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รายละเอียดของรายวิชา กบ 462 กายภาพบําบัดในชุมชน
สาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจํ าปี การศึกษา2560

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 462 กายภาพบําบัดในชุมชน
PX 462 Physical Therapy in Community Health
2. จํ านวนหน่วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ผกาภรณ์ พู่เจริญ
อาจารย์ วาสนา เตโชวาณิชย์
อาจารย์ อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข
อาจารย์ สุวัฒน์ จิตดํารงค์
อาจารย์ ดร. กนกวรรณ วิชัยวงศ์
อาจารย์ ปิ ยะนุช ยอดสมสวย
อาจารย์ ดร.ปะการัง คําไกร
อาจารย์ จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร
อาจารย์ สุนันทา วีขาํ
อาจารย์ เพ็ญพิชญ์ อรรณพกาญจนา

orawany@g.swu.ac.th
pakaphu@gmail.com
wassana@g.swu.ac.th
orapink@g.swu.ac.th
peeraya@g.swu.ac.th
suwatj@g.swu.ac.th
kanokwan@g.swu.ac.th
piyanuchy1902@gmail.com
pakarang@g.swu.ac.th
chakrapong@swu.ac.th
-

อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) –ไม่ม-ี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) –ไม่มีคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. สถานทีเ่ รียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและชุมชนเขตจังหวัดนครนายก
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 มิถุนายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ
1. ปฏิบัติการสํารวจและศึกษาปัญหาทางสุขภาพของประชากรในชุมชนได้ (3.3, 4.3, 5.3)
2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดปัญหาด้ านสุขภาพของประชากร
ในชุมชนต่างๆได้ (2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2)
3. สามารถวางแนวทางแก้ ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนการป้ องกัน และส่งเสริมสุขภาพด้ วย
หลักการทางกายภาพบําบัดแก่ประชากรในชุมชนได้ (3.1, 3.3, 3.4)
4. ปฏิบัติงานกายภาพบําบัดในชุมชน โดยนําความรู้ทางกายภาพบําบัดมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
(3.3, 3.4, 4.3, 5.3)
5. สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานกายภาพบําบัดในชุมชนได้ อย่างเหมาะสม (3.3, 4.3, 5.3)
6. สามารถผลิตสื่อสุขภาพให้ เหมาะสมตามพยาธิสภาพของผู้ป่วยได้ (3.1, 3.3, 4.4, 5.2, 5.3)
7. สามารถนําเครื่องมือ 7 ชิ้นมาใช้ ในการปฏิบัติงานกายภาพบําบัดชุมชนได้ อย่างเหมาะสม
(2.5, 3.1, 5.2)
8. สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างเหมาะสม (3.1,
3.3, 3.4, 4.3, 5.3)
9. มีเจตคติท่ดี ีต่องานกายภาพบําบัดชุมชน (1.2)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากปี การศึกษาที่ผ่านมา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปั ญหาสุขภาพในชุมชนต่างๆประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบําบัดและการสื่อสารทางสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้ องกันและการรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

ฝึ กปฏิบตั ิ

สัมมนา

0 ชม.

50 ชม.

70 ชม.

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5 ชม.

3. 3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาชีพกายภาพบําบัด

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3





4

5

6





3. ทักษะทาง
ปั ญญา

2. ความรู ้

7

8

1

2


3

4

5





6

7

1


2

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สือ่ สาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

