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รายละเอียดของรายวิชา กบ 462  กายภาพบาํบดัในชุมชน 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2 ประจําปีการศึกษา2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 462 กายภาพบาํบัดในชุมชน 

PX 462  Physical Therapy in Community Health 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-8-0)   

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขากายภาพบาํบัด 

หมวดวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารย ์

อาจารย์ ดร.อรวรรณ เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงาน

 อาจารย์ ผกาภรณ์ พู่เจริญ 

 

pakaphu@gmail.com อาจารย์ผู้ประสานงาน

 

 
อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์ wassana@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.วีรยา  ประโมทยกุล weeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ kanokwanv@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร chakrapong@swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ สนัุนทา วีขาํ - อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ อรสภุา  อนิสว่าง  - อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์บุศรินทร์  เกตุร่วง - อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ณดานันท ์ ช้างเนียม - อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) –ไม่มี- 
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8. สถานทีเ่รียน 

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนเขตจังหวัดนครนายก 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

22 มิถุนายน 2559 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

 เพ่ือให้นิสติ  

1. ปฏบัิติการสาํรวจและศึกษาปัญหาทางสขุภาพของประชากรในชุมชนได้  (3.3, 4.3, 5.3) 

2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุ  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเกิดปัญหาด้านสขุภาพของประชากร             

ในชุมชนต่างๆได้ (2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2) 

3. สามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหา  รวมทั้งวางแผนการป้องกนั  และส่งเสริมสขุภาพด้วย

หลักการทางกายภาพบาํบัดแก่ประชากรในชุมชนได้ (3.1, 3.3, 3.4) 

4. ปฏบัิติงานกายภาพบาํบัดในชุมชน  โดยนาํความรู้ทางกายภาพบาํบัดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(3.3, 3.4, 4.3, 5.3) 

5. สามารถติดตามผลการปฏบัิติงานกายภาพบาํบัดในชุมชนได้อย่างเหมาะสม (3.3, 4.3, 5.3) 

6. สามารถผลิตสื่อสุขภาพให้เหมาะสมตามพยาธิสภาพของผู้ป่วยได้ (3.1, 3.3, 4.4, 5.2, 5.3) 

7. สามารถนาํเคร่ืองมือ 7 ช้ินมาใช้ในการปฏบัิติงานกายภาพบาํบัดชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

(2.5, 3.1, 5.2) 

8. สามารถจัดกจิกรรมบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพแกป่ระชาชนได้อย่างเหมาะสม (3.1, 

3.3, 3.4, 4.3, 5.3) 

9. มีเจตคติที่ดีต่องานกายภาพบาํบัดชุมชน (1.2) 

10. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการบริการวิชาการแก่สงัคม  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชนต่างๆประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบาํบัดและการสื่อสารทางสขุภาพ  

เพ่ือส่งเสริมสขุภาพป้องกนัและการรักษาสขุภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย ฝึกปฏิบติั สมัมนา  
ศึกษาดว้ย

ตนเอง 

0 ชม. 52 ชม. 68 ชม. 16 ชม. 

 

 

3. 3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

หมวดวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลขการ

สือ่สาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏิบติัทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

                               

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

 - อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา 

และนิสติสามารถติดต่อผ่านระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

 - อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./

สปัดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสตูรมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสติสามารถ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน

และดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมโดยกาํหนด

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

2. มีค่านยิมแนวคิดทีถู่กตอ้ง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจดัการกบัปัญหา

จริยธรรมในการดํารงชีพได ้

3. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 
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6. ปฏบัิติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏบัิติงานในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

7. ไม่ประเมิน 

8. ไม่ประเมิน 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งในการสัมมนาใน

ห้องเรียนและ การปฏบัิติการชุมชน 

2. จัดกิจกรรมทั้งการสมัมนา และอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน โดยเฉพาะการปฏบัิติชุมชนสอดแทรก

การพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ การตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ

วิชาชีพ ชุมชนและสงัคมโดยรวม  

3. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมที่เกิดข้ึน

จากการปฏิบัติงานในชุมชน 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในงาน ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนการนาํเสนอและการอภิปราย 

ร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้   และตรง

เวลา 

4. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบัิติการ 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถ

บูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความรูใ้นศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบดัอย่างเป็นระบบ 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบ

การบริการกายภาพบาํบัด 

6.  ไม่ประเมิน 

7.  ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1.  การสมัมนาในรายละเอยีดของเน้ือหาความรู้ทางกายภาพบาํบัดที่เชือ่มโยงกบัการปฏบัิติ            

ในชุมชน 
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2.  การมอบหมายงานให้ค้นคว้า เพ่ิมเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงานชุมชนโดยนาํมาสรุป

และนาํเสนอในช้ันเรียน 

3.  การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติม 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การอภิปรายและ การปฏบัิติในชุมชน  

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน โครงการตามที่กาํหนดในรายวิชา 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

นิสติต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกัษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้

ในการทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอื้่นที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัและมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบําบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ชแ้ละบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบําบดักบัความรูใ้นศาสตร์

อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละบริบท

ทางสุขภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง 

2. การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้นิสิตนาํเสนอ อภิปราย และมีการแลกเปล่ียน

ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่

ได้รับมอบหมาย และ ประเมินจากการนาํเสนอ หรืออภิปรายในช้ันเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3.  การประเมินตามสภาพจริงจากการ สมัมนา และผลงาน ของนิสติ 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง

ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดย

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ

กลุ่ม 

3. สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ําและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือ

สถานการณที์แ่ตกต่างกนั 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์รและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 

4.2  วิธกีารสอน 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏสิัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของ กจิกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตน

และ พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

2. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง  

3. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรม 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากผลงานหรือ รายงาน ของกลุ่มหรือรายบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน 
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สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหา 

3. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้

รูปแบบของการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 

5.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซ่ึงจะส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ คัดกรอง สรุป และนาํข้อมูลที่เกี่ยวข้องมานาํเสนอเพ่ือเป็น

แนวทาง ในการดาํเนินการและแก้ปัญหา  

2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการ

สื่อสารและทกัษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ทาํความเข้าใจในประเดน็ ผ่านการนาํเสนอผลงาน 

4. ประเมินจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสิต 

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

6.1 ผลการเรียนรู้ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัดที่สามารถ

ให้บริการกบัผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ 

การปฏบัิติทางวิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพ แก่ผู้ใช้บริการ ตามข้อกาํหนดสภากายภาพบาํบัด 

หัวข้อความสามารถข้ันพ้ืนฐานของนักกายภาพบาํบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

2. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวมโดย

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบัิติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัด ในการดูแลสขุภาพของประชาชนโดย

ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม 
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4. มีความสามารถในการปฏบัิติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสิทธิ

ผู้ป่วย 

5.  มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นาํในการปฏบัิติงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ

ทาํงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่ นในการทาํงานในชุมชนหรือในหน่วยบริการสุขภาพ 

6.2 วิธกีารสอน 

1. จัดกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบัิติวิชาชีพในชุมชน 

2. ฝึกปฏบัิติวิชาชีพในชุมชน ที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และ

ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชนชนในชุมชน ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

3. จัดกิจกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบาํบัดในการ

ดูแลสขุภาพของประชาชนในชุมชน 

4. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชน 

 

 

6.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฎิบัติงานชุมชนและการมีส่วนร่วม

อภิปรายในช้ันเรียน 

2.   ประเมินจากการสงัเกตทกัษะการฝึกปฏบัิติงานชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิ 

3.   ประเมินจากการสัมมนาและการอภิปรายในช้ันเรียนที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และ

วางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลที่มีการอ้างองิได้ถูกต้องเหมาะสม 

4.   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการ

ปฏบัิติงาน มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาที1่ 

ครั้
งท

ี่  

วันที่ เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

SD
L รวม หัวข้อ 

ผู้สอน  

  
 สถานที่ 

1 พ. 5 ต.ค.59 

13.30-14.00     0.5     บทนาํการเรียนการสอนรายวิชากายภาพบาํบัดชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์     321  

