5)
Introduction: Health Systems and Recent Health Care Reforms
ภาพรวมของระบบสุขภาพ แนวคิดเชิงระบบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบสาคัญ
ของระบบสุขภาพ รวมถึงปัญหาสาคัญที่พบในระบบสุขภาพทั้งในประเทศพัฒนาและประเทศกาลังพัฒนา
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของระบบสุขภาพ กรณีศึกษา
ล่าสุดของการปฏิรู ประบบระบบบริการสุ ขภาพที่น่าสนใจของประเทศพัฒนาและประเทศในแถบเอเชียที่
ดาเนินการอยู่รวมถึงสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น
General introduction to health systems, the notion of systems theory, goals,
objectives, core characteristics of health systems, and their components, an overview of
health system problems in developed and developing countries, goals and objectives of
health care reforms those respond to health systems problems, and most recent reforms in
developed countries and Asian countries and their solutions
464512 วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Policy Analysis
นโยบายสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพรวมในระยะยาวของการพัฒนานโยบาย
สุขภาพในระดับสากลและในภูมิภาค การวิเคราะห์เชิงพลวัตในอดีตถึงปัจจุบันของนโยบายสุขภาพ การคลัง
สุขภาพ และการปฎิรูปโครงสร้างสุขภาพ กรณีศึกษานโยบายสุขภาพที่ดี การอภิปรายนโยบายสุขภาพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การอภิปรายโดยยกประเด็นปัญหาในสถานการณ์จริง
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Health policies in the South-East Asian region, overview of the long-term
evolvement of health policies worldwide and in the region, dynamic analysis of recent and
present health policies, health finance and structural reforms, best practices in health
policies, discussion of health policy and economic development, discussion in problem
based learning
464515 การจัดการระบบพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
3 (2-2-5)
Management of Quality Development in Health Care
แนวคิดและทฤษฎีร ะบบพัฒ นาคุณภาพบริการสุ ขภาพ ข้อเด่นและข้อด้อ ยของระบบจัดการ
คุณภาพบริการสุขภาพเชิงทฤษฎี แรงจูงใจและโครงสร้างที่เหมาะสมกับหน่วยบริการสุขภาพเพื่อการรับรอง
คุณภาพบริการสุขภาพ การอภิปรายโดยยกประเด็นปัญหาในสถานการณ์จริง
The concept and theoretical of quality development in health care, the pros and
cons of quality management system in a theoretical perspective, incentives structures for the
accreditation of quality in health care, discussion in problem based learning
464516 ผู้ซอื้ บริการสุขภาพ
3 (2-2-5)
Purchasers of Health Care
องค์ประกอบของการประกันสุขภาพ การแยกอานาจผู้ซื้อบริการ-ผู้ให้บริการสุขภาพ การต่อรอง
การทาสัญญาซื้อบริการสุขภาพ ระบบข้อมูลของการซื้อบริการเพื่อเป้าหมายความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ
คุณภาพและความรับผิ ดชอบต่อสังคม เครื่ องมือส าคัญของการซื้อบริการสุขภาพเชิงระบบ การตรวจสอบ
การให้บริการ
Components of health insurance systems, splitting purchaser-provider power,
negotiation, contract for purchasing of health care, information systems to purchase health
care to achieve equity, efficiency, quality and social accountability, important system tools
to assess purchasing and clinical audit
464517 ผู้ให้บริการสุขภาพ
4 (2-4-6)
Providers of Health Care
องค์ประกอบระบบบริการสุขภาพที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ลักษณะและประเภทบริการ
แรงจูงใจ พฤติกรรมบริการ ต้นทุน และประสิทธิภาพของบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ของรัฐ เอกชน
ไม่แสวงกาไร และเอกชนแสวงกาไร กระแสรายได้จากการให้บริก ารสุขภาพ และระบบรับรองคุณภาพบริการ
การบริหารจัดการสถานบริการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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Components of formal and informal health service systems, patterns and types of
services provided, incentives, provider behaviors, cost and efficiency of provision at primary,
secondary and tertiary care of public, private-not-for-profit and private for-profit providers,
flows of revenues from provision of health care, accreditation system, health service
management to achieve health system goals in short and long runs
464518 ประชากรและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
3 (2-2-5)
Population and Health Beneficiary
ประชากรศาสตร์ ระบาดวิทยาและระบาดวิทยาสังคมของกลุ่มประชากรที่รับผิ ดชอบ สถานะ
สุขภาพ การเข้าถึงบริการ การใช้บริการสุขภาพ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ และผลลัพธ์ทางสุขภาพ ปัจจัย
ส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคด้านสังคมศาสตร์ต่อเป้าหมายสุขภาพในกลุ่มประชากรรับผิดชอบ ความเป็นธรรม
ทางสุขภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ การประเมินความจาเป็นทางสุขภาพ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อุปสงค์ และอุปทานบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรที่รับผิดชอบ
Demography, epidemiology and social epidemiology describing the catchment
population’s health status, access to care, utilization of health care service, satisfaction on
health delivery and health outcomes, exploring enabling and barrier factors, especially social
factors to achieve health goals of the catchment populations, health equity and health
needs assessment, relationships and interactions between demand and supply factors
464521 การคลังระบบประกันสุขภาพ
4 (2-4-6)
Health Security Financing
แหล่งที่มาของการคลังเพื่อสุขภาพ ระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ การประเมินความต้องการ
งบประมาณเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การคานวณความเสี่ยงรายกลุ่มและการคานวณเบี้ยประกัน