3

4

1

2

3

4













6. ทักษะการปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

2

3

1

2

3

4

5















4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา
และนิสติ สามารถติดต่อผ่านระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริมให้ นิสติ สามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่ อ ให้ สามารถปฏิบั ติงาน
และดําเนิ นชี วิ ตร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืนในสังคมได้ อย่ า งราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยกําหนด
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีค่านิยมแนวคิดทีถ่ ูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจัดการกับปั ญหา
จริยธรรมในการดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4. ไม่ประเมิน
5. มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์
6. ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
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7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกเนื้ อหาด้ า นคุณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้งในการสัมมนาใน
ห้ องเรียนและ การปฏิบัติการชุมชน
2. จัดกิจกรรมทั้งการสัมมนา และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน โดยเฉพาะการปฏิบัติชุมชนสอดแทรก
การพั ฒนาด้ านจิ ตสํานึกสาธารณะ การตระหนักถึงหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
วิชาชีพ ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย ส่งเสริมให้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็น ปั ญ หาจริ ย ธรรมที่เ กิด ขึ้ น
จากการปฏิบั ติงานในชุมชน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในงาน ที่ได้ รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในชั้นเรียนการนําเสนอและการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ าเรียน และส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรง
เวลา
4. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบัติการ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรูใ้ นศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
5. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้ นของระบบ
การบริการกายภาพบําบัด
6. ไม่ประเมิน
7. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ทางกายภาพบําบัดที่เชือ่ มโยงกับการปฏิบัติ
ในชุมชน
2. การมอบหมายงานให้ ค้นคว้ า เพิ่มเติม ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานชุมชนโดยนํามาสรุป
และนําเสนอในชั้นเรียน
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3. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนในประเด็นของเนื้อหาความรู้ท่ไี ด้ จากการค้ นคว้ าเพิ่มเติม
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การอภิปรายและ การปฏิบัติในชุมชน
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสติ ต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทกั ษะทางปัญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสติ คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
มีความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้
ในการทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิม่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิ ดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ท้ างวิชาชีพและความรู อ้ ื่นที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรูใ้ นศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิ ภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. การจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
2. การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ นิสิตนําเสนอ อภิปราย และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้ างสรรค์
3. มุ่งเน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองในงานที่
ได้ รับมอบหมาย และ ประเมินจากการนําเสนอ หรืออภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริงจากการ สัมมนา และผลงาน ของนิสติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับ ทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเอง
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ในศาสตร์ ของวิ ชาชี พและศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่ อประโยชน์ในการพั ฒนาวิชาชี พและสังคม โดย
กําหนดผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพั นธ์อย่างสร้ างสรรค์กับผู้ใช้ บริ การ ผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
2. มีความคิ ดริ เริ่มในการวิ เคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้ นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
3. สามารถทํ า งานเป็ นที ม ในบทบาทผู น้ ํ า และสมาชิ ก ในที ม สุ ข ภาพและในบริ บ ทหรื อ
สถานการณ์ทีแ่ ตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่ อหน้าที่ ต่ อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู แ้ ละพัฒนาตนเอง วิชาชี พ
องค์กรและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง
4.2 วิธกี ารสอน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่เี น้ นการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ รูปแบบของ กิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตน
และ พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
2. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง
3. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. ประเมินจากผลงานหรือ รายงาน ของกลุ่มหรือรายบุคคล ตามที่ได้ รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน
สามารถเลือกใช้ รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
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2. สามารถศึ ก ษาทํ า ความเข้า ใจในประเด็ น ปั ญ หา เลื อ กและประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค ทาง

