มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชากบ 482 วิชา การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 482 การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
PX 482 Public Health and Administration
2. จานวนหน่วยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการบริหาร จรรยาบรรณและการวิจัยทางกายภาพบาบัด
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อาจารย์ผ้ ูประสานงานหลักรายวิชา
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: weeraya@g.swu.ac.th
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรองรายวิชา
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: nithinun@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: nitayav@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: kanda@g.swu.ac.th
อ.ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
สาขากายภาพบาบัด คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: orapink@g.swu.ac.th
อาจารย์ กภ.ภาวิณี วิไลพันธ์
รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
อาจารย์ กภ.นุชนาถ คะหาวงษ์
รพ.นครนายก
อาจารย์ กภ.ชรินทร์ทพิ ย์ ดวงแก้ ว
รพ.สายไหม กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ กภ.ชัยรัตน์ แซ่โค้ ว
นักกายภาพบาบัดอิสระ
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
–ไม่มี7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
–ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
8 เมษายน พ.ศ. 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

6.

เพื่อให้ นิสติ
อธิบายภาวะปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและระบาดวิทยาพื้นฐาน (2.4)
อธิบายระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (2.4)
อธิบายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับงานกายภาพบาบัด (2.4)
อภิ ป รายบทบาทและการสื่อ สาร ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ งานกายภาพบ าบั ด
(2.5,3.1,3.3,3.4,4.14,2,4.3,4.4,5.2,5.3)
อภิปรายและนาเสนอหลักการบริหารจัดการเบื้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับงานกายภาพบาบัด การบริหารความ
เ สี่ ย ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ลิ นิ ก ก า ย ภ า พ บ า บั ด
(2.5,3.1,3.3,3.4,4.14,2,4.3,4.4,5.2,5.3)
เขียนรายงานโครงการด้ านสาธารณสุข หรือโครงการที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพและงานด้ านกายภาพบาบัดใน
หัวข้ อที่สนใจ (2.5,3.1,3.3,3.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะจากที่ได้ สรุปผลการดาเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี การศึกษาที่
ผ่านมา โดยให้ ครอบคลุมสาระสาคัญที่กาหนดในมคอ.1 สาขาวิชากายภาพบาบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ระบาดวิทยาเบื้องต้ น เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
เบื้องต้ น หลักการบริหารจัดการทั่วไป การปฏิบัติงานเป็ นทีมและการสื่อสารข้ อมูล ตลอดจนการบริหารจัดการ
โครงการ และการประกอบกิจการคลินิกกายภาพบาบัด
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2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนา
ภาคทฤษฎี

สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ / สัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

บรรยาย 14 ชม.และ
สัมมนาเสริมบรรยาย
1 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

สัมมนาเสริมปฏิบัติ 30 ชม./
ภาคการศึกษา

1 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะ
การ
4.
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร
ปัญญา
และ
และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
  









            

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทาความเข้ าใจวิชา และนิสติ
สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail หรือ Line เป็ นต้ น
- อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม(เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)ไม่ น้อยกว่ า 1 ชม./
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในหลักสูตรมีความจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องส่งเสริ มให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่ างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. แสดงออกซึ่งพฤติ กรรมด้ า นคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่ น มีวินั ย มีความรั บผิด ชอบ ซื่อสัต ย์สุจริ ต
เสี ย สละ และสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่เ หมาะสม (ความ
รับผิดชอบรอง)
3. ไม่ประเมิน
4. ไม่ประเมิน
5. ไม่ประเมิน
1.2 วิธกี ารสอน
1. สอดแทรกค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้ อง ส่งเสริมให้ นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองมี
ระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ตลอดการเรียนการสอน
2. สอดแทรกและส่ ง เสริ ม การแสดงออกถึ ง หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรณยาบรรณวิ ช าชี พ
ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ นิสติ ได้ ทางานกลุ่มเพื่อเรียนรู้และมีทกั ษะในการทางานร่วมกับผู้อ่นื
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดการจัดการเรียน
การสอน
2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเรียนและความซื่อสัตย์ตลอดการ
จัดการเรียนการสอน
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและการทางานร่วมกับผู้อ่นื ใน
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบาบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
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2. ไม่ประเมิน
3. ไม่ประเมิน
4. มีความรู ด้ า้ นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู ด้ า้ นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องต้นของ

