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รายวิชา สภ 342 การจัดการงานสุขภาพ
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจาปีการศึกษา 2559
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 342 การจัดการงานสุขภาพ
HP 342 Health Care Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
รายชื่อ
ที่
1. อาจารย์พิเศษ
2. อาจารย์ยุพารัตน์อดกลั้น
3. อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์
4. อาจารย์ ด.ร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล

สังกัด
โรงพยาบาลนครนายก
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 222
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มิถุนายน 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการงานสุขภาพการวางแผนและจัดทาโครงการ
การควบคุมกากับติดตามและประเมินผลงานด้านสุขภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข โดย
ยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา การทางานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตสามารถ
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการข่าวสารบุคคลและทรัพยากรในงานด้าน
สุขภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารงานด้านสุขภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนงาน
4. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนโครงการการควบคุมกากับติดตามและการประเมินผลงานด้านสุขภาพ
5. วิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT Analysis
6. ศึกษาการดาเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข
7. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารและการจัดการเพื่อจัดการงานสุขภาพในระดัภาคเอกชนและระดับชุมชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บ ปรุ งรายวิ ช าให้ มีความสอดคล้ องกับเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดการจัดการด้านสุขภาพและสัมมนาเพื่อบูรณาการความรู้ให้สอดคล้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพการวิเคราะห์สภาวการณ์การ
วางแผนงานการระดมทรัพยากรการนาแผนไปสู่การปฏิบัติการดาเนินงานตามแผนการประเมินผลการนาผลที่ได้
ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าการติดตามดูแลสนับสนุนประสานงานและพัฒนาคุณภาพเพื่อการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
10
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การสัมมนา/กรณีศึกษา
20

การศึกษาด้วยตนเอง(SDL)
75
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.ด้านคุณธรรม 2.ด้าน
จริยธรรม
ความรู้
รายวิชา

3.ด้าน
4.ด้าน 5.ด้านทักษะการ
ทักษะทาง ทักษะ วิเคราะห์เชิง
ปัญญา ความสัมพั
ตัวเลข
นธ์ระหว่าง การสื่อสารและ
บุคคลและ
การใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

สภ 342 การจัดการงาน
สุขภาพ

 

 



 

6.ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1 2 3

 

4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น

1.2 วิธีการสอน
-

1. กาหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน
การเข้าห้องสอบ และการแต่งกาย
ตามระเบียบของคณะ
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่น ใน
ระหว่างการเรียนการสอน
4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการ
ดารงตนและในการปฏิบัติงาน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน 1. การสอนบรรยาย
การส่งเสริมสุขภาพ
2. การถาม-ตอบ
3. ศึกษาดูงาน
4. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
และจัดทารายงาน
2. มีความรู้และความเข้าใจใน
1. การสอนบรรยาย
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากบันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงานที่
ได้มอบหมาย
1. การสังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนระหว่างเรียน
-

2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1. การสอบภาคทฤษฎี
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สาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 2. การถาม-ตอบ
การส่งเสริมสุขภาพ
3. ศึกษาดูงาน
4. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
และจัดทารายงาน
3. มีความรู้และความเข้าใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 1. มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิต
ภาคปฏิบัติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ วิเคราะห์กรณีศึกษา
อย่างเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ 1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้อภิปราย
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และสามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์
2. สามารถทางานเป็นทีมในบทบาท 1. มอบหมายให้ทางานกลุ่มและ
ผู้นาและผู้ตามในระบบสุขภาพทุก ร่วมกันสัมมนา และอภิปรายในชั้น
ระดับ และในสถานการณ์ที่
เรียน
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม
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2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย
-

3.3 วิธีการประเมินผล
-

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
-

4.3 วิธีการประเมินผล

1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา

-
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และทา
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา
2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่ 1. มอบหมายงานให้จัดเตรียมข้อมูล 1. ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
เพื่อนาเสนอในชั้นเรียน
สัมมนา
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
นาไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมี
1. การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการ 1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่ สัมมนา
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน
เหมาะสมกับผู้ฟัง
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม (ไม่
ประเมิน)
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมิน)
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1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวข้อ

16 ส.ค. 59 บรรยาย
- แนะนาการเรียนการสอนของ
รายวิชา
- แนวคิดการบริหารและการจัดการ
งาน
สาธารณสุข
สัมมนา
- แนวคิดการบริหารและการจัดการ
งานสาธารณสุข
23 ส.ค. 59 บรรยาย
-การจัดการองค์กรด้านสุขภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ
สัมมนา
- การจัดการองค์กรด้านสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพ
30 ส.ค. 59 บรรยาย
-การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารใน
งานสาธารณสุข
สัมมนา
-การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารใน
งานสาธารณสุข
6 ก.ย. 59 บรรยาย
- การบริหารจัดการบุคคลในงาน
สาธารณสุข
สัมมนา
- การบริหารจัดการบุคคลใน
งานสาธารณสุข
13 ก.ย. 59 บรรยาย
- การบริหารจัดการทรัพยากรใน
งานสาธารณสุข
สัมมนา
- การบริหารจัดการทรัพยากร
ในงานสาธารณสุข
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บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้

2 - - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ - LCD
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

ผู้สอน
อ.อ้อมใจ
อ.พิมลพร

2 - - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.อ้อมใจ
อ.พิมลพร
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ - LCD
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