สุขภาพ การพัฒนาระบบการจ่ายเงินวิธีต่างๆ แก่ผู้ให้บริการ ระบบเหมาจ่ายรายหัว ระบบกลุ่มโรคร่วม ระบบ
สร้างแรงจูงใจด้านคุณภาพบริการ
Source of finance for health, national health account, estimating budget needs for
universal coverage policy, assessing individual and community risks of catchment population,
risk pooling and designing contribution rate, developments of provider payments such as
capitation, casemix systems and incentive systems for quality of services
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464522 แบบจาลองการคลังสุขภาพ
4 (2-4-6)
Model of Health Financing
การจัดสรรงบประมาณสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อความจาเป็นทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
และกลุ่มรับผิดชอบ สมการคณิตศาสตร์เพื่อจัดการตัวแปรสาคัญในการบรรลุเป้าหมายระบบสุขภาพด้วยวิธีการ
คลังสุขภาพชนิดต่างๆ
Budget allocation in health care that respond to population health needs in terms
of geographical area and interest group, mathematical models of important determinants to
achieve health system goals under various health financial systems
464523 การบัญชีการคลังและการจัดการ
3 (3-0-6)
Accounting Finance and Management
ข้อมูลการบั ญชี ระบบบัญชี ข้อมูลบัญชีการเงิน ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลบัญชี งบการเงินและแนวคิดทางบัญชี ขบวนการทางบัญชี ประกอบด้วยเหตุการณ์ทางธุรกิจ รายได้
คงค้าง รายการล่วงหน้า ขบวนการจัดทางบการเงินและสิ นทรัพย์การเงินและการเปิดเผยข้อมูลการเงินการ
บัญชี เพื่อการอ่านรายงานทางการเงินและการจัดการธุรกิจโดยรวม
Accounting information, accounting system, financial accounting information,
management accounting information, integrity of accounting information, basic financial
statements and conceptual of accounting framework, accounting cycle consisting of
economic events, accrual and deferrals and reporting financial results, financial assets and
financial report understanding and overall business management
464532 การตัดสินชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health Benefit Package Decision
ธรรมาภิ บ าลของการออกแบบชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพ ต้ น ทุ น และผลลั พ ธ์ ข องการใช้
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนานโยบายชุด
สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
Governance systems to decide health benefit package, estimating cost and
consequences of interventions from medical technologies, economic evaluation of medical
technologies and development of policy brief for the health benefit package
464591 การฝึกประสบการณ์การจัดการระบบประกันสุขภาพ
3 (0-6-3)
Practicum in Health Security Management
ก าหนดประเด็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส นใจร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ฝึ ก ประสบการณ์ เขี ย นรายงาน
แนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อตอบปัญหา พร้อมนาเสนอต่อกรรมการ
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Define the health problem statement with the organization where the practicum
will take place, write a report by applying theory to solve the problem and submit to the
committee
464592 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 1 (Non-credit)
ฝึกค้น คว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการนาเสนอผลงานวิจัย หรือบทความวิช าการด้าน
การคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพที่กาลังอยู่ในความสนใจ
Practice how to search, read, critical thinking and presentation of research or
article of interest in health security financing and management
464593 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
1 (0-2-1)
Seminar 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
นาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่น่าสนใจทางด้านการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ
Presentation and discussion the interesting research in health security financing and
management
464594 การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study 1
ศึกษาค้นคว้าในฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดแนวคิดใหม่ๆ การติดตามงานวิจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research in various databases leading to the emergence of new ideas, following
research that is relevant to the topic of interest under supervision of a faculty advisor
464595 การค้นคว้าอิสระ 2
2 หน่วยกิต
Independent Study 2
ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ออกแบบวิธีการและสร้างเครื่องมือค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานผลการค้นคว้าอิสระ
Conducting independent study, design research methodology and tools, collecting
data, analyzing, synthesizing data and writing a progress independent study report
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464596 การค้นคว้าอิสระ 3
2 หน่วยกิต
Independent Study 3
จัดทารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และนาเสนอผลการศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
Preparing a complete independent study report and present findings to the
committee
464597 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ, เสนอหัวข้อการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
Designate the thesis supervisory committee to the graduate school, submit the
thesis title to thesis advisers
464598 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A2
ดาเนินการวิจัย, สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Conduct a research, take a thesis proposal examination