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหา
3. สามารถสื่อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในการพู ด การเขี ยน และสามารถเลื อ กใช้
รูปแบบของการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองซึ่งจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง สรุป และนําข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมานําเสนอเพื่อเป็ น
แนวทาง ในการดําเนินการและแก้ ปัญหา
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้ นิสิตได้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน โดยให้ นิสติ ได้ ใช้ ทกั ษะการ
สื่อสารและทักษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ทําความเข้ าใจในประเด็น ผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ประเมินจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
6. ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
6.1 ผลการเรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถ
ให้ บริการกับผู้รับบริการได้ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงมีการกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบัติทักษะทางวิ ชาชี พกายภาพบําบั ดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ป้ องกัน รั กษา ฟื้ นฟู และส่งเสริ มสุขภาพ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ ตามข้ อกําหนดสภากายภาพบําบั ด
หัวข้ อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด อย่ า งเป็ นองค์ ร วมโดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ ความเข้ า ใจในวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด รวมทั้งการใช้ เ หตุ ผลทางคลิ นิ ก
(clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบั ติทัก ษะทางวิ ชาชี พ กายภาพบํา บั ดอย่ า งมีคุณ ธรรม จริ ยธรรม
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด และสิ ท ธิ
ผู้ ป่ วย
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5. มี ความสามารถในการแสดงภาวะผู้ นํา ในการปฏิบั ติง านมี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ด ี ส า มา ร ถ
ทํา งานเป็ นที ม ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อ ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
6.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน
2. ฝึ กปฏิบัติวิชาชีพในชุ มชน ที่ครอบคลุมการตรวจประเมิน วินิจฉัย ป้ องกัน รั กษา ฟื้ นฟู และ
ส่งเสริ มสุขภาพแก่ประชนชนในชุ มชน ด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพในศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิทธิผ้ ูป่วย
3. จัดกิจกรรมให้ นิสติ มีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารความรู้ด้านกายภาพบําบัดในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
4. จัดกิจกรรมให้ นิสิตมีโอกาสแสดงภาวะผู้ นําในการปฏิบัติงาน มีมนุ ษยสัมพั นธ์ท่ีดี สามารถ
ทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ในการทํางานในชุมชน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมิ นจากการสังเกตทักษะและพฤติ กรรมในขณะฝึ กปฎิบัติงานชุ มชนและการมีส่วนร่ ว ม
อภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตทักษะการฝึ กปฏิบัติงานชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ ไขปัญหา
ร่วมกับการใช้ เหตุผลทางคลินิกและการอ้ างอิง
3. ประเมิ น จากการสัมมนาและการอภิ ป รายในชั้ น เรี ยนที่แ สดงถึ งการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา และ
วางแผนการแก้ ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ เหตุผลที่มีการอ้ างอิงได้ ถูกต้ องเหมาะสม
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมให้ นิ สิ ต มี โ อกาสแสดงหน้ า ที่ ข องตนเองในการ
ปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี สามารถทํางานเป็ นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวข้ อ

สถานที่เรียน

ผู้สอน

0.5

บทนําการเรียนการสอนรายวิชากายภาพบําบัดชุมชน

อรวรรณ

อรพินท์

321

14.00-16.30

2.5

Seminar: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกและประสบการณ์
การเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 1

อรวรรณ

อรพินท์

321

พ. 4 ต.ค.60

2

พฤ. 5 ต.ค.60

8.30-12.30

4

3

พ. 11 ต.ค.60

13.30-15.30

2.5

13.30-16.30

3

4

พ. 18 ต.ค.60

5

พฤ. 19 ต.ค.59

6

พ. 25 ต.ค. 60

13.30-16.30

7

พ. 1 พ.ย. 60

8.30-12.30

พฤ. 2 พ.ย. 60

รวม

13.30-14.00
1

8

SDL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที1่

8.30-11.30

Seminar: วิเคราะห์คุณสมบัตแิ ละบทบาทของนักกายภาพบําบัดในชุมชน

3

11.30-12.30

1

เพ็ญพิชญ์

321

Seminar: การวินิจฉัยชุมชน เทคนิคการเข้ าชุมชน ระบาดวิทยากับงานชุมชน

ปิ ยนุช

321

Seminar: แนวคิดและความสําคัญของการสือ่ สารสุขภาพ

ปะการัง

321

ปฏิบตั ิ: การวินิจฉัยชุมชน เทคนิคการเข้ าชุมชน ระบาดวิทยากับงานชุมชน

ปิ ยนุช

นิสติ กลุ่ม 1: นําเสนอแนวทางการพบผู้นาํ และสํารวจชุมชน

3

ปฏิบตั ิ: การสือ่ สารสุขภาพ

4

นิสิตกลุ่ม 1 (16 คน): พบผู้นาํ และสํารวจ ชุมชนที่ 1

ปะการัง

อรวรรณ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

ผกาภรณ์

SDL:นิสิตกลุ่ม 2 และ 3: เตรียมข้ อมูลก่อนสํารวจ

อรพินท์

321

อรพินท์

321
นอกสถานที่
321

8.30-9.30

1

นิสิตกลุ่ม 1: ถ่ายทอดข้ อมูลการสํารวจชุมชน

อรวรรณ

อรพินท์

321

9.30-10.30

1

นิสิตกลุ่ม 1: นําเสนอแนวทางการสร้ างสือ่

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

10.30-11.30

1

นิสิตกลุ่ม 2: นําเสนอแนวทางการพบผู้นาํ และสํารวจชุมชน

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

11.30-12.30

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

SDL

หน้า 9

พ. 8 พ.ย. 60

8.30-12.30

10

พฤ. 9 พ.ย. 60

12

พ. 15 พ.ย. 60

พฤ. 16 พ.ย. 60

พ. 22 พ.ย. 60

15

พฤ. 23 พ.ย. 60

พ. 29 พ.ย. 60

สถานที่เรียน

ผู้สอน
อรวรรณ

ผกาภรณ์

วาสนา

นอกสถานที่
321

8.30-9.30

1

นิสิตกลุ่ม 2: ถ่ายทอดข้ อมูลการสํารวจชุมชน

อรวรรณ

อรพินท์

321

9.30-10.30

1

นิสิตกลุ่ม 2: นําเสนอแนวทางการสร้ างสือ่

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

10.30-11.30

1

นิสิตกลุ่ม 3: นําเสนอแนวทางการพบผู้นาํ และสํารวจชุมชน

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

ผกาภรณ์

วาสนา

8.30-12.30

SDL

1

นิสิตกลุ่ม 3 (16 คน): พบผู้นาํ และสํารวจ ชุมชนที่ 3

4

อรวรรณ

SDL:นิสิตกลุ่ม 1 และ 2: เตรียมข้ อมูลการปฏิบัติงานและเตรียมสือ่

อรพินท์

นอกสถานที่
321

8.30-9.30

1

นิสิตกลุ่ม 3: ถ่ายทอดข้ อมูลการสํารวจชุมชน

อรวรรณ

อรพินท์

321

9.30-10.30

1

นิสิตกลุ่ม 3: นําเสนอแนวทางการสร้ างสือ่

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

10.30-11.30

1

นิสิตกลุ่ม 1: นําเสนอสือ่ (ที่ปรับแก้ )

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

1

13.30-15.30

8.30-12.30

13.30-14.30

SDL นิสิตทั้งชั้นปี : เตรียมผลิตสือ่ สุขภาพ

1

นิสิตกลุ่ม 2: นําเสนอสือ่ (ที่ปรับแก้ )

อรวรรณ

อรพินท์

321

1

นิสิตกลุ่ม 3: นําเสนอสือ่ (ที่ปรับแก้ )

อรพินท์

อรวรรณ

321

15.30-16.30

14

หัวข้ อ

SDL:นิสิตกลุ่ม 3: เตรียมข้ อมูลก่อนสํารวจ

11.30-12.30

13

รวม

นิสิตกลุ่ม 2 (16 คน): พบผู้นาํ และสํารวจ ชุมชนที่ 2

4

11.30-12.30
11

SDL

9

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

1

4

1

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SDL นิสิตทั้งชั้นปี : เตรียมผลิตสือ่ สุขภาพ

321

นิสิตกลุ่ม 1 (16 คน): ปฏิบัติงาน ชุมชนที่ 1 (มอบสือ่ )

อรวรรณ

สุวัฒน์

นอกสถานที่

นิสิตกลุ่ม 2 (16 คน): ปฏิบัติงาน ชุมชนที่ 2 (มอบสือ่ )

ผกาภรณ์

พีรยา

นอกสถานที่

นิสิตกลุ่ม 3 (16 คน): ปฏิบัติงาน ชุมชนที่ 3 (มอบสือ่ )

อรพินท์

กนกวรร
ณ วิ

นอกสถานที่

นิสิตกลุ่ม 1: ถ่ายทอดข้ อมูลปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานและวางแผนการ
ติดตามผล

อรวรรณ

อรพินท์

321

หน้า 10

16

17

18

19

พฤ. 30 พ.ย. 60

พ. 6 ธ.ค. 60

พ. 13 ธ.ค. 60

พฤ. 14 ธ.ค. 60

พฤ. 14 ธ.ค. 60

รวม

หัวข้ อ

สถานที่เรียน

ผู้สอน

นิสิตกลุ่ม 2: ถ่ายทอดข้ อมูลปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานและวางแผนการ
ติดตามผล
นิสิตกลุ่ม 3: ถ่ายทอดข้ อมูลปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานและวางแผนการ
ติดตามผล

14.30-15.30

1

15.30-16.30

1

8.30-12.30

4

Seminar: บทบาทของนักกายภาพบําบัดในชุมชนและการประยุกต์ใช้ ความรู้ในการ
ปฏิบตั ิงานชุมชน (การเขียนโครงการ)

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 1: นําเสนอพื้นที่และกิจกรรมบริการวิชาการ

อรวรรณ

อรพินท์

321

14.30-15.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 2: นําเสนอพื้นที่และกิจกรรมบริการวิชาการ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

15.30-16.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 3: นําเสนอพื้นที่และโครงการบริการวิชาการ

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

นิสิตกลุ่ม 1 (16 คน): ปฏิบัติการติดตามผล ชุมชนที่ 1

อรวรรณ

สุวัฒน์

นอกสถานที่

นิสิตกลุ่ม 2 (16 คน): ปฏิบัติการติดตามผล ชุมชนที่ 2

ผกาภรณ์

พีรยา

นอกสถานที่

นิสิตกลุ่ม 3 (16 คน): ปฏิบัติการติดตามผล ชุมชนที่ 3

วาสนา

อรพินท์

นอกสถานที่

8.30-12.30

4

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

สุนันทา

321

8.30-9.30

1

นิสิตกลุ่ม 1 : สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชน

อรวรรณ

อรพินท์

321

9.30-10.30

1

นิสิตกลุ่ม 2 : สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชน

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

10.30-11.30

1

นิสิตกลุ่ม 3 : สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชน

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

11.30-12.30

20

SDL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

SDL

1

321

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 1: นําเสนอพื้นที่และกิจกรรมบริการวิชาการ (ที่ปรับแก้ )

อรวรรณ

อรพินท์

321

14.30-15.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 2: นําเสนอพื้นที่และกิจกรรมบริการวิชาการ (ที่ปรับแก้ )

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

15.30-16.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 3: นําเสนอพื้นที่และกิจกรรมบริการวิชาการ (ที่ปรับแก้ )

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

รวม

0

26

40.5

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

66.5

หน้า 11

มคอ. 3

สัมมนา

ปฏิบตั ิ

วันที่

เวลา

24

จ 5 มี.ค. 61

8.30-11.30

3

Seminar: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกและประสบการณ์
การเยี่ยมชุมชน ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่ม 1: นําเสนอความคืบหน้ าของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

อรวรรณ

อรพินท์

321

14.30-15.30

1

นิสิตกลุ่ม 2: นําเสนอความคืบหน้ าของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

15.30-16.30

1

นิสิตกลุ่ม 3: นําเสนอความคืบหน้ าของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

อรพินท์

ผกาภรณ์

321

8.30-12.30

4

Seminar: หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ความรู้ด้านสุขภาพ

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่ม 1: เตรียมความพร้ อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1

อรวรรณ

อรพินท์

14.30-15.30

1

นิสิตกลุ่ม 2: เตรียมความพร้ อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1

ผกาภรณ์

อรวรรณ

15.30-16.30

1

นิสิตกลุ่ม 3: เตรียมความพร้ อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1

อรพินท์

ผกาภรณ์

นิสิตกลุ่มที่ 1 (16 คน): ปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1

อรวรรณ

ผกาภรณ์

25

26

27

28

พ. 7 มี.ค. 61

จ. 12 มี.ค. 61

พ. 14 มี.ค. 61

จ. 19 มี.ค. 61

8.30-12.30

4

30

รวม

หัวข้ อ

สถานที่เรียน

ผู้สอน

อ.จักรพงษ์

อรวรรณ

321
321

อรพินท์

SDL: นิสิตกลุ่ม 2,3 เตรียมความพร้ อมปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ
นิสิตกลุ่มที่ 2 (16 คน): ปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1

4
29

SDL

ครั้งที่

บรรยาย

ภาคการศึกษาที2่

นอกสถานที่
321

อรวรรณ

ผกาภรณ์

อรพินท์

นอกสถานที่

จ. 26 มี.ค 61

8.30-12.30

พ. 28 มีค. 60

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 1: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 1

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

14.30-15.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 2: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 1

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

นิสิตกลุ่มที่ 3 (16 คน): ปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1

อรวรรณ

ผกาภรณ์

31

จ. 2 เม.ย. 61

8.30-12.30

32

พ. 4 เม.ย. 61

13.30-14.30

SDL: นิสิตกลุ่ม 3 เตรียมความพร้ อมปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ
นิสิตกลุ่ม 1 เตรียมสรุปกิจกรรมบริการวิชาการ

4

321

นิสิตกลุ่ม 1,2 เตรียมกิจกรรมบริการวิชาการครั้งที่ 2
1

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตกลุ่มที่ 3: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 1

หน้า 12

อรพินท์

นอกสถานที่
321

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

14.30-16.00
33

จ. 9 เม.ย. 61

34

พ. 11 เม.ย. 61

35

จ. 23 เม.ย. 61

36

พ. 25 เม.ย. 61

37

จ. 30 เม.ย. 61

38

พ. 2 พ.ค. 61

SDL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3
รวม

1.5
4

8.30-12.30

จ. 7 พ.ค. 61
รวม 2 ภาค
การศึกษา

สถานที่เรียน

ผู้สอน

นิสิตกลุ่มที่ 1: เตรียมความพร้ อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

นิสิตกลุ่มที่ 1 (16 คน): ปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321
อรพินท์

SDL: นิสิตกลุ่ม 2,3 เตรียมความพร้ อมปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ

นอกสถานที่
321

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 1: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

14.30-16.00

1.5

นิสิตกลุ่มที่ 2: เตรียมความพร้ อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

นิสิตกลุ่มที่ 2 (16 คน): ปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

4

39

หัวข้ อ

8.30-12.30

อรพินท์

SDL: นิสิตกลุ่ม 3 เตรียมความพร้ อมปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ
นิสิตกลุ่ม 1 เตรียมแก้ ไขกิจกรรมบริการวิชาการ

13.30-14.30

1

14.30-16.00

1.5
4

8.30-12.30

นอกสถานที่
321

นิสิตกลุ่มที่ 2: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

นิสิตกลุ่มที่ 3: เตรียมความพร้ อมของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

นิสิตกลุ่มที่ 3 (16 คน): ปฏิบัติกิจกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

นิสิตกลุ่ม 1,2 เตรียมแก้ ไขกิจกรรมบริการวิชาการ

อรพินท์

นอกสถานที่
321

13.30-14.30

1

นิสิตกลุ่มที่ 3: ถ่ายทอดการบริการวิชาการและสรุปผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

14.30-16.30

2

นิสิตกลุ่ม 1,2,3: ปรับแก้ ไขกิจกรรมบริการวิชาการและการวิเคราะห์บทบาทของนัก
กายภาพบําบัดชุมชน

ผกาภรณ์

อรวรรณ

321

8.30-12.30

4

นิสิตทั้งชั้นปี :สรุปผลการจัดเรียนการสอนวิชาชุมชน

อรวรรณ

ผกาภรณ์

321

0

50

70
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

1

คุณธรรมจริยธรรม
1.2 (1.3, 1.5, 1.6)

1, 2
และ 3

ความรู้
2.5 (2.2, 2.4)

1, 2
และ 3

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

1, 2
และ 3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4.1), 4.2, 4.3, 4.4

วิธกี ารประเมิน
- การสํารวจชุมชน
- การปฏิบัติการในชุมชน
- การติดตามผลการปฏิบัติการในชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- การสํารวจชุมชน
- การปฏิบัติงานชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมอภิปราย และการนําเสนอ
หน้ าชั้นเรียน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- การสํารวจชุมชน
- การปฏิบัติงานในชุมชน
- การติดตามผลการปฏิบัติการในชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการสัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมอภิปราย การนําเสนอหน้ า
ชั้นเรียน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
- การสํารวจชุมชน
- การปฏิบัติงานในชุมชน
- การติดตามผลการปฏิบัติการในชุมชน
- การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
- สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมอภิปราย การนําเสนอหน้ า
ชั้นเรียน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
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สัปดาห์ท่ี
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมิน

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

5%

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

25%

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

30%

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

20%
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- สัมมนา /การค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง การมีส่วนร่วมอภิปราย การนําเสนอหน้ า
ตลอดการจัดการ
ตัวเลขการสื่อสาร และการ ชั้นเรียน
2 และ 3 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ - รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
เรียนการสอน
5.2, 5.3
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
(6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5)
หมายเหตุผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

รายละเอียดการประเมินและเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ
การสํารวจชุมชน
10%
การปฏิบตั ิชุมชน
10%
การติดตามผลชุมชน
10%
การจัดกิจกรรมวิชาการ
20%
2. สัมมนา
การวางแผนการสํารวจชุมชน
5%
การสรุปการสํารวจชุมชน
5%
การสรุปการปฏิบตั ิงานชุมชน
5%
การสรุปการติดตามผลชุมชน
5%
การวางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 5%
การสรุปการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
5%
3. การสร้างสือ่ สุขภาพ
รวม

20%

50%

30%

20%
100%

หมายเหตุ: คุณธรรมและจริยธรรมประเมินร่วมระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานชุมชน (การสํารวจชุมชน, การ
ปฏิบัติงานในชุมชน, การติดตามผลการปฏิบัติงานชุมชน และ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ)
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ อย่างน้ อยเกรด C จึงจะถือว่า
ผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 15

-

มคอ. 3

ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50

ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ. วิถีชุมชน :คู่มือการเรียนรูท้ ีท่ ําให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และ
สนุ ก. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข. 2545
2. จีระศักดิ์ เจริญพันธ์, เฉลิมพล ตันสกุล.พฤติกรรมสุขภาพ = Health behavior มหาสารคาม :คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2549.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล และสุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์. การดําเนินโครงการสาธารณสุขชุมชน.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2543.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
1. พรทิพย์ เกยุรานนท์. เอกสารการสอนชุดวิชาการทํางานชุมชนด้านสาธารณสุข (หน่วยที่ 115) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ. 2545.
2. ไพบูลย์ โลห์สนุ ทร. ระบาดวิทยา. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม. คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
- ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษา 2559 มีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะจากการประเมิน
ความต้ องการการสนับสนุนจาก
การดําเนินการปรับปรุง
รายวิชา
สาขาวิชา/คณะ
ให้ นาํ สัมมนาหัวข้ อ “บทบาทของ
นักกายภาพบําบัดในชุมชนและ
การประยุกต์ใช้ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานชุมชน (การเขียน
โครงการ)” มาเรียนในเทอม 1

จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1

ไม่มี

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถทําให้ เกิด
การเรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
- ส่งแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสัมมนา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสติ ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี การศึกษาถัดไป
- นํา ผลการประเมิ น การสอนของตนเองมาจั ด เทียบเคียงกับ ข้ อ คิด เห็น ของนิ สิต เพื่ อ พั ฒ นา
เนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
- ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
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