2 - 1 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.พิมลพร
อ.อ้อมใจ
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ - LCD
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

2 - - บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.อ้อมใจ
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ - LCD
อ.พิมลพร
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.อ้อมใจ
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ - LCD
อ.พิมลพร
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

หน้า 6

วันที่สอน

หัวข้อ

6

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

2 - - บรรยายประกอบ power point
20 ก.ย. 59 บรรยาย
- การตัดสินใจในการบริหารงาน
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ
สาธารณสุข
คิดเห็นในชั้นเรียน
สัมมนา
- การตัดสินใจในการบริหารงาน
สาธารณสุขงานวิจัยด้านการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
7 27 ก.ย. 59 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
- กระบวนการวางแผนงาน
การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
สาธารณสุข
จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
8 4 ต.ค. 59 ปฏิบัติ
- 4 - ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุของปัญหาสาธารณสุข
(SWOT analysis)
9 11 ต.ค. 59 สอบกลางภาค
2 - - สอบทฤษฎี
10 18 ต.ค. 59 บรรยาย
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint
- การเขียนแผนงานโครงการแก้ไข
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ปัญหาสาธารณสุข
สัมมนา
- การเขียนแผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
11 25 ต.ค. 59 บรรยาย
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ
- การควบคุมกากับและติดตามผล
คิดเห็นในชั้นเรียน
การปฏิบัติตามนโยบายด้าน
สาธารณสุข
สัมมนา
- การควบคุมกากับและติดตามผล
การปฏิบัติตามนโยบายด้าน
สาธารณสุข
12 1 พ.ย. 59 บรรยาย
2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
- การประเมินผลงานสาธารณสุข
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
สัมมนา
- การประเมินผลงานสาธารณสุข
13

8 พ.ย. 59 บรรยาย
- การประกันคุณภาพงาน
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สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- Computer อ.พิมลพร
- LCD
อ.อ้อมใจ
- Visualizer

- Computer อ.ยุพารัตน์
- LCD
- Visualizer
- Computer อ.ยุพารัตน์
อ.พิมลพร
- LCD
- Visualizer อ.อ้อมใจ
อ.อ้อมใจ
- Computer อ.ยุพารัตน์
อ.อ้อมใจ
- LCD
- Visualizer

- Computer อ.ยุพารัตน์
อ.พิมลพร
- LCD
- Visualizer

- Computer อ.ยุพารัตน์
อ.อ้อมใจ
- LCD
- Visualizer
- อุปกรณ์ทา
ยาหม่อง
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.อ้อมใจ
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยนความ - LCD
หน้า 7

วันที่สอน

หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

คิดเห็นในชั้นเรียน
สาธารณสุข
สัมมนา
- การประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข
14 15 พ.ย. 59 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน
- การจัดการงานสุขภาพในระดับ
จัดกรณีศึกษาให้อภิปรายร่วมกัน
ภาคเอกชนและระดับชุมชน
ในชั้นเรียน
15 24 พ.ย. 59 ศึกษาดูงาน
2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพงานสาธารณสุข
งานสาธารณสุขของหน่วยงาน
16 29 พ.ย. 59 สัมมนา
- - 4 สัมมนาวิเคราะห์แลกเปลี่ยน
- การจัดการงานสุขภาพในระดับ
ความคิดเห็น
ภาคเอกชนและระดับชุมชน
17 13 ธ.ค. 59 สอบปลายภาค
3 - - สอบทฤษฎี
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
1 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 (1.3, 5.2, 5.3)
2 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 (1.3, 5.2, 5.3)
3 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2,
5.3)
4 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2,
5.3)
5 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2,
5.3)
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สื่อที่ใช้
- Visualizer

- Computer อ.อ้อมใจ
- LCD
อ.พิมลพร
- Visualizer
- Computer อ.อ้อมใจ
- LCD
- Visualizer
- Computer อ.พิมลพร
- LCD
อ.อ้อมใจ
- Visualizer
อ.อ้อมใจ

วิธีการ
สัปดาห์ สัดส่วน
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
9
30
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
17
35
การสัมมนา
2,3,4,
15
11,16
รายงานกลุ่ม
11,16 10
รายงานรายบุคคล

8,13

ผู้สอน

10

หน้า 8

มคอ. 3

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ :
มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1.ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบและ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การทาผิดอื่นๆ
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
3.ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผูเ้ รียนและผู้สอน
1.ประเมินจากการสังเกตการใช้คณิตศาสตร์หรือ
สถิติในการตอบคาถามหรืออภิปรายในชั้นเรียน
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา

ร้อยละ
5
65

10

10

10

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ
60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. วรพจน์พรมสัตยพรตและคณะ. การบริหารงานสาธารณสุข (Public health administration) พิมพ์
ครั้งที่ 7:
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
3. จีรศักดิ์เจริญพันธ์และคณะ. การจัดการสาธารณสุขในชุมชน . ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2545.
4. ศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิล์มและไซเท็กซ์
จากัด, 2539.
5. จีระศักดิ์เจริญพันธ์ . การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์. ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์,
2543.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
http://www.moph.go.th/other/inform/history/hi/test1.html
http://dental.anamai.moph.go.th/wichakan/dhsecurity.html
http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/decen/decen03.html
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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-ไม่มีหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทาขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
4. ประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
1. เปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานในหัวข้อการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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