14.00-16.30     2.5     
Seminar: แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณก์ารปฏบัิติงานทางคลินิกและ

ประสบการณก์ารเย่ียมชุมชน คร้ังที่ 1 
อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

2 พฤ. 6 ต.ค.59 

8.30-9.30    1      PBL: การวินิจฉัยชุมชน เทคนิคการเข้าชุมชน ระบาดวิทยากับงานชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

9.30-12.30     3     Seminar: หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ ด้านสขุภาพ จักรพงษ์       321   

3 พ. 12 ต.ค.59 

13.30-15..30    2      PBL: การวินิจฉัยชุมชน เทคนิคการเข้าชุมชน ระบาดวิทยากับงานชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์
  

   321  

15.30-16.30     1     
Seminar: การวินิจฉัยชุมชน เทคนิคการเข้าชุมชน และมุมมองชุมชนทาง

สงัคมศาสตร์ ระบาดวิทยากับงานชุมชน 
อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

4 
พฤ. 13 ต.ค.

59 
8.30-12.30    4      PBL: รูปแบบสือ่และหลักการสร้างสือ่เผยแพร่ความรู้ ผกาภรณ ์ อรวรรณ     321   

5 พ. 19 ต.ค.59 13.30-16.30     3     Seminar: รูปแบบสือ่และหลักการสร้างสือ่เผยแพร่ความรู้ ผกาภรณ ์ อรวรรณ     321   

6 
พฤ. 20 ต.ค. 

59 

8.30-9.30     1     นิสติกลุ่ม 1: นาํเสนอแนวทางการพบผู้นาํและสาํรวจชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

9.30 - 12.30     3     Seminar: วิเคราะห์คุณสมบัติและบทบาทของนักกายภาพบาํบัดในชุมชน อรสภุา บุศรินทร์  ณดานันท ์   321   

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 
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 สถานที่ 

7 พ. 26 ต.ค. 59 8.30-12.30 
  4       นสิิตกลุ่ม 1: พบผู้นาํและสาํรวจ ชุมชนที ่1  อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา กนกวรรณ ว.  นอกสถานที ่

          SDL:นสิิตกลุ่ม 2 และ 3: เตรียมข้อมูลก่อนสาํรวจ         321   

8 พ. 2 พ.ย. 59 

13.30-14.30     1     นสิิตกลุ่ม 1: ถ่ายทอดข้อมูลการสาํรวจชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

14.30-15.30     1     นสิิตกลุ่ม 1: นาํเสนอแนวทางการสร้างสือ่ ผกาภรณ ์ วาสนา     321   

15.30-16.30     1     นสิิตกลุ่ม 2: นาํเสนอแนวทางการพบผู้นาํและสาํรวจชุมชน วาสนา อรวรรณ     321   

9 พฤ. 3 พ.ย. 59 8.30-12.30 

  4       นสิิตกลุ่ม 2: พบผู้นาํและสาํรวจ ชุมชนที ่2  อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา พีรยา   นอกสถานที่ 

          SDL:นสิิตกลุ่ม 3: เตรียมข้อมูลก่อนสาํรวจ          321  

10 พ. 9 พ.ย. 59 

13.30-14.30     1     นสิิตกลุ่ม 2: ถ่ายทอดข้อมูลการสาํรวจชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

14.30-15.30     1     นสิิตกลุ่ม 2: นาํเสนอแนวทางการสร้างสือ่ ผกาภรณ ์ วาสนา     321   

15.30-16.30     1     นสิิตกลุ่ม 3: นาํเสนอแนวทางการพบผู้นาํและสาํรวจชุมชน วาสนา อรวรรณ     321   

11 
พฤ. 10 พ.ย. 

59 
8.30-12.30 

  4       นสิิตกลุ่ม 3: พบผู้นาํและสาํรวจ ชุมชนที ่3  อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา วีรยา   นอกสถานที่ 

          SDL:นสิิตกลุ่ม 1 และ 2:  เตรียมข้อมูลการปฏบัิติงานและเตรียมสือ่          321  

12 พ. 16 พ.ย. 59  

13.30-14.30     1     นสิิตกลุ่ม 3: ถ่ายทอดข้อมูลการสาํรวจชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

14.30-15.30     1     นสิิตกลุ่ม 3: นาํเสนอแนวทางการสร้างสือ่ ผกาภรณ ์ วาสนา     321   

15.30-16.30     1     นสิิตกลุ่ม 1: นาํเสนอสือ่ (ที่ปรับแก้) วาสนา อรวรรณ      321  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 
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 สถานที่ 

13 
พฤ. 17 พ.ย. 

59 

8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่ม 2:  นาํเสนอสือ่ (ที่ปรับแก้) อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่ม 3:  นาํเสนอสือ่ (ที่ปรับแก้) ผกาภรณ ์ อรวรรณ     321   

9.30-12.30       2   SDL นสิิตทั้งชั้นปี: เตรียมผลิตสือ่สขุภาพ         321   

14 พ. 23 พ.ย. 59 13.30-16.30       3   SDL:นสิิตทั้งชั้นปี: เตรียมความพร้อมในการปฏบัิติงานชุมชน           321  

15 
พฤ. 24 พ.ย. 

59 
8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่ม 1: ปฏบัิติงาน ชุมชนที ่1 อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา กนกวรรณ ว.  นอกสถานที ่ 

16 พ. 30 พ.ย. 59  8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่ม 2 : ปฏบัิติงาน ชุมชนที ่2 อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา พีรยา   นอกสถานที่ 

17 พฤ. 1 ธ.ค. 59 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่ม 3: ปฏบัิติงาน ชุมชนที ่3  อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา วีรยา   นอกสถานที่ 

18 พ. 7 ธ.ค. 59  

13.30-14.30     1     
นสิิตกลุ่ม 1: ถ่ายทอดข้อมูลปัญหา อุปสรรคของการปฏบัิติงานและวาง

แผนการตดิตามผล 
อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

14.30-15.30     1     
นสิิตกลุ่ม 2: ถ่ายทอดข้อมูลปัญหา อุปสรรคของการปฏบัิติงานและวาง

แผนการตดิตามผล 
ผกาภรณ ์ วาสนา      321  

15.30-16.30     1     
นสิิตกลุ่ม 3: ถ่ายทอดข้อมูลปัญหา อุปสรรคของการปฏบัิติงานและวาง

แผนการตดิตามผล 
วาสนา อรวรรณ     321   

19 พฤ. 8 ธ.ค. 59 8.30-12.30       4   SDL: นสิิตทั้งชั้นปี: เตรียมกิจกรรมบริการวิชาการ         321   

20 พ. 14 ธ.ค. 59 

13.30-14.30     1     นสิิตกลุ่มที ่1: นาํเสนอพ้ืนที่และกิจกรรมบริการวิชาการ อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

14.30-15.30     1     นสิิตกลุ่มที ่2: นาํเสนอพ้ืนที่และกิจกรรมบริการวิชาการ ผกาภรณ ์ วาสนา     321   

15.30-16.30     1     นสิิตกลุ่มที ่3: นาํเสนอพ้ืนที่และโครงการบริการวิชาการ วาสนา อรวรรณ     321   

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 
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 สถานที่ 

21 
พฤ. 15 ธ.ค. 

59 
8.30-12.30   4       

นสิิตกลุ่ม 1: ปฏบัิติการติดตามผล ชุมชนที ่1 วาสนา กนกวรรณ ว.      นอกสถานที ่ 

นสิิตกลุ่ม 2: ปฏบัิติการติดตามผล ชุมชนที ่2 ผกาภรณ ์ พีรยา      นอกสถานที ่ 

นสิิตกลุ่ม 3: ปฏบัิติการติดตามผล ชุมชนที ่3 อรวรรณ วีรยา      นอกสถานที ่ 

22 พ. 21 ธ.ค. 59 

13.30-14.30     1     นสิิตกลุ่ม 1 : สรุปผลการปฏบัิติงานชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

14.30-15.30     1     นสิิตกลุ่ม 2 : สรุปผลการปฏบัิติงานชุมชน ผกาภรณ ์ วาสนา     321   