3 หน่วยกิต

464599 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A2
สรุปผลการวิจัย สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน แก้ไข (ถ้ามี) จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เสนอ
บัณฑิตวิทยาลัย
Summarize all research data, pass a thesis defense, thesis corrections (if any),
submit a complete thesis to the graduate school
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
463
หมายถึง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา
464
หมายถึง
สาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ
2. เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจาวิชา
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปีที่ควรเรียนรายวิชานี้
เลข 5 หมายถึง
ระดับปริญญาโท
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาระบบสุขภาพ
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาการคลัง/สาธารณสุข
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิเคราะห์/ระบบสารสนเทศ
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาหัวข้อปัจจุบัน/สัมมนา/
การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์
2.3 เลขรหัสตัวหลัง (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

*1

นายศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

xxxxxxxxxxxxx

ศาสตราจารย์

Ph.D.

สาขา

*2

นายศิริเกษม ศิริลักษณ์

xxxxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

*3

นางสาวนิลวรรณ อยู่ภักดี

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

วท.ม.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
วท.ม.
พ.บ.
Ph.D.

อาจารย์

ภ.ม.
ภ.บ.
ว.ว.

Health Planning &
Financing
สาธารณสุขศาสตร์
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
บริหารธุรกิจ
แพทยศาสตร์
Health Systems
and Policy
บริหารเภสัชกิจ
เภสัชศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต

พ.บ.
ว.ว.
รป.ม.
พ.บ.

แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
รัฐประศาสนศาสตร์
แพทยศาสตร์

4

5

นางสุภินดา ศิริลักษณ์

นายสุวิทย์ เลิศขจรสิน

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

University of London

2536

อังกฤษ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2527
2521
2546
2544
2549
2533
2551

สิงคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

60

60

169

169

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลพุทธชินราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2542
2540
2550

ไทย
ไทย
ไทย

41

41

2544
2546
2554
2543

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

387.5

387.5
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** ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา ระบุในภาคผนวก

ภาระการสอน
(ชม./ปีการศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
685
685
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
xxxxxxxxxxxxx

2

3

4

5

นายชุมนุม พรหมขัติแก้ว
xxxxxxxxxxxxx

นายวิโรจน์ วรรณภิระ
xxxxxxxxxxxxx

นายศิริเกษม ศิริลักษณ์
xxxxxxxxxxxxx

นางสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

พ.บ.
Dr.P.H.

แพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

MPH & TM

สาธารณสุขศาสตร์
และอายุรศาสตร์เขตร้อน
แพทยศาสตร์

พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
วท.ม.
พ.บ.
Ph.D.

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
โสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา
บริหารธุรกิจ
แพทยศาสตร์
Immunology

อาจารย์

อาจารย์

พ.บ.
Ph.D.

แพทยศาสตร์
International
Human Resource
Development
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์

นายสุวิทย์ เลิศขจรสิน
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
วท.บ.

เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์

7

นางไพฑูรย์ ช่วงฉ่า
xxxxxxxxxxxxx

วท.ม.

Health Planning &
Financing
สาธารณสุขศาสตร์

พ.บ.
ว.ว.

อาจารย์

9

Ph.D.

ว.ว.
รป.ม.

พันเอกทวีศักดิ์ นพเกษร
xxxxxxxxxxxxx

นายพีระพงศ์ เธียราวัฒน์
xxxxxxxxxxxxx

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
รัฐประศาสนศาสตร์

6

8

คุณวุฒิ

บธ.ม.
พย.บ.

สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน
University of London

ประเทศ

ปี

อังกฤษ

2536

สิงคโปร์

2527

ไทย
สหรัฐ
อเมริกา
สหรัฐ
อเมริกา
ไทย
ไทย

2521
2513

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2533
2529
2546
2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Newcastle
upon Tyne
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย
ไทย
อังกฤษ

2549
2533
2544

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2539
2526
2520
2518

โรงพยาบาลพุทธชินราช
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
International Graduate,
Faculty of Education,
Burapa University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2546
2554

ไทย
ไทย

2543
2548

ไทย
ไทย

2544
2552

ไทย
ไทย

2540
2528

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Tulane University
Tulane University
มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์
ครอบครัว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล

2511
2505
2546

26
ที่

ชื่อ-สกุล

10 นางสาวนิลวรรณ อยู่ภักดี
xxxxxxxxxxxxx

11 นางสาวพุดตาน พันธุเณร
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Ph.D.
M.S.

Health Systems
and Policy
บริหารเภสัชกิจ
เภสัชศาสตร์
Health economic,
epidemiology and
public health
Development
Economics
General
Economics
Crops Science
Agronomy

B.A.

Agronomy

ภ.ม.
ภ.บ.
Ph.D.

ศ.ม.
ศ.บ.
12 นายอภิชัย อภิชาตบุตร
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเทศ

ปี

ไทย

2551

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of
Queensland

ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย

2542
2540
2554

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2547

ไทย

2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Oklahoma state
university
Oklahoma state
university

ไทย
สหรัฐ
อเมริกา
สหรัฐ
อเมริกา

2518
2513
2509

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

2

นางจุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์

3

นายสมชาติ โตรักษา

4

นายสุพล ลิมวัฒนานนท์

รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5

นายวินยั ลีสมิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โรงพยาบาลคลองขลุง

6

นายถาวร สกุลพาณิชย์

ศาสตราจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

-

คุณวุฒิ

Ph.D. (Economics)
M.S. (เศรษฐศาสตร์)
B.A. (เศรษฐศาสตร์)
Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
อ.ว. (เวชศาสต์ป้องกัน-สุขภาพจิตชุมชน)
ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
Ph.D. (Epidemiology)
M.A. (Health Management, Planning and Policy)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)

M.Sc. (Social Protection Policy)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

27
ที่
7

ชื่อ-สกุล
นายบุญชัย กิจสนาโยธิน

ตาแหน่งทางวิชาการ
-

คุณวุฒิ

Ph.D. (Health Informatics)
M.Sc. (Health Informatics)
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ส.บ. (บริหารสาธรณสุข)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

