
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 442  การจัดการความรูดานสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1  ประจาํปการศึกษา 2561 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 442  การจัดการความรูดานสุขภาพ 
HP 442  Knowledge Management in Health 

2. จํานวนหนวยกิต 
2(1-2-3)    

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)  
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :   

อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล   อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

    

อาจารยผูสอน:   
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร ผูประสานงานโครงการ R2R ประเทศไทย  
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

2 นางสาวสุภมาส ขําแสง ผูประสานงานโครงการสนับสนุนการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัยระดับประเทศ  
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

3. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกต ุ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
5. อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
หอง 306 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการความรู อันไดแกการสราง การสืบคน รวบรวมองคความรูจากตัว
บุคคลและหลักฐานเชิงประจักษ การสรางชองทางและเง่ือนไขใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การคิด
วิเคราะหเพ่ือนําความรู  ไปพัฒนางาน และเผยแพรความรูดานสุขภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง
และชุมชน การกระตุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนใน
ชุมชน และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรูและความ
เขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต  มีปฏิสัมพันธ และมี
สวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณท่ี หลากหลาย 
สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม และสามารถเลือกและมี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
1) เพ่ือใหนิสิตมีองคความรูดานการจัดการความรู ในองคการสงเสริมสุขภาพระดับบุคคลและองคการ 
2) เพ่ือใหนิสิตนําองคความรูดานการจัดการความรูไปประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพท้ังระดับบุคคล

และองคการ    

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายความหมายของการจัดการความรู รูปแบบและองคประกอบ
ของการการจัดการความรู 

PLO1 

CLO2 จัดสัมมนาหรือกิจกรรมดานการจัดการความรู PLO1,2,3,4,7,8 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการความรู อันไดแกการสราง การสืบคน รวบรวมองคความรูจากตัว
บุคคลและหลักฐานเชิงประจักษ การสรางชองทางและเง่ือนไขใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การคิดวิเคราะห
เพ่ือนําความรู  ไปพัฒนางาน และเผยแพรความรูดานสุขภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและชุมชน 
การกระตุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนในชุมชน และฝก
ปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

สัมมนา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

15 24 6 - 45 

 
3.  ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
     

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 442    
การจัดการ
ความรูดาน
สุขภาพ 

                 

 

4.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ  

- 
 
 

- 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

1. จัดการเรยีนการสอนโดยเปด
โอกาสใหนิสิตไดมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงออก 

1. ประเมินโดยแบบประเมินการ
มีสวนรวมในชั้นเรียน และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 
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2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดานกา
สงเสริมสุขภาพ 
 

1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 
 

2. มีความรูและความเขาใจในสาระ 
สําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ  

1. ฝกปฏิบัติการกระบวนการ
จัดการความรู 
2. มอบหมายการปฏิบัติงานกลุม
ยอย (สัมมนากลุมจัดการความรู) 
3. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน และ
รวมปฏิบัติในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากผลงานกลุม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินโดยแบบประเมินจาก
การนําเสนอการปฏิบัติ (วาจา
และสื่อ) โดยอาจารย 

3. มีความรูและความเขาใจถึงงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

 
3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

1. บรรยายและปฏิบัติรวมกันในชั้น
เรียน 
2. มอบหมายใหนิสิตมีการคนควา
และศึกษาเพ่ิมเติม 

1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

2. สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม
ปฏิบัติการจัดการความรู กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความรู 
2. นําเสนอขอมูลหรือผลงานและ
รวมกันคิดวิเคราะหในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากผลงานกลุม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินโดยแบบประเมินการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและ
สื่อ) โดยอาจารย 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการจัดการความรูดาน
สุขภาพอยางมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค 

- 
 

- 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตมี
สวนรวมในการเตรียมงาน และ
นําเสนออภิปรายผล 
 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณท่ี หลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสให
นิสิตไดมีการทํางานในบทบาท
ผูนําและผูตาม ไดแก การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลการปฏบิัต ิ

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยาง เหมาะสม 

- - 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 

 

5.3  วิธีการประเมินผล 

 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก  และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง อ ย า ง เห ม า ะ ส ม ใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา 

- 
 

- 
 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณ ท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม  

1. มอบหมายใบงานกลุม และ
เดี่ยวเพ่ือใหนิสิตมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดการขอมูล และนําเสนอ
ขอมูล เพ่ือใหเกิดแนวทางการ
จัดการความรูท่ีเหมาะสม 

1. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
2. ประเมินโดยแบบประเมินการ
สัมมนา หรือปฏิบัติ โดยอาจารย 

3. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภ าพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน  

1. มอบหมายใหนิสิตนําเสนอ
อภิปรายและปฏิบัติการในชั้น
เรียน เก่ียวกับการจัดการความรู
ในประเด็นตางๆ 

