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มคอ.3 
รายวิชา สภ 342 การจัดการงานสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ 342 การจัดการงานสุขภาพ 
HP 342   Health Care Management 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 
 

อาจารยผูสอน 
ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารยแพทยหญิงรัชพร ทวีรุจจนะ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

2. อาจารยสุพัตรา คําไพเราะ ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

3. อาจารยยุพารัตน อดกลั้น คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกต ุ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย ดร. อภิสรา โสมทัศน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. อาจารย ด.ร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
 ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 140  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการจัดการงานสุขภาพการวางแผนและจัดทําโครงการ
การควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลงานดานสุขภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข โดย
ยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การทํางานเปนทีม และการใชทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การสงเสริมสุขภาพ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารและการจัดการขาวสารบุคคลและทรัพยากรในงานดาน
สุขภาพ 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการตัดสินใจในการบริหารงานดานสุขภาพ 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการวางแผนงาน 
4. วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนโครงการการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลงานดานสุขภาพ 
5. วิเคราะหองคกรดวย SWOT Analysis 
6. ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข 
7. ประยุกตใชหลักการบริหารและการจัดการเพ่ือจัดการงานสุขภาพในระดัภาคเอกชนและระดับชุมชน 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
 

CLO รายละเอียด ความสอดคลองกับ 
PLO 

CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิด การบริหารและการจัดการขาวสารบุคคลและ
ทรัพยากรในงานดานสุขภาพ PLO1 

CLO2 แสดงการวิเคราะหองคกรและจัดทําแผนโครงการการควบคุม กํากับ ติดตาม 
และการประเมินผลงานดานสุขภาพ PLO6 

CLO3 อธิบายการดําเนินการและ ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข PLO1 

CLO4 ใชหลักการบริหารและการจัดการเพ่ือจัดการงานสุขภาพในระดบัภาคเอกชน
และระดับชุมชน PLO5 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดการจัดการดานสุขภาพและสัมมนาเพ่ือบูรณาการความรูใหสอดคลอง
กับการสงเสริมสุขภาพโดยเนนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพการวิเคราะหสภาวการณการ
วางแผนงานการระดมทรัพยากรการนําแผนไปสูการปฏิบัติการดําเนินงานตามแผนการประเมินผลการนําผลท่ีได
ไปใชประโยชนอยางคุมคาการติดตามดูแลสนับสนุนประสานงานและพัฒนาคุณภาพเพ่ือการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง(SDL) 
 

30 10 20 75 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ดาน
ความรู 

3.ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4.ดาน
ทักษะ

ความสัมพั
นธระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

6.ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การส่ือสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 342 การจัดการงาน
สุขภาพ 

                    

 
4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

2 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  
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3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา 
เรื่องการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ใน 
ระหวางการเรียนการสอน 

1. การสังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนระหวางเรียน 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การถาม-ตอบ 
3. ศึกษาดูงาน 
4. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การถาม-ตอบ 
3. ศึกษาดูงาน 
4. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 
 
 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิต 
วิเคราะหกรณีศึกษา 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

- - 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 



มคอ. 3 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย 
กลุมและสัมมนารวมกัน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวน 
รวมในชั้นเรียน 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. มอบหมายใหทํางานกลุมและ 
รวมกันสัมมนา และอภิปรายในชั้น 
เรียน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- - 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

- - 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ี
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม 

1. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล 
เพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ 
สัมมนา 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ 
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี 
เหมาะสมกับผูฟง 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ 
สัมมนา 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล

- - 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม  (ไม
ประเมิน) 

 
6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน) 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 16 ส.ค. 61 บรรยาย 
- แนะนําการเรียนการสอนของ
รายวิชา  
- แนวคิดการบริหารและการจัดการ
งาน 
สาธารณสุข 
สัมมนา 
- แนวคิดการบริหารและการจัดการ
งานสาธารณสุข 

2 
 

- 2 
 
 

 
 

บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

2 23 ส.ค. 61 บรรยาย 
- การจัดการองคกรดานสุขภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ 
สัมมนา 
- การจัดการองคกรดานสุขภาพ 
และระบบบริการสุขภาพ 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน แบบ Active 
learning 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 
 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

3 30 ส.ค. 61 บรรยาย 
- การจัดการระบบขอมูลขาวสารใน
งานสาธารณสุข 
สัมมนา 
- การจัดการระบบขอมูลขาวสารใน
งานสาธารณสุข 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

4 13 ก.ย. 61 บรรยาย 
- การบริหารจดัการบุคคลในงาน 
สาธารณสุข 

2 - 2 บรรยายภาษาอังกฤษประกอบ 
PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