8

นางบุปผวรรณ
พัวพันธ์ประเสริฐ

-

Ph.D. (Health System and Policy)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)

9

นายยศ ตีระวัฒนานนท์

10 นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

-

-

Ph.D. (Health Planning & Financing)
M.Sc. Health Science (Health Economics and Policy)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)
Ph.D. (Health Planning, Financing and Economics)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

11 นายสัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์

-

Ph.D. (Health Policy and Financing)
M.Sc. (Health Services Management)
พ.บ. (แพทยศาสตร์)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระด้านการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพที่นิสิต
สนใจ มีกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาทิเช่น
การกาหนดปัญหาการวิจัย เป้าหมายการวิจัย มีขอบเขตการวิจัยที่ ชัดเจน ตัวแปรและสมมติฐาน การวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้
มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ สามารถประมวลความรู้ ท างภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ม า
ประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องในบริบทต่างๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ พร้อมทั้งตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนางานวิจัยรวมทั้งเผยแพร่ผลงานกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพ
และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอรายงานผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.3.2 แผน ข เริ่มชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
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5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.4.2 แผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและชั่วโมงให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาในการเลือก
หัวข้องานวิจัย กระบวนการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และตัวอย่าง
งานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย จากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตาม
ระยะเวลา ภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและการประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือ รายงานการ
ค้นคว้าอิสระเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
ทักษะดานภาษา
1. การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟง
2. การศึกษาคนควาเพื่อจัดทารายงาน จากตารา/เอกสาร
การพูด การอาน และการเขียนอย่างดี
ภาษาอังกฤษ
3. การเขียนรายงานและงานวิจัย
ทักษะดานการคิด
1. การทารายงาน เนนผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห
- การคิดวิเคราะห
2. การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การคิดสังเคราะห์
3. การรวมอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
4. การศึกษาดูงาน
5. การศึกษากรณีศึกษา
ทักษะดานการใชสื่อเทคโนโลยี
1. การมอบหมายงานใหสืบคนขอมูลด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี
- การสืบคนขอมูล
2. การนาเสนอรายงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี
- การนาเสนองานโดยใชโปรแกรมตางๆ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะหขอมูล
4. การสอนเสริม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อื่น
2. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการแก้ไข และจัดการปัญหาเบื้องต้น
สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกลงในการเรียนการสอนทุกรายวิชา ปลูกฝงใหนิสิตมีความรับผิดชอบ รูหนาที่
ของการเปนผู นาและการเปนผู ตามที่ดี มีร ะเบียบวินัย มีความซื่อสั ตย ไมกระทาการทุจริตในการสอบ
การอ้างอิงผลงานวิชาการ การนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และการลอกผลงานผูอื่น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่าง
ถ่องแท้
2. สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหาได้
3. ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของรายวิชา เช่น การบรรยาย
การอภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การค้นคว้าอิสระ อีกทั้ง จัดใหมีการเรียนรู้จากสถานการณจริงโดย
เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและ
กว้างขวาง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนิสิต โดยวิธีต่างๆ ดังนี้
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานที่มอบหมายให้ทา
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3. การนาเสนอผลงาน
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
5. การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
6. รายงานผลการศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่
เกี่ยวข้องในบริบทต่างๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริ่เริ่ม สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่มีการนาเสนอและอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง และให้นิสิตจัดทาหัวเรื่องงานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ โดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การประเมินความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลาดับขั้นตอนในหลักการวิจัย
ทางด้านการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ
2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3. การทดสอบ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่มีความซับซอนได้ด้วยตนเอง และใหความ
ชวยเหลือผู้อื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
3. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
ฝึกร่วมกันคิดในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นาในการทางาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิต
2. ประเมินทักษะด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
ศึกษาค้นคว้า การวิจัย ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนให้นิสิตนาเสนอผลการทาวิจัย โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงฝกทักษะการคิดวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตางๆ และใชดุลพินิจในการประมวลผล
แปลความหมาย และเลือกใชขอมูล ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตนาเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชนในการประชุม
วิชาการและวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการนาเสนอผลงานวิจัยโดยแบบประเมินทักษะการใช้ความรู้ เทคนิค
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

463531* ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
464511 บทนา: ระบบสุขภาพและการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพในปัจจุบนั
464512 วิเคราะห์นโยบายสุขภาพ
464515 การจัดการระบบพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
464516 ผู้ซื้อบริการสุขภาพ
464517 ผู้ให้บริการสุขภาพ
464518 ประชากรและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
464521 การคลังระบบประกันสุขภาพ
464522 แบบจาลองการคลังสุขภาพ
464523 การบัญชีการเงินและการจัดการ
464532 การตัดสินชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้
ความรู้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

464591 การฝึกประสบการณ์การจัดการระบบประกันสุขภาพ
464592 - 464593 สัมมนา 1, 2
464594 - 464596 การค้นคว้าอิสระ
464597 - 464599 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

คุณธรรม จริยธรรม
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
         
         
         
         

ทักษะการ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
     
     
     
     

หมายเหตุ * ได้เทียบผลการเรียนรู้เข้าสู่ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้แล้ว
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
2. สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการแก้ไข และจัดการปัญหาเบื้องต้น สามารถ
สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการปัญหานั้น
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
4. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
2. ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้
2. สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะ และใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกปญหาได้
3. ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
1. สามารถประมวลความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องในบริบท
ต่างๆ ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริ่เริ่ม สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถวางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่มีความซับซอนได้ด้วยตนเอง และใหความ
ชวยเหลือผู้อื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี
3. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้า
การวิจัย ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา โดยแบ่ง
การกาหนดอักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น
และอักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
U
ไม่เป็นที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด
(in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ นิสิตจะต้องได้ค่าลาดับขั้น
ไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าอีก
รายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต /
การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
- ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
- ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา
- ทวนสอบสาหรับวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและพิจารณาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
- ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์ของสาขาวิชา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น จานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง
หลักสูตร แผน ข (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร)
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรมดู ง านทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า งๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และจริยธรรม
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการศึกษา
(3) กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างสม่าเสมอ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริ หารหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตรด้าน
ต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอน ดูแล และควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้า
อิสระ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.1 จัดกิจกรรม
ในการรับนิสิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จะทาการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือก
ผู้สมัคร ให้ได้ตามเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะให้นิสิตจัดทาแผนการเรียน การทา
วิจั ย ให้ ได้ภ ายในระยะเวลาที่กาหนด และติดตามการดาเนินงาน เร่งรัดให้ ได้ตามแผนงาน โดยมีการจัด
กิจกรรมเสริม ดังนี้
1.1.1 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการเรียน การทาวิจัย
กฎระเบียบต่างๆ
1.1.2 มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
เช่น กิจกรรมอบรม/สัมมนาวิชาการ, การศึกษาดูงาน
1.1.3 การรายงานความก้าวหน้าในการเรียน การวิจัย ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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1.1.4 ให้นิสิตจัดทาแผนการเรียน การวิจัย ให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาของ
หลักสูตร โดยการกากับของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 การเรียนการสอน
1.2.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) และประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในการจัดทารายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นิสิต การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน (มคอ.5)
1.2.2 จัดผู้สอน ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับเนื้อหา
ของหลักสูตร
1.2.3 จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ จนนิสิตสาเร็จการศึกษา
1.2.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การดูแล ควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ
1.3.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด มีหน้าที่วางแผน ให้คาปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้จบตามแผนการศึกษา
1.3.2 จัดกิจกรรม/สัมมนา และส่งเสริม ให้นิสิตเข้าร่วมนาเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น
การนาเสนอด้วยวาจา ด้วยโปสเตอร์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
1.4.1 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.4.2 ประเมินรายวิชาที่เปิดสอนทั้งจากผู้สอน ผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือ ตารา เอกสาร และวารสารที่ประกอบการเรียนการสอนอยู่ที่สานักหอสมุดและห้องสมุด
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการ จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุด และขอรับบริการยืมหนังสือ
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ผ่านทางสานักหอสมุด ดังนี้
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จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
ตาราเรียน
ภาษาไทย
201,540
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
79,779
เล่ม
วารสาร
ภายในประเทศ
224
เล่ม
ต่างประเทศ
80
เล่ม
ฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลที่สานักหอสมุดบอกรับ
18 ฐาน
ฐานข้อมูลที่คณะแพทยศาสตร์บอกรับและห้องสมุดให้บริการ 2 ฐาน
ฐานข้อมูลที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาบอกรับให้
10 ฐาน
ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีตาราเอกสารเน้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดังนี้
ตาราเรียน
ภาษาไทย
28,504
เล่ม
ภาษาอังกฤษ
18,746
เล่ม
วารสาร (Periodicals)
ภายในประเทศ
48
รายการ
ต่างประเทศ
31
รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย โดยเน้นการจัดหา
2.3.1 หนังสือรวมบทความวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2.3.2 หนังสือ/วารสาร ประกอบการเรียนการสอน
2.3.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจาเกี่ยวกับจานวนและคุณภาพของทรัพยากร
การเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกาหนด
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผลและร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของนิสิต และเก็บรวบรวมข้อมูลการ
จัดการศึกษาไว้ เพื่อใช้สาหรับพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งอาจารย์ พิเศษหรื อเชิญวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิต
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการทางานตามภาระหน้าทีข่ องตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
โดยมีผู้ดูแล สอน ให้คาแนะนา และสนับสนุนในขณะทางานประจา และสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ตามโอกาสที่เหมาะสมและสนับสนุนให้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต ดูแลให้คาปรึกษาในการวางแผนการเรียน
งานวิจัยที่สนใจ การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ส่งเสริมให้นิสิตได้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือโครงการศึกษาวิจัยในการประชุม
วิชาการต่างๆ และเสนอบทความในวารสารทางวิชาการ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนสามารถปรึกษากับคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการอุทธรณ์ของนิสิตให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มีก ารศึก ษาความต้ องการของตลาดแรงงาน สั ง คม และ/หรื อความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต ต่ อ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ


วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ


มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน


แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน


30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน


60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน


มคอ.3 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7

ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน


การสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ


อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ


และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ถ้าการประเมินผลการดาเนินการในปีแรกอยู่ในระดับดี คือมีผล
การประเมิน ดั ช นี ตัว บ่ งชี้ 7.1 – 7.12 ซึ่ง เป็น ดัช นีบ่ งชี้ ที่คณะกรรมการอุ ดมศึก ษาก าหนด อยู่ ในระดับ ดี
กล่าวคือ ดัชนีบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.5 ดาเนินการครบถ้วนและดัชนีบ่งชี้ที่ 7.6 – 7.12 ต้องดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของดัชนีบ่งชี้ ที่ถูกประเมินในแต่ละปี หลักสูตรจะได้การรับรองว่าได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และจะต้องรักษาผลการประเมินให้อยู่ในระดับดีตลอดไป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินจากการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ การตอบคาถามใน
ชั้นเรียนของนิสิต
(2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กระบวนการจัด
การเรียนการสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบ
ผลการเรี ยนในรายวิช าที่ตนรั บผิ ดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
สาขาวิช าการคลังและการบริห ารระบบประกันสุขภาพ โดยการกาหนดตัวบ่งชี้ห ลักและเป้าหมายผลการ
ดาเนินงานขั้นต่าทั่วไป ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุด มศึกษา ตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูล รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) แต่ละ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา (มคอ.7) เพื่อทราบปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