1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช
แบบประเมินการปฏิบัติ โดย
อาจารย  
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4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประมวลผล แปล
ความหมายและนํ า เสนอขอ มู ล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายใบงานกลุม และ
เดี่ยวเพ่ือใหนิสิตอภิปรายในชั้น
เรียน 

1. ประเมินโดยการสังเกตการ
นําเสนอขอมูลโดยใชสารสนเทศ
ตางๆ 

 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน) 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 
บร

รย
าย

 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 16 ส.ค. 61 
13.30-16.30 

แนะนํารายวิชาการ
จัดการความรูดาน
สุขภาพ 

   ช้ีแจงขอปฏิบัติในการเรยีน
เน้ือหารายวิชา  
บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
 

แนวคิดพ้ืนฐานและ
ทฤษฎีเก่ียวกับการ
จัดการความรู 

3   

2 23 ส.ค. 61 
13.30-16.30 

หลักการและ
กระบวนการบริหาร
จัดการความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ 

3   ช้ีแจงขอปฏิบัติในการเรยีน
เน้ือหารายวิชา  
บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
 

3 30 ส.ค. 61 
13.30-16.30 

รูปแบบการจดัการ
ความรูในองคกร 

3   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
 

4 6 ก.ย. 61 
13.30-16.30 

การพัฒนาสูองคกรแหง
ความสุขและการจัดการ
เพ่ือการพัฒนาใหเกิด
องคการแหงการเรยีนรู 

3   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
 

5 13 ก.ย. 61 
13.30-16.30 

การออกแบบเครื่องมือ
ในการ Sharing ท่ีใชใน
องคกร: World Café 
และ Success story 
telling 

 3  ถายทอดและฝกปฏิบัติการใช
เครื่องมือในการจัดการความรู 

สื่อ 
Powerpoint 

อุปกรณ 
World Café 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

 

6 20 ก.ย. 61 
13.30-16.30 

เครื่องมือในการ 
Sharing ท่ีใชในองคกร: 
World Café และ 
Success story telling 

 3  ถายทอดและฝกปฏิบัติการใช
เครื่องมือในการจัดการความรู 

สื่อ 
Powerpoint 

อุปกรณ 
World Café 

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.สุนิสา 

 
 

7 27 ก.ย. 61 
13.30-15.30 

สอบกลางภาค 2   - - อ.ดร.สุรศักดิ ์

8 4 ต.ค. 61 
13.30-16.30 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูเปนรายกลุม 

 3  นิสติแลกเปลีย่นความรูและ
ถอดบทเรียนรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.สุนิสา 
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(Knowledge sharing)
และฝกสรุปประเด็นจาก
เรื่องเลา 

 
 

9 11 ต.ค. 61 
13.30-16.30 

กิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะ
กระบวนการจดัการ
ความรู Note taker 
ฯลฯ 

 3  เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมี
ประสบการณในการอบรม
ทักษะกระบวนการจดัการ
ความรูมาเสริมทักษะการ
จัดการความรูใหนิสิตผานการ
ปฏิบัติกิจกรรมและถายทอด
ประสบการณ 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.อริสา 
อ.สุภมาส 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

10 18 ต.ค. 61 
13.30-16.30 

ถายทอดประสบการณ
การจัดการความรูดาน
สุขภาพ (การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู) 

  3 เชิญวิทยากรภายนอกท่ีมี
ประสบการณในการอบรม
ทักษะกระบวนการจดัการ
ความรูมาเสริมทักษะการ
จัดการความรูใหนิสิตผานการ
ปฏิบัติกิจกรรมและถายทอด
ประสบการณ 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.อริสา 
อ.สุภมาส 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

11 25 ต.ค. 61 
13.30-16.30 

การนําเสนอขอมูล 
Tracit และ explicit 
knownledge จากการ
ฝกงาน 

 3  นิสิตปฏิบัติการสรุปขอมลู
รวมกันและนําเสนอขอมูลจาก
การฝกงานท้ัง Tracit และ 
explicit knownledge 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

12 1 พ.ย. 61 
13.30-16.30 

การสรางแนวปฏิบัติท่ีดี
ในการฝกงานผานองค
ความรูจากการ
ปฏิบัติงาน 

 3  นิสิตปฏิบัติการสรุปขอมลู
รวมกันและนําเสนอขอมูลจาก
การฝกงานท้ัง Tracit และ 
explicit knownledge 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

13 8 พ.ย. 61 
13.30-16.30 

การจัดการความรูผาน
ประสบการณท่ีนิสิตพบ
จากปญหาสุขภาพใน
ชุมชน 

 3  นิสิตรวบรวมองคความรู 
ประสบการณ บริบทตางๆ 
ของสวนบุคคลและองคกร
ตั้งแตเริม่ตน จนเสร็จสิ้นการ
ฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดแนว
ปฏิบัติท่ีด ี

- อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

14 15 พ.ย. 61 
13.30-16.30 

กิจกรรมการจัดการ
ความรูดานการสงเสริม
สุขภาพนอกหองเรียน 

 3  การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ในช้ันเรียนเก่ียวกับ
ประสบการณการลงชุมชน 
และบรรยายสรปุแนวทางการ
จัดการความรูในงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ 

- อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.สุนิสา 

15 22 พ.ย. 61 
13.30-16.30 

การปฏิบัติการในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูผาน
ประสบการณของ
วิทยากรภายใน 

  3 ถอดบทเรียนจากวิทยากร
ภายในท่ีมาถายทอด
ประสบการณการเรียนและ
การทําวิจัย 

- อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ดร.ออมใจ 
อ.ดร.พิมลพร 

16 29 พ.ย. 61 
13.30-16.30 

สรุปแนวทางการจดัการ
ความรูในงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ 

3   บรรยายสรุปแนวทางการ
จัดการความรูในงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ 

- อ.ดร.สุรศักดิ ์
 
 

17 6 ธ.ค. 61 
13.30-15.30 

สอบปลายภาค 2   - - อ.ดร.สุรศักดิ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน 

1 2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3 สอบกลางภาค   7 25 

 สอบปลายภาค   17 25 

 สอบทฤษฎ ี     50 

2 1.3, 2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3 
,4.1,4.2, 5.2,5.3 
(1.2)  

การสัมมนาและปฏิบัติการการจัดการความรู
ดานสุขภาพ 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการสัมมนา  
 

8, 13, 14 20 
 

1.3, 2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3 
,4.1,4.2, 5.2,5.3 
(1.2) 

-ผลงานกิจกรรมกลุมยอย 8 15 

4 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 3.3 
(4.3, 5.1) 

รายงานกลุม 13 10 

5 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 3.3 
(4.3, 5.1) 

รายงานรายบุคคล 10 5 

5 (1.1, 4.1, 4.3) การมีสวนรวมในช้ันเรียนและการสงงาน
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 1. ประเมินโดยการสังเกตจากความ

ตรงตอเวลาในการเขาหองเรียน หอง
สอบ การสงงานตามท่ีมอบหมายและ
การปฏิบัติตามระเบียบโดยอาจารย 
2. บันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ และการสงงานตามกําหนดเวลา 
3. ประเมินโดยแบบประเมินการมีสวน
รวมในชั้นเรียน และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
4. ประเมินโดยการสังเกตการทํางาน
รวมกันของนิสิต 

15 

2. ดานความรู 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
2. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร / 
รายงาน) 
3. ประเมินโดยแบบประเมินจากการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย 

15 
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4. ประเมินโดยการสังเกตการมีสวน
รวมในการอภิปราย 

3. ดานทักษะทางปญญา 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ
2. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร / 
รายงาน) 
3. ประเมินโดยแบบประเมินการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย 
4. ประเมินโดยแบบประเมินการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย 

50 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย 
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการใชความรูเพ่ือ
สรางแนวทางปฏิบติท่ีดี 

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอ
ขอมูลของนิสิต 
2. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
3. ประเมินโดยแบบประเมินการ
สัมมนา หรือปฏิบัติ โดยอาจารย 
4. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบ
ประเมินการปฏบิัติ โดยอาจารย 
5. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอ
ขอมูลโดยใชสารสนเทศตางๆ 

5 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 
80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
หนังสือ / ตําราอานเพ่ิมเติม :    

1) วิจารณ พานิช. การจัดการความรูคึออะไร ไมทํา-ไมรู. ในหนังสือ "การจัดการความรู เพ่ือคุณภาพ
ท่ีสมดุล" หนา 16 - 37(2547) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

2) วิจารณ พานิช. การจัดการความรู ฉบับนักปฏิบัติ (2548) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือ
สังคม 

3) วิจารณ พานิช. KM วันละคํา : จากนักปฏิบัติ KM สูนักปฏิบัติ KM เรียงรอยถอยคํา "การจัดการ
ความรู" ท่ีลึกกวาถอยคํา (2549) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม 

3) เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- 

4) เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- จัดการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาคงเดิม 
- ใชกิจกรรมปฏิบัติในการประเมินความเขาใจเนื้อหาของนิสิต 

2. การปรับปรุงการสอน 

- ใหนิสิตฝกปฏิบัติในสถานการณจริงนอกหองเรียน  

- ปรับกิจกรรมโดยใหมีการสรุปประเด็นจากเรื่องเลา 

- เพ่ิมเทคนิคการสอนการจัดการความรูท่ีหลากหลาย 
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ  
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการท่ี 

4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 

- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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