ระบบการบริการกายภาพบาบัด
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายผ่านการเรียนแบบออนไลน์ ทั้งการบรรยาย ร่วมกับการ
การอภิปราย กิจกรรม active learning และการค้ นคว้ าการวิเคราะห์
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ ท่แี สดงความรู้ความเข้ าใจ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. ประเมินผลจากรายงานหรือชิ้นงานที่กาหนด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้ นคว้ า และสร้ างสรรค์ทักษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้จึงมุ่งเน้ นให้ นิสิตคิดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจัยและเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม
่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรูท้ างวิชาชีพและความรูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบาบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไ ขปั ญหาอย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริ บททางสุขภาพที่
เปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสิตเกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองและพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถ
เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบาบัด
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ บูรณการความรู้ทางกายภาพบาบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องและให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนแบบออนไลน์ ที่แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนา
ตนเองให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
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2. ประเมินผลจากรายงานและงานมอบหมายที่กาหนดให้ ในการบูรณการความรู้ทางกายภาพบาบัด
กับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกาหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ า และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่ อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ นิสิตค้ นคว้ าความรู้เพิ่มเติมในช่วงฝึ กปฎิบัติงานทางคลินิก โดยส่งเสริมให้ มีจิต
บริการและมีปฎิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทางานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาและผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
5. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์
2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
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การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกาหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. สามารถศึกษาทาความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
(ความรับผิดชอบรอง)
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การนาเสนอที่เหมาะสมวิธีการสอน
5.2 วิธกี ารสอน
1.มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
และเหมาะสม
2. ส่งเสริมให้ นิสติ นาเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
3. ส่งเสริมให้ นิสติ มีทกั ษะการสื่อสารทั้งในการพูด การเขียนและมีรูปแบบการนาเสนองานที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตจากความสามารถในการใช้ ช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน
2. สังเกตจากความสามารถในการใช้ ทกั ษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดการจัดการเรียนการสอน
3. สังเกตจากรูปแบบในการทาผลงานของนิสติ ผ่านช่องทางออนไลน์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

3

15 พ.ค. 2563

4

20 พ.ค. 2563

5

22 พ.ค. 2563

6

27 พ.ค.2563

7

29 พ.ค.2563

8

5 มิ.ย.2563

9

10 มิ.ย.2563

10

12 มิ.ย.2563
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17 มิ.ย.2563
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24 มิ.ย.2563
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2

ผู ส้ อนหลัก

สุขภาวะและปั ญหาสุขภาพของคนไทย (Well-being and health problems in Thais)
หลักการบริหารงานเบื้ องต้ นและการบริหารความเสี่ยง (Fundamental administration and risk manangement)
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ สุขภาวะและปั ญหาสุขภาพของคนไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ หลักการบริหารงานเบื้ องต้ นและการบริหารความเสี่ยง
ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic epidemiology)
เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพเบื้ องต้ น (Fundamental health economics)
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพเบื้ องต้ น
สัมมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ Active learning
การบริหารจัดการโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ
ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (Health service system and accreditation in Thailand)
การบริหารจัดการคลินกิ กายภาพบําบัดหรือการเป็ นผู้ประกอบการ (Physical therapy clinic management or entrepreneurships)
สอบภาคทฤษฎีครั้งที่ 1
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ การบริหารจัดการคลินกิ กายภาพบําบัดหรือการเป็ นผู้ประกอบการ พื้นฐานการลงทุน และ branding
Active learning การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
บทบาทองค์กรวิชาชีพกายภาพบํา บัดในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
บทบาทนักกายภาพบํา บัดไทย อาเซียนและนานาชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ 1
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ 1
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ 2
สอบภาคทฤษฎีครั้งที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบัต:ิ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ 2

