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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากายภาพบาํบดัในชมุชน (กบ 462) 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1-2 ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 462  กายภาพบาํบัดในชุมชน 

PX 462  Physical Therapy in Community Health 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2 (0-6-0) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาชีพกายภาพบาํบัด กลุ่มกายภาพบาํบดัทางระบบอื่นๆและกายภาพบาํบัดในชุมชน 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา   

อาจารย์ ดร.อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ ์ พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยผู์ส้อน   

อาจารย์ ดร.อรวรรณ  เย่ียมพัฒนพร orawany@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ ์ พู่เจริญ paka@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.อรพินท ์การณุทรัพย์เจริญ orapink@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.พีรยา เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ Kanokwun@g.swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์พิมพ์พร กล้วยอ่อน pimpornkl@swu.ac.th สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ปิยะนุช ยอดสมสวย piyanuchy1902@gmail.com สาขาส่งเสริมสขุภาพ คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารย์ ดร.ปะการัง ศรีมี pakarang@g.swu.ac.th สาขาส่งเสริมสขุภาพ คณะกายภาพบาํบดั 
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ช่ือ – นามสกุล E-mail สงักดั 

อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาว์ไวพจน์ pimonpor@g.swu.ac.th สาขาส่งเสริมสขุภาพ คณะกายภาพบาํบดั 

อาจารยพ์เิศษ   

อาจารย์ จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร chakrapong@swu.ac.th คณะพลศึกษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 4 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) : ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียนบรรยาย 321 อาคารคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชุมชนในเขตรับผดิชอบสาํนักงานสาธารณสขุอาํเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13  มิถุนายน  2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ  

1. ปฏบิัติการสาํรวจและศึกษาปัญหาทางสขุภาพของประชากรในชุมชนได้ (2.4, 3.1, 3.3, 4.3) 

2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุ  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการเกดิปัญหาด้านสขุภาพของประชากร             
ในชุมชนต่างๆได้ (3.3, 3.4, 4.2) 

3. สามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหา  รวมทั้งวางแผนการป้องกนั  และส่งเสริมสขุภาพด้วยหลักการทาง

กายภาพบาํบดัแก่ประชากรในชุมชนได้ (2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2) 

4. ปฏบิัติงานกายภาพบาํบดัในชุมชน  โดยนาํความรู้ทางกายภาพบาํบดัมาใช้ได้อย่างเหมาะสม (3.1, 

3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4) 

5. สามารถตดิตามผลการปฏบิตัิงานกายภาพบาํบัดในชุมชนได้อย่างเหมาะสม (3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 

4.4) 

6. สามารถผลิตสื่อสขุภาพให้เหมาะสมตามพยาธสิภาพของผู้ป่วยได้ (3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.3) 

7. สามารถนาํเคร่ืองมือ 7 ช้ินมาใช้ในการปฏบิัติงานกายภาพบาํบัดชุมชนได้อย่างเหมาะสม (3.1, 

3.3, 3.4) 

8. สามารถจัดกจิกรรมบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม (2.4, 3.1, 

3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.3) 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรงุตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา          

 ศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชนต่างๆ ประยุกต์ความรู้ ทางกายภาพบําบัด การปฏิบัติงานเป็นทีม           

การสื่อสารทางสุขภาพโดยการสาํรวจปัญหา และการสร้างสื่อความรู้ ในการส่งเสริม การป้องกัน และการ

รักษาสขุภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบติั/สมัมนา ศึกษาดว้ยตนเอง 

- ชม./ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนิสติเฉพาะราย 
ฝึกปฏบิัติ 48 ชม./ภาคการศึกษา 

สมัมนา 42 ชม./ภาคการศกึษา 
10 ชม. 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.. ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ 

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการ

ปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

                      

 4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และ

นิสติสามารถติดต่อผ่านระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./

สปัดาห์  

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน และ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปน้ี  
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1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สจุริต 

เสยีสละ และสามารถจัดการกบัปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด 

5. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสทิธขิองตนเองในการรับบริการ 

1.2 วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทั้งในการสัมมนาใน

ห้องเรียนและ การปฏบิัติการชุมชน 

2. จัดกจิกรรมทั้งการสมัมนา และอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน โดยเฉพาะการปฏบิัติชุมชนสอดแทรก

การพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ การตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ

วิชาชีพ ชุมชนและสงัคมโดยรวม  

3. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้ น

จากการปฏิบัติงานในชุมชน 

 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในงาน ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนการนาํเสนอและการอภิปราย 

ร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน  และส่งงานที่ ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ ให้             

และตรงเวลา 

4. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏบิัติการ 

2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้

เพ่ือใช้ในการดูแลสขุภาพที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ดังน้ี     

1. ไม่ประเมิน 

2. อธบิายสาระสาํคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

3. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ประเมิน 

4. มีความรู้ ด้านระบบสขุภาพกฎหมาย ความรู้ ด้านการจัดการ และการบริหารงานเบื้องต้นของ

ระบบการบริการกายภาพบาํบัด 

5. ไม่ประเมิน 

2.2   วิธกีารสอน 
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1. การสมัมนาในรายละเอยีดของเน้ือหาความรู้ทางกายภาพบาํบัดที่เช่ือมโยงกบัการปฏบิัติ            
ในชุมชน 

2. การมอบหมายงานให้ค้นคว้า เพ่ิมเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตังิานชุมชนโดยนาํมาสรปุ

และนาํเสนอในช้ันเรียน 

3. การอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียนในประเดน็ของเน้ือหาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติม 

 

2.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากการสมัมนา การอภิปรายและ การปฏบิัติในชุมชน  

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงาน โครงการตามที่กาํหนดในรายวิชา 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพ่ือพัฒนาไปสู่ความ

เป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านทกัษะทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ อื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. สามารถประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ ในสาขากายภาพบาํบัดกับความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

3.2  วิธกีารสอน 

1. การจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง 
2. การสมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันโดยให้นิสตินาํเสนอ อภิปราย และมีการแลกเปล่ียน

ความรู้ เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

3. มุ่งเน้นการใช้ทกัษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และมีหลักฐาน 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินเจตคติจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่
ได้รับมอบหมาย และ ประเมินจากการนาํเสนอ หรืออภิปรายในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการนาํเสนอผลงาน 

3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สมัมนา และผลงาน ของนิสติ 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
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 นิสติต้องมีความสามารถในการปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่ และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในศาสตร์

ของวิชาชีพ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ และสงัคม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ ดังน้ี  

1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ

ผู้บังคบับญัชา 

2. มีความคดิริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถทาํงานเป็นทมีในบทบาทผู้นาํ และสมาชิกในทมีสขุภาพ ในบริบทหรือสถานการณท์ี่

แตกต่างกนั 

4. มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่ เน้นการมีปฏิสัม พันธ์กับ  ผู้ รับบ ริการ ผู้ ร่วมงานห รือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อนัจะนาํไปสู่ การฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทาง
วิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ 

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมกจิกรรม 

2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากผลงานหรือ รายงาน ของกลุ่มหรือรายบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา       
 สามารถศึกษา และทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติหิรือ

คณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขยีน สามารถเลือกใช้รปูแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 
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2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม  

5.2 วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซ่ึงจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ คดักรอง สรปุ และนาํข้อมูลที่เกี่ยวข้องมานาํเสนอเพ่ือเป็น

แนวทาง ในการดาํเนินการและแก้ปัญหา  
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณศีึกษา รวมถงึการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

3. ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 

5.3  วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2. ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะการ

สื่อสารและทกัษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ทาํความเข้าใจในประเดน็ ผ่านการนาํเสนอผลงาน 

4. ประเมินจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 

 

6. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ  

6.1 ทกัษะการปฏบิัติทางวชิาชีพที่ต้องการพัฒนา  

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด มีคุณสมบัติเหมาะสม 

และผ่านการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถให้บริการกับ

ผู้รับบริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสทิธภิาพ จึงมีการกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย 

ป้องกนั บาํบดั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการตามข้อกาํหนดสภา

กายภาพบาํบดั 

2. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏบิัติงาน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบดัในการดูแลสขุภาพของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการปฏบิตัิทกัษะทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั และสทิธผู้ิป่วย 

6.2 วิธกีารสอน  

1. จัดกจิกรรมส่งเสริมการพัฒนาทกัษะการปฏบิัติวิชาชีพในชุมชน 
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2. ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน ที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และ

ส่งเสริมสขุภาพแก่ประชนชนในชุมชน ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัดและสทิธผู้ิป่วย 

3. จัดกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ ด้านกายภาพบาํบัดในการ
ดูแลสขุภาพของประชาชนในชุมชน 

4. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้นําในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ

ทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นในการทาํงานในชุมชน 

 

6.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสังเกตทักษะและพฤติกรรมในขณะฝึกปฎิบัติงานชุมชนและการมีส่วนร่วม
อภิปรายในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากการสงัเกตทกัษะการฝึกปฏบิัติงานชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา

ร่วมกบัการใช้เหตุผลทางคลินิกและการอ้างองิ 

3. ประเมินจากการสมัมนาและการอภิปรายในช้ันเรียนที่แสดงถงึการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ไขปัญหา ร่วมกบัการใช้เหตุผลที่มีการอ้างองิได้ถูกต้องเหมาะสม 

4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรมให้นิสติมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการปฏบิัติงาน 

มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี สามารถทาํงานเป็นทมีร่วมกบัผู้อื่นได้ 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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1 
พ. 2 

ต.ค.62 

13.30-
14.30 

    1     
Seminar: แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ประสบการณ์
การปฏิบัติงานทางคลนิิกและประสบการณ์
การเยี่ยมชุมชน ครั้งที ่1 

อรวรรณ ผกาภรณ์     321 

14.30-
15.30 

    1     Seminar: วิเคราะห์คณุสมบัติและบทบาท
ของนักกายภาพบําบัดในชุมชน วิธีการ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานชุมชน 

อรพินท ์ อรวรรณ     321 

15.30-
16.30 

    1     อรพินท ์ ผกาภรณ์     321  

2 
พฤ. 3 
ต.ค.62 

8.30-
10.30 

    2     

Seminar: การวินิจฉัยชุมชน เทคนิคการ
เข้าชุมชน ระบาดวิทยากับงานชุมชน 
ปัจจัยที่มผีลต่อสุขภาพ มุมมองชุมชนทาง
สังคมศาสตร ์ 

อ.ปิยนุช       321 

10.30-
12.30 

    2     Seminar: แนวคิดและความสําคัญของการ
ส่ือสารสุขภาพ 

อ.
ปะการัง 

      321 

3 
ศ. 4 

ต.ค.62 

13.30-
14.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 1: นําเสนอแนวทางการพบผูน้ํา
และสํารวจชุมชน 

อรวรรณ ผกาภรณ์     321 

14.30-
15.30 

          Active learning: เตรียมออกชุมชน          321 

4 
พฤ. 10 
ต.ค.62 

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 1 (20 คน): พบผูน้ําและสํารวจ
ชุมชนที่ 1   

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ พีรยา 
เขมรฝัง่

ใต ้

            Active learning :นิสิตกลุ่ม 2 และ 3: 
เตรียมข้อมูลก่อนสํารวจ 

         321 
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5 
พ. 16 
ต.ค. 62 

13.30-
14.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 1: ถ่ายทอดข้อมูลการสํารวจ
ชุมชน + โครงร่างส่ือ 

อรวรรณ อรพินท ์     321 

14.30-
15.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 2: นําเสนอแนวทางการพบผูน้ํา
และสํารวจชุมชน 

อรพินท ์ อรวรรณ     321 

15.30-
16.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 3: นําเสนอแนวทางการพบผูน้ํา
และสํารวจชุมชน 

อรพินท ์ อรวรรณ     321 

6 
พฤ. 17 
ต.ค. 62 

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 2 (19 คน): พบผูน้ําและสํารวจ 
ชุมชนที่ 2  

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ พิมพ์พร 
บึงพระ
อาจารย์ 

            Active learning :นิสิตกลุ่ม 1 และ 3: 
เตรียมข้อมูลก่อนสํารวจ / สร้างส่ือ 

        321 

7 
พฤ. 24 
ต.ค. 62 

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 3 (18 คน): พบผูน้ําและสํารวจ 
ชุมชนที่ 3  

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ กนกวรรณ ท บ้านบน 

            Active learning :นิสิตกลุ่ม 1 และ 2:  
เตรียมข้อมูลการปฏิบตัิงานและเตรียมส่ือ 

        321 

8 
ศ. 25 
ต.ค. 62 

13.30-
14.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 1: นําเสนอแนวทางการสร้างส่ือ อรวรรณ อรพินท ์     321 

14.30-
15.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 2: ถ่ายทอดข้อมูลการสํารวจ
ชุมชน  

ผกาภรณ์ อรวรรณ     321 

15.30-
16.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 2: นําเสนอแนวทางการสร้างส่ือ อรพินท ์ ผกาภรณ์     321 

9 
พ. 30 
ต.ค. 62 

13.30-
14.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 3: ถ่ายทอดข้อมูลการสํารวจ
ชุมชน 

อรวรรณ อรพินท ์     321 

14.30-
15.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 3: นําเสนอแนวทางการสร้างส่ือ ผกาภรณ์ อรพินท ์     321 

15.30-
16.30 

          Active learning:  เตรียมทําส่ือ          321 

10 
พฤ. 31 
ต.ค. 62 

8.30-
9.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 1: นําเสนอส่ือ (ที่ปรับแก้) อรวรรณ ผกาภรณ์     321 

9.30-
10.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 2:  นําเสนอส่ือ (ที่ปรับแก้) อรพินท ์ ผกาภรณ์     321 

10.30-
12.30 

          Active learning: เตรียมทําส่ือ          321 

11 
ศ. 1 

พ.ย. 62 
13.30-
15.30 

    2     Seminar : หลักการเขียนโครงการ อ.พิมลพร        321 

12 
พฤ. 7 
พ.ย. 62  

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 1 (20 คน): ปฏิบัติงาน ชุมชนที่ 
1 (มอบสื่อ) 

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ พีรยา 
เขมรฝัง่

ใต ้

            Active learning:นิสติกลุ่ม 1 และ 2:  
เตรียมส่ือ 

         321 

13 
ศ. 8 

พ.ย. 62 

13.30-
14.30 

    1     นิสิตกลุ่ม 3:  นําเสนอส่ือ (ที่ปรับแก้) ผกาภรณ์ อรพินท ์      321 

14.30-
15.30 

          Active learning: เตรียมทําส่ือ          321 

14 
พ. 13 
พ.ย. 62  

8.30-
12.30 

  
4 

      
นิสิตกลุ่ม 2 (19 คน): ปฏิบัติงาน ชุมชนที่ 
2 (มอบสื่อ) 

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ พิมพ์พร 
 บึงพระ
อาจารย์ 

        Active learning:นิสติกลุ่ม 2:  เตรียมส่ือ          321 

15 
พฤ. 14 
พ.ย. 62 

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 3 (18 คน): ปฏิบัติงาน ชุมชนที่ 
3 (มอบสื่อ) 

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ กนกวรรณ ท  บ้านบน 
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        Active learning:นิสติกลุ่ม 1 และ 2:  
เตรียมสัมมนา

         321 

16 
พ. 20 
พ.ย. 62 

13.30-
14.30 

    1     
นิสิตกลุ่ม1,2,3: ถ่ายทอดข้อมูลปัญหา 
อุปสรรคของการปฏิบตัิงานและวาง
แผนการติดตามผล 

อรวรรณ ผกาภรณ์     321 

14.30-
15.30 

    1     
นิสิตกลุ่ม1,2,3: ถ่ายทอดข้อมูลปัญหา 
อุปสรรคของการปฏิบตัิงานและวาง
แผนการติดตามผล 

อรพินท ์ ผกาภรณ์     321 

15.30-
16.30 

          Active learning: จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

         321 

17 
พฤ. 21 
พ.ย. 62 

13.30-
14.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่ 1,2,3: นาํเสนอพ้ืนที่และ
กิจกรรมบริการวิชาการ 

อรวรรณ อรพินท ์     321 

14.30-
15.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่ 1,2,3: นาํเสนอพ้ืนที่และ
กิจกรรมบริการวิชาการ 

ผกาภรณ์ อรพินท ์     321 

15.30-
16.30 

          Active learning: จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

         321 

18 
พ. 27 
พ.ย. 62 

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 1 (20 คน) : ปฏิบตัิการติดตาม
ผล ชุมชนที ่1 

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ พีรยา 
เขมรฝัง่

ใต ้

          Active learning: นิสิตกลุ่ม 2 และ 3:  
เตรียมปฏิบตัิตติามผล

        321 

19 
พฤ. 28 
พ.ย. 62 

8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 2 (19 คน): ปฏิบัติการติดตาม
ผล ชุมชนที ่2 

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ พิมพ์พร 
 บึงพระ
อาจารย์ 

          Active learning: นิสิตกลุ่ม 3:  เตรียม
ปฏิบัตติิดตามผล

         321 

                จบเทอม 1           

20 
พ. 4 

ธ.ค. 62 
8.30-
12.30 

  4       
นิสิตกลุ่ม 3 (18 คน): ปฏิบัติการติดตาม
ผล ชุมชนที ่3 

อรวรรณ ผกาภรณ์ อรพินท ์ กนกวรรณ ท บ้านบน  

          Active learning: นิสิตกลุ่ม 1,2:  เตรียม
สรุปชุมชน

         321 

21 
พ. 11 

ธ.ค. 62 

8.30-
9.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่ 1,2,3 : สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชน อรวรรณ ผกาภรณ์      321 

9.30-
10.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่ 1,2,3 : สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชน อรพินท ์ ผกาภรณ์      321 

22 
จ. 16 

ธ.ค. 62 

8.30-
9.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่ 1,2,3: นาํเสนอพ้ืนที่และ
กิจกรรมบริการวิชาการ (ที่ปรับแก้) 

อรวรรณ อรพินท ์      321 

9.30-
10.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่ 1,2,3: นาํเสนอพ้ืนที่และ
กิจกรรมบริการวิชาการ (ที่ปรับแก้) 

ผกาภรณ์ อรพินท ์      321 

10.30-
12.30 

          Active learning: จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

         321 

23 
พ. 4 

ม.ีค. 63 

8.30-
9.30 

    1     
Seminar: แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ประสบการณ์
การปฏิบัติงานทางคลนิิกและประสบการณ์
การเยี่ยมชุมชน ครั้งที ่2 

อรวรรณ ผกาภรณ์      321 

9.30 - 
11.30 

    2     Seminar: ศิลปะการพูดในที่ชุมชน 
อ.

ปะการัง 
       321 

24 
จ. 9 

ม.ีค. 63 
8.30-
12.30 

    4     Seminar: หลักการและแนวทางในการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ความรูด้้านสุขภาพ 

อ.จักร
พงษ ์

       321 

25 
พ. 11 

ม.ีค. 63 
8.30-
9.30 

    1     นิสิตกลุ่มที่  3: เตรียมความพร้อมของการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ  

อรวรรณ ยุพารัตน ์      321 
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9.30-
10.30 

          Active learning: จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

         321 

26 
จ. 16 

ม.ีค. 63 
8.30-
12.30 

  4       นิสิตกลุ่มที่  3 (20 คน): ปฏิบัติกิจกรรม
บริการวิชาการ  

อรวรรณ ยุพารัตน ์      321 

          Active learning: นิสิตกลุ่ม 1 และ 2 จัด
กิจกรรมบริการวิชาการ 

         321 

27 
พ. 18 
ม.ีค. 63 

8.30-
9.00 

    0.5     นิสิตกลุ่มที่ 3: ถ่ายทอดการบริการวิชาการ
และสรุปผลสัมฤทธิ์  

อรวรรณ ยุพารัตน ์      321 

9.00-
10.00 

    1     นิสิตกลุ่มที่  2: เตรียมความพร้อมของการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ  

ผกาภรณ์ อรพินท ์      321 

10.00-
11.00 

          Active learning: จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

         321 

28 
จ. 23 
ม.ีค. 63 

8.30-
12.30 

  4       นิสิตกลุ่มที่  2 (19 คน): ปฏิบัติกิจกรรม
บริการวิชาการ  

ผกาภรณ์ อรพินท ์      321 

          Active learning: นิสิตกลุ่ม 1 จัดกิจกรรม
บริการวิชาการ 

        
321

29 
พ. 25 
ม.ีค. 63 

8.30-
9.00 

    0.5     นิสิตกลุ่มที่ 2: ถ่ายทอดการบริการวิชาการ
และสรุปผลสัมฤทธิ์  

ผกาภรณ์ อรพินท ์     
321

9.00-
10.00 

    1     นิสิตกลุ่มที่  1: เตรียมความพร้อมของการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ  

อรพินท ์ อรวรรณ     
321

10.00-
11.00 

          Active learning: จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

        
321

30 
จ. 30 
ม.ีค. 63 

8.30-
12.30 

  4       นิสิตกลุ่มที่  1 (18 คน): ปฏิบัติกิจกรรม
บริการวิชาการ  

อรวรรณ อรพินท ์     
321

31 
พ. 1 

เม.ย. 63 

13.30-
14.00 

    0.5     นิสิตกลุ่มที่ 1: ถ่ายทอดการบริการวิชาการ
และสรุปผลสัมฤทธิ์  

อรวรรณ อรพินท ์     
321

14.00-
15.30 

    1.5     
นิสิตทั้งชั้นปี :สรุปผลการจัดเรียนการสอน
วิชาชุมชน     (เทอม1+2) 

อรวรรณ อรพินท ์
ผกา
ภรณ์ 

  
321

    รวม 0 48 42 0 0 90           

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ 
สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

1 

คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5) 

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบิตัิการในชุมชน 

- การตดิตามผลการปฏบิตักิารในชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

5% 

1, 2 และ 

3 

ความรู้ 

2.4 (2.2, 2.3) 

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบิตัิงานชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ 

- สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย การมี

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

25% 
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กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ 
สปัดาห์ที่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมิน 

ส่วนร่วมอภิปราย และการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

1, 2 และ 

3 

ทกัษะทางปัญญา 

3.1, 3.3, 3.4 

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบิตัิงานในชุมชน 

- การตดิตามผลการปฏบิตักิารในชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ- สมัมนา /

การค้นคว้าตามที่มอบหมาย การมีส่วนร่วม

อภิปราย การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

30% 

1, 2 และ 

3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(4.1), 4.2, 4.3, 4.4  

- การสาํรวจชุมชน 

- การปฏบิตัิงานในชุมชน 

- การตดิตามผลการปฏบิตักิารในชุมชน 

- การจัดกจิกรรมบริการวิชาการ 

- สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย การมี

ส่วนร่วมอภิปราย การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

20% 

2 และ 3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2, 5.3 

- สมัมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย การมี

ส่วนร่วมอภิปราย การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

- รายงานและช้ินงานตามที่มอบหมาย 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและพฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

20% 

- 

ทกัษะการปฏบิัติทาง

วิชาชีพ 

(6.1,6.2, 6.3, 6.4) 

- - - 

หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

*  ประเมินตามรายละเอยีดของแผนการสอน 
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รายละเอียดการประเมินและเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลภาคปฏิบติั      55% 

การสํารวจชมุชน    15% 

การปฏิบติัชมุชน    15% 

การติดตามผลชมุชน    10% 

การจดักิจกรรมวิชาการ   15% 

2. สมัมนา       30% 

การวางแผนการสํารวจชมุชน   5% 

การสรุปการสํารวจชมุชน   5% 

การสรุปการปฏิบติังานชมุชน   5% 

การวางแผนและสรุปการติดตามผลชมุชน 5% 

การวางแผนการจดักิจกรรมบริการวิชาการ 5% 

การสรุปการจดักิจกรรมบริการวิชาการ 5% 

3. การสรา้งสือ่สุขภาพ       15% 

รวม       100% 

 

หมายเหต:ุ คุณธรรมและจริยธรรมประเมินร่วมระหว่างการฝึกปฏบิัติงานชุมชน (การสาํรวจชุมชน, การ

ปฏบิัติงานในชุมชน, การตดิตามผลการปฏบิัติงานชุมชน และ การจดักจิกรรมบริการวิชาการ) 

 

เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์ 

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80  โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้อย่างน้อยเกรด C จึงจะถอืว่าผ่าน

ตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ ระดบัคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

 

A B+ B C+ C D+ D E 

80-100 75-79.9 70-74.9 65-69.9 60-64.9 55-59.9 50-54.9 49.9 – 0 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1. โกมาตร  จึงเสถยีรทรัพย์และคณะ. วิถชุีมชน :คู่มือการเรียนรู้ที่ทาํให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุและสาํนักนโยบายและแผนสาธารณสขุ. 2545 

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

สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2549. 
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2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั  

1. เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล และสรุศักดิ์  บูรณตรีเวทย์. การดาํเนินโครงการสาธารณสขุชุมชน.       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543. 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ  
1. พรทพิย์  เกยุรานนท.์ เอกสารการสอนชดุวิชาการทํางานชมุชนดา้นสาธารณสุข (หน่วยที ่1-

15) มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช  สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ. 2545. 

2. ไพบูลย์  โลห์สนุทร. ระบาดวิทยา. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม.  คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2550 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2 กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสมัมนา และอภปิราย  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3 การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนนิการปรบัปรุง 
ความตอ้งการการสนบัสนุน 

จากสาขาวิชา / คณะ 

1. มีระยะเวลาในการแก้ไขสื่อน้อย จัดตารางสอนให้นิสติมีเวลาในการแก้ไขสื่อ - 

2.อยากให้มีการประกาศคะแนน จัดให้มีการประกาศคะแนนเป็นระยะ - 

3.จัดสมัมนา จาํนวนช่ัวโมงนานไป ลดช่ัวโมงการสมัมนาลง - 

4.อยากให้อาจารย์ผู้สอนอธบิายถงึการ

เตรียมความพร้อม และอปุสรรคที่อาจ

เกดิขึ้นในการลงชุมชนแต่ละคร้ัง 

เพ่ิมหัวข้อการ “วิธกีารเตรียมพร้อมในการ

ปฏบิัติงานชุมชน” 

 

- 

 

4 การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงคร์ายวิชา การจดัการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกดิการ

เรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

- ส่งแบบประเมินการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสมัมนา 

- ทวนสอบผลสมัฤทธิ์จากอาจารย์ผู้สอนและนิสติหลังจากเรียนจบรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 
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5 การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- นาํข้อคดิเหน็ของนิสติไปปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถดัไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัย ปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรงุรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 