15.30-16.30     1     นสิิตกลุ่ม 3 : สรุปผลการปฏบัิติงานชุมชน  วาสนา อรวรรณ      321  

23 
พฤ. 22  

ธ.ค. 59 

8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่มที ่1: นาํเสนอพ้ืนที่และกิจกรรมบริการวิชาการ (ที่ปรับแก้) อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

9.30-10.30     1     นสิิตกลุ่มที ่2: นาํเสนอพ้ืนที่และกิจกรรมบริการวิชาการ  (ที่ปรับแก้) ผกาภรณ ์ อรวรรณ     321   

10.30-11.30     1     นสิิตกลุ่มที ่3: นาํเสนอพ้ืนที่และกิจกรรมบริการวิชาการ  (ที่ปรับแก้) อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

11.30-12.30       1   SDL: จัดทาํรูปเล่มกิจกรรมบริการวิชาการและสรุปผลการปฏบัิติงานชุมชน         321   

    รวม 0 28 44 10 72             
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24 จ 6 มี.ค. 60 9.00-12.00     3     
Seminar: บทบาทของนักกายภาพบาํบัดในชุมชนและการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการ

ปฏบัิติงานชุมชน (การเขียนโครงการ) 
สนัุนทา       321   

25 พ. 8 มี.ค. 60 13.30-16.30 น.     3     
Seminar: แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณก์ารปฏบัิติงานทางคลินิกและ

ประสบการณก์ารเย่ียมชุมชน คร้ังที่ 2 
อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

26 จ. 13 มี.ค. 60 

8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่ม 1: นาํเสนอความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

9.30-10.30     1     นสิิตกลุ่ม 2: นาํเสนอความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ผกาภรณ ์ วาสนา      321  

10.30-11.30     1     นสิิตกลุ่ม 3: นาํเสนอความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ วาสนา อรวรรณ      321  

27 พ. 15 มี.ค. 60 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่ม 1: บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา   นอกสถานที ่ 

28 จ. 20 มี.ค. 60 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่ม 2: บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา   นอกสถานที่  

29 พ. 22 มี.ค 60 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่ม 3: บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา   นอกสถานที่  

30 
พ. 29 มีค. 60 13.30-16.30     3     สรุป: การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

31 พ. 5 เม.ย. 60 13.30-16.30     3     เตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

32 พ. 19 เม.ย. 60 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่มที ่ 1: ปฏบัิติกิจกรรมบริการวิชาการ อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา   นอกสถานที่  

                SDL นสิิตกลุ่ม 2,3: เตรียมความพร้อมของการจัดโครงการบริการวิชาการ          321  

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 13 
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33 จ. 24 เม.ย. 60 8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่มที ่1: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสมัฤทธิ์ อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

    9.30-12.30       3   SDL         321   

34 
พ. 26 เม.ย. 60 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่มที ่ 2: ปฏบัิติกิจกรรมบริการวิชาการ อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา   นอกสถานที่  

                SDL นสิิตกลุ่ม 3: เตรียมความพร้อมของการจัดโครงการบริการวิชาการ         321   

35 
จ. 1  พ.ค. 60 8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่มที ่2: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสมัฤทธิ์ อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

  
  9.30-12.30       3   SDL         321   

36 พ. 3 พ.ค. 60 8.30-12.30   4       นสิิตกลุ่มที ่ 3: ปฏบัิติกิจกรรมบริการวิชาการ อรวรรณ ผกาภรณ ์ วาสนา   นอกสถานที่  

37 จ. 15 พ.ค. 60 8.30-9.30     1     นสิิตกลุ่มที ่3: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสมัฤทธิ์ อรวรรณ ผกาภรณ ์     321   

  
  9.30-12.30     3     

นสิิตกลุ่ม 1,2,3: ปรับแก้ไขกิจกรรมบริการวิชาการและการวิเคราะห์บทบาทของ

นักกายภาพบาํบัดชุมชน 
อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

38 พ. 17 พ.ค. 59 13.30-16.30     3     นสิิตทั้งชั้นปี :สรุปผลการจัดเรียนการสอนวิชาชุมชน     (เทอม1+2) อรวรรณ ผกาภรณ ์      321  

  
  รวม 0 24 24 6 48             
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมิน 
สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.2 (1.3, 1.5, 1.6) 

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบัิติการในชุมชน 

- การติดตามผลการปฏบัิติการในชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 5% 

1, 2 

และ 3 

ความรู้ 

2.5 (2.2, 2.4) 

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบัิติงานชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ 

- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

การมีส่วนร่วมอภิปราย และการนาํเสนอ

หน้าช้ันเรียน 

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 25% 

1, 2 

และ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบัิติงานในชุมชน 

- การติดตามผลการปฏบัิติการในชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ- 

สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

การมีส่วนร่วมอภิปราย การนาํเสนอหน้า

ช้ันเรียน  

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
30% 

1, 2 

และ 3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(4.1), 4.2, 4.3, 4.4  

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบัิติงานในชุมชน 

- การติดตามผลการปฏบัิติการในชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ 

- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

การมีส่วนร่วมอภิปราย การนาํเสนอหน้า

ช้ันเรียน  

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
20% 
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2 และ 3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2, 5.3 

- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

การมีส่วนร่วมอภิปราย การนาํเสนอหน้า

ช้ันเรียน  

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและพฤติกรรม

การทาํงานกลุ่ม 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
20% 

- 

ทกัษะการปฏบัิติทาง

วิชาชีพ 

(6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5) 

- - - 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

 

รายละเอียดการประเมินและเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคปฏิบติั      40% 

การสํารวจชุมชน    10% 

การปฏิบติัชุมชน    10% 

การติดตามผลชุมชน    10% 

การจดักิจกรรมวิชาการ   10% 

2. สมัมนา       40% 

การวางแผนการสํารวจชุมชน   5% 

การสรุปการสํารวจชุมชน   5% 

การวางแผนการปฏิบติัชุมชน   5% 

การสรุปการปฏิบติังานชุมชน   5% 

การวางแผนการติดตามผลชุมชน  5% 

การสรุปการติดตามผลชุมชน   5% 

การวางแผนการจดักิจกรรมบริการวิชาการ 5% 

การสรุปการจดักิจกรรมบริการวิชาการ 5% 

3. การสรา้งสือ่สุขภาพ       20% 

4. การบูรณาการการเรียนการสอนกบับริการวิชาการ  - 

รวม       100% 

 

หมายเหตุ: คุณธรรมและจริยธรรมประเมินร่วมระหว่างการฝึกปฏบัิติงานชุมชน (การสาํรวจชุมชน, การ

ปฏบัิติงานในชุมชน, การติดตามผลการปฏบัิติงานชุมชน และ การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ) 
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เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์ 

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80  โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้อย่างน้อยเกรด C จึงจะถือว่า

ผ่านตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์และคณะ. วิถีชุมชน :คู่มือการเรียนรูที้ทํ่าใหง้านชุมชนง่าย ไดผ้ล และ

สนุก. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุและสาํนักนโยบายและแผนสาธารณสขุ. 2545 

2. จีระศักด์ิ เจริญพันธ,์ เฉลิมพล ตันสกุล.พฤติกรรมสขุภาพ = Health behavior มหาสารคาม :คณะ

สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2549. 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

1. เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล และสรุศักดิ์  บูรณตรีเวทย์. การดําเนินโครงการสาธารณสุขชมุชน.       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543. 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. พรทพิย์  เกยุรานนท.์ เอกสารการสอนชุดวิชาการทํางานชุมชนดา้นสาธารณสุข (หน่วยที ่1-

15)     มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ. 2545. 

2. ไพบูลย์  โลห์สนุทร. ระบาดวิทยา. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม.  คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550 

    

 

 

 

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 

55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

< 50 E 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
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มคอ. 3 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดย ทมีผู้ร่วมสอน  

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

-    ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ จึงไม่มีการปรับปรุง

เพ่ิมเติม 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชา 
การดาํเนินการปรับปรุง 

ความต้องการการสนับสนุนจาก

สาขาวิชา/คณะ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกิด

การเรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

- ส่งแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสมัมนา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสติไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนา

เน้ือหาสาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 
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