สัมมนา 
- การบริหารจดัการบุคคลใน 
งานสาธารณสุข 

คิดเห็นในชั้นเรียน 

5 20 ก.ย. 61 บรรยาย 
- การบริหารจัดการการคลังสุขภาพ 
สัมมนา 
- การบริหารจัดการการคลังสุขภาพ 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

6 27 ก.ย. 61 บรรยาย 
- การประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข 
สัมมนา 
- การประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 
 

7 4 ต.ค. 61 ศึกษาดูงาน 
การประกันคุณภาพงานสาธารณสุข 
 

2 
 

2 
 

- 
 

ศึกษาดูงานหัวขอ 
การประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.รัชพร 
อ.สุพัตรา 

8 11 ต.ค. 61 สอบกลางภาค - - - สอบทฤษฎ ี  อ.ออมใจ 
9 18 ต.ค. 61 ปฏิบัต ิ

- ฝกปฏิบัติการวิเคราะหปญหา 
และสาเหตุของปญหาสาธารณสุข
(SWOT analysis) 

- 4 - ฝกปฏิบัติตามใบงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 

- Computer  
-  LCD 
- Visualizer 

อ.ยุพารัตน 

อ.อภิสรา 

10 25 ต.ค. 61 บรรยาย 
- การเขียนแผนงานโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุข 
สัมมนา 
- การเขียนแผนงานโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุข 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ยุพารัตน 

อ.อภิสรา 
 

11 1 พ.ย. 61 บรรยาย 
- การตัดสินใจในการบริหารงาน 
สาธารณสุข 
สัมมนา 
- การตัดสินใจในการบริหารงาน 
สาธารณสุข 

2 - 2 บรรยายประกอบ power point 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 
Active learning แบบ jigsaw 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

12 8 พ.ย. 61 บรรยาย 
- กระบวนการวางแผนงาน
สาธารณสุข 

4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
จัดกรณีศึกษาใหอภิปรายรวมกัน 
ในชั้นเรียน 

- Computer  
-  LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

13 15 พ.ย. 61 บรรยาย 
- การควบคุม กํากับติดตาม และ
ประเมินผลผลดานสาธารณสุข 

4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 
อ.อภิสรา 

14 22 พ.ย. 61 สัมมนา 
- การควบคุม กํากับติดตาม และ
ประเมินผลผลดานสาธารณสุข 

- - 4 บรรยายประกอบ PowerPoint 
การมีสวนรวมและการเขาเรียน 
จัดกรณีศึกษาใหอภิปรายรวมกัน 
ในชั้นเรียน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.อภิสรา 
อ.ออมใจ 
 

15 29 พ.ย. 61 บรรยาย 
- การจัดการงานสุขภาพในระดับ 
ภาคเอกชนและระดับชุมชน 

4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ 
งานสาธารณสุขของหนวยงาน 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.ออมใจ 

16 6 ธ.ค. 61 สัมมนา 
- การจัดการงานสุขภาพในระดับ 
ภาคเอกชนและระดับชุมชน  

- - 4 สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

อ.อภิสรา 
อ.ออมใจ 
 

17 13 ธ.ค. 61 สอบปลายภาค 3 - - สอบทฤษฎ ี  อ.อภิสรา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

1 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 (1.3, 5.2, 5.3) สอบทฤษฎ ี: สอบกลางภาค 9 30 
2 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 (1.3, 5.2, 5.3) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 17 35 
3 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2, 

5.3) 
การสัมมนา 2,3,4, 

11,16 
15 

4 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2, 
5.3) 

รายงานกลุม 11,16 10 

5 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2, 
5.3) 

รายงานรายบุคคล 8,13 10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินจากรายงานการทุจรติในการสอบ

และการทําผิดอ่ืนๆ 
5 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
4. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

65 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 

10 
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3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
4. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้น
เรียน 
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
3.ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตร
หรือสถิติในการตอบคําถามหรืออภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนา 

10 

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 

60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. วรพจนพรมสัตยพรตและคณะ. การบริหารงานสาธารณสุข (Public health administration) พิมพ

ครั้งท่ี 7: 
2. คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 
3. จีรศักดิ์เจริญพันธและคณะ. การจัดการสาธารณสุขในชุมชน . ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, 2545. 
4. ศิริวรรณเสรีรัตนและคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ

จํากัด, 2539. 
5. จีระศักดิ์เจริญพันธ . การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย. ขอนแกน : หจก.ขอนแกนการพิมพ, 

2543. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

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. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
-ไมมี- 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย  
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชา 

จัดทําข้ึน 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
4. ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. ปรับหัวขอของเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากข้ึน 
2. ปรับรูปแบบการเรียน และสัมมนา ใหเปนแบบ active learning  

4.  การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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