มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 114 ะบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและการสาธารณสุข
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 114 ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและการสาธารณสุข
HPX 114 Primary Health Care System and Public Health
2. จำนวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา พื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ สุนิสา สงสัยเกตุ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารย์ผู้สอน
ลำดับที่
รายชื่อ
สังกัด
อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร์
1
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
อาจารย์ สุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ห้อง 304 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
30 เมษายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและหลักการดําเนินงาน
ทางการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ปญหา
และแนวทางการแกไขท่ีเกีย่ วของกับการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตมีสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นและนําเสนอผลงานดวยการสื่อสาร ทีถ่ ูกตองและ
เหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1. อธิบายแนวคิดสุขภาพ วิวฒ
ั นาการของสาธารณสุขไทย
2. อธิบายความสําคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน
3. อธิบายการดําเนินงานสาธารณสุข (ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาลเบื้องตนและการฟนฟู)
4. อธิบายแนวคิดและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูม
5. วิเคราะหกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
CLO

รายละเอียด

PLO

CLO 1

อธิบายหลักการและวิธีการ
ดําเนินงานสาธารณสุขและการ
บริการ สุขภาพระดับปฐมภูมิได

CLO 2

ใชความรูเกี่ยวกับการบริการ
PLO 6 8
สุขภาพระดับปฐมภูมิในการวิ
เคราะห บทบาทงานสาธารณสุขได

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PLO 2

วิธีประเมิน
สอบทฤษฏี

1.แบบประเมินสัมมนาหัวข้อการ
ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ
ไทยและการจัดระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ
2. รายงานรายบุคคลหัวข้อกรณีศึกษา:
การจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
3. รายงานกลุ่มหัวข้อกรณีศกึ ษา: การ
ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศ
ไทย
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิ ด วิ วั ฒ นาการและหลั ก การดํ า เนิ น งานทางการสาธารณสุ ข ระบบบริ ก าร
สาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ปญหาและแนวทางการแกไขท่ีเก่ียวของ
กับการ สาธารณสุขของประเทศไทย
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

24

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
(SDL)

6

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
๑. ด้านคุณธรรม ๒. ด้านความรู้
จริยธรรม

๓. ด้านทักษะทาง ๔. ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

1

สส 114 ระบบบริการ
สาธารณสุข ปฐมภูมิและ
การสาธารณสุข



2

3

4

1

2

3



4

1

2

3

4

5

1

2

 
 
 

3

๕.ด้านทักษะการ ๖. ด้านทักษะ
วิเคราะห์เชิง การปฏิบัติ
ตัวเลข
ทางวิชาชีพ
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

 

4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา 1. กําหนดระเบียบการ
การเขาหองสอบ การสงงาน

1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากบันทึกการเข้าหอง
สอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรงเวลา

2. มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพือ่
ส่วนรวม

-

-

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

-

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

-

-

2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจในศาสตร 1. การสอนบรรยาย
ด้านการสงเสริมสุขภาพ
2. การถาม-ตอบ
3. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชัน้ เรียน
และจัดทํารายงาน
3. มีความรูแ้ ละความเข้าใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกีย่ วของกับ
การสงเสริมสุขภาพ
4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ
รวมท้ังตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน์
2. สามารถคิดวิเคราะหอยางเป็น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้

-

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมิน
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
-

-

-

3.2 วิธีการสอน
-

3.3 วิธีการประเมินผล
-

-

-

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
3. สามารถประเมินวิพากษ สถาน
การณตางๆ โดยใชความรูเปนฐาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์
1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุ 1. ประเมินจากแบบประเมินการ
นวัตกรรม
มยอยและสัมมนารวมกันในชั้น
สัมมนา
เรียน และจัดทํารายงาน
2. ประเมินจากรายงานที่ ไดรับ
มอบหมาย
5. สามารถศึกษา คนควา และ
1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุ 1. ประเมินจากแบบประเมินการ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐาน มยอยและสัมมนารวมกันในชั้น
สัมมนา
ใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เรียน และจัดทํารายงาน
2. ประเมินจากรายงานที่ ไดรับ
มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ ง
พัฒนา
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นใน
1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย
ฐานะผูนําและผูรวมงานได้
กลุมและสัมมนารวมกัน
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 1. ใหนิสิตกําหนดหนาท่ีของตนเอง
และสิ่งแวดล้อม
และเพื่อนนิสติ ในการสัมมนา

4.3 วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
1. แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน

3. สามารถปรับตัวใหเขากับสถาน
การณตางๆ

-

-

4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

-

-

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่อใหเขาใจองคความรูหรือประเด็น
ปญหา
2. . สามารถส่อื สารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

-

1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ 1. ประเมินจากแบบประเมิน
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี การสัมมนา
เหมาะสมกับผูฟง

คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
3. สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบค
นเก็บรวบรวมขอมูลและเลือกใชได
เหมาะสมกับสถานการณ อยางมี
ประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินจากแบบประเมิน
การฝึกปฏิบัติในชุมชน สัมมนาใน การสัมมนา
ชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี เหมาะสม
กับผูฟง

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล)

1

2

3

4

1. แผนการสอน
วันที่
เวลา

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สื่อที่ใช้

- สื่อ
2 - - -บรรยายเนื้อหา
ศ. 14 ส.ค. 63 10.30-12.30 น. บรรยาย
- แนะนําการเรียน
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
การสอนและ
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
รายวิชา แนวคิด
สุขภาพและปจจัย
กําหนด สุขภาพ
- สื่อ
ศ. 21 ส.ค. 63 10.30-12.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
- วิวัฒนาการการ
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
สาธารณสุข
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
สอนภาษาอังกฤษ
- สื่อ
อ. 25 ส.ค. 63 8.30-10.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
- การสาธารณสุขมูล
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
ฐาน
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
- สื่อ
ศ. 4 ก.ย. 63 10.30-12.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
- บทบาทของ
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
อาสาสมัคร
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
สาธารณสุข ประจํา
กัน
หมูบาน
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ผู้สอน
อ.สุนิสา

อ.สุนิสา

อ. สุนิสา

อ. สุนิสา

วันที่

5

อ. 8 ก.ย. 63

6

อ. 15 ก.ย. 63

7

อ. 22 ก.ย. 63

8

อ. 29 ก.ย. 63

9

อ. 6 ต.ค. 63

10

ศ. 16 ต.ค. 63

11

อ. 20 ต.ค. 63

12

อ. 27 ต.ค. 63

เวลา

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- สื่อ
8.30-10.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.ยุพารัตน์
- การสาธารณสุขไทย
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
ในปจจุบัน
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
- สื่อ
8.30-10.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.ยุพารัตน์
- แผนพัฒนาการ
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
สาธารณสุข
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
- สื่อ
8.30-10.30 น. สัมมนา
- - 2 -สัมมนาวิเคราะห์
อ.สุนิสา
PowerPoint อ.ปะการัง
- กรณีศกึ ษาการ
กรณีศกึ ษา
ดําเนินงาน
-นําเสนอขอมูลและรวม
สาธารณสุขมูลฐาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของประเทศไทย
8.30-10.30 น. - สอบกลางภาค
2 - อ.รัตน์ติพร
อ.สุนิสา
- สื่อ
8.30-10.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.ปะการัง
- การดําเนินงาน
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
สาธารณสุข (ดาน
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
การสงเสริม
กัน
สุขภาพ)
Active learning: ใช้เกมส์
- สื่อ
10.30-12.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.รัตน์ติพร
- การดําเนินงาน
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
สาธารณสุข
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
(ดานการปองกันและ
กัน
ควบคุมโรค)
- สื่อ
8.30-10.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.สุนิสา
- การดําเนินงาน
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
สาธารณสุข
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
(ดานการ
กัน
รักษาพยาบาลเบื้องต
นและ การฟนฟู)
- สื่อ
8.30-10.30 น. บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.ยุพารัตน์
- แนวคิดการบริการ
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
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เวลา

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

Moodle
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
- สื่อ
อ.ยุพารัตน์
- การจัดบริการ
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
สุขภาพปฐมภูม
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
- สื่อ
บรรยาย
2 - - -บรรยายเนื้อหา
อ.ยุพารัตน์
- มาตรฐานการบริการ
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
Moodle
ปฐมภูม
และอภิปรายเนื้อหารวม
Zoom
กัน
สัมมนา
- - 2 - สัมมนาวิเคราะห
- สื่อ
อ.ยุพารัตน์
- กรณีศึกษา 1 การ
กรณีศกึ ษา
PowerPoint อ.ปะการัง
Moodle
จัดระบบบริการ
-นําเสนอขอมูลและรวม
Zoom
สุขภาพระดับปฐม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภูมิ
สัมมนา
- - 2 - สัมมนาวิเคราะห
- สื่อ
อ.ยุพารัตน์
- กรณีศกึ ษา 2 การ
กรณีศกึ ษา
PowerPoint อ.ปะการัง
จัดระบบบริการ
-นําเสนอขอมูลและรวม Moodle
Zoom
สุขภาพระดับปฐม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภูมิ
สอบปลายภาค
2 - อ.รัตน์ติพร
อ.สุนิสา
ปฐมภูม

13

อ. 3 พ.ย. 63

8.30-10.30 น.

14

อ. 10 พ.ย. 63

8.30-10.30 น.

15

อ. 17 พ.ย. 63

8.30-10.30 น.

16

อ. 24 พ.ย. 63

8.30-10.30 น.

17

อ. 1 ธ.ค. 63

8.30-10.30 น.

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
1 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3)
2 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3)
3 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3)
4 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3)
5 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3)

วิธีการ
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
สัมมนากรณีศึกษา
รายงานกลุม
รายงานรายบุคคล
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8
17
7, 15,16
7
16

สัดส่วน (%)
40
40
10
5
5
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ :
มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตรงเวลา
2. สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
2. ด้านความรู้
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน
1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
บุคคลและความรับผิดชอบ
2. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
75 – 79 คะแนน
= B+
55 – 59คะแนน
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
65 – 69 คะแนน
= C+
น้อยกว่า 50 คะแนน
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50

ร้อยละ
5

60

15
10
10

=C
= D+
=D
=E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
1. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา การสาธารณสุขทั่วไป
(General Public Health) หนวยที่ 1-7. พิ ม พคร้ั ง ที่ 10. กรุ ง เทพมหานคร. หางหุน สวนจํ า กั ด น่ํ า กั ง
การพิมพ.2553.
2. อุทั ย วรรณ สุ กิ ม านิ ล . การบริก ารปฐมภู มิ (Primary Care). ). พิ ม พครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร.โครงการ
สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2548
3. รศ.ดร.สุ น ทร แมนสุ ว รรณ. การสาธารณสุ ข เบื้ อ งตน (Introduction to Public Health). พิ ม พครั้ งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง; 2554.
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4. รศ.พญ. สรญา แกวพิทูลย. เวชศาสตรครอบครัวและชุมชน (Family Medicine and
CommunityMedicine). พิมพครั้งที่ 1. นครราชสีมา.บริษัทสมบูรณการพิมพ; 2559.
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
1. กระทรวงสาธารณสุข.https://www.moph.go.th/สืบคนขอมูลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เอกสารและข้อมูลแนะนำ
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th/สืบคนขอมูลเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำ
ขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
1. รวบรวมวีดที ัศน์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นสิ ิตได้ศึกษาเพิ่มเติม
2. ศึกษาดูงานหน่วยงานสุขภาพในบริบทที่หลากหลาย เช่น เพิ่ม รพ.สต.
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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