2
2

14

หัวข้อ
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อ.ดร.วีรยา
อ.นุชนาถ
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.นิตยา
อ.ชรินทร์ทพิ ย์
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ภาวิณี
อ.ชัยรัตน์
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ชัยรัตน์
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผศ.กานดา
ผศ.กานดา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา

ผู ส้ อน

ห้องเรี ยน

13 พ.ค. 2563

สอบปฏิบตั ิ

2

8.30-9.30
9.30-12.30
8.30-10.30
10.30-12.30
8.30-10.30
10.30-12.30
8.30-11.30
11.30-12.30
8.30-10.30
10.30-12.30
8.30-12.30
8.30-10.30
10.30-12.30
8.30-9.30
9.30-12.30
8.30-11.30
11.30-12.30
8.30-9.30
9.30-10.30.
9.30-12.30
8.30-9.30
9.30-12.30
8.30-9.30
10.30-12.30

สอบบรรยาย

8 พ.ค. 2563

สัมมนา

1

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1

อ.อรพินท์
อ.นุชนาถ

อ.ชรินทร์ทพิ ย์
อ.ดร.นิธินนั ท์
อ.ดร.นิธินนั ท์
อ.ดร.นิธินนั ท์
online

อ.ภาวิณี
อ.ดร.วีรยา

ผศ.กานดา
ผศ.กานดา

หมายเหตุ : สื่อการสอนในทุกหัวข้ อ ประกอบด้ วย เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 482, ระบบการเรียน
ออนไลน์ SWU Moodle, ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น google form, Zoom, Line เป็ นต้ น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
เครื อข่ ายอินเตอร์ เนต และอุปกรณ์ท่ีสามารถเรี ยนรู้ผ่านช่ องทางออนไลน์ได้ เช่ น notebook, tablet, i-pad,
โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น
อาจารย์ ผ้ ู ส อนมี ก ารให้ ค าแนะน า (formative feedback) เพื่ อ การพั ฒ นาแก่ นิ สิ ต เป็ นระยะอย่ า ง
สม่าเสมอ มีการให้ ทา reflective thinking เพื่อให้ เกิดการสะท้ อนคิดทั้งจากผู้เรียนและผู้สอนในแต่ละหัวข้ อ และ
ประกาศคะแนนหลังการสอบและงานมอบหมายที่มีการประเมินคะแนนทุกครั้ง
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*หัวข้อสัมมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ
*หัวข้อสัมมนาเชิงปฎิบตั ิและการค้นคว้า เรื่อง องค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการโครงการ มีดงั นี้
กลุ่ม 1 การบริหารการเชื่อมโยง
กลุ่ม 2 การบริหารขอบเขต
กลุ่ม 3 การบริหารเวลา
กลุ่ม 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่ม 5 การบริหารต้ นทุน
กลุ่ม 6 การบริหารการจัดซื้อจัดหา
กลุ่ม 7 การบริหารการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 8 การบริหารความเสี่ยง
กลุ่ม 9 การบริหารคุณภาพ
**หัวข้อสัมมนาเชิงปฎิบตั ิและการค้นคว้า เรื่อง การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
1) โครงสร้ างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
2) Service plan กระทรวงสาธารณสุข
3) ระบบแฟ้ มข้ อมูล กระทรวงสาธารณสุข
4) ICD-10 and ICD-10-TM coding system
5) ICF Concepts and coding system
6) Hospital accreditation in Thailand and JCI Hospital accreditation standards
7) มาตรฐานการบริการทางกายภาพบาบัด (PT Standards of practice) ในประเทศไทยเทียบกับ
ต่างประเทศ
8) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (Universal health coverage)
9) เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 3 กองทุน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน*

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

10%

-ครั้งที่ 8 และ
12
-ครั้งที่ 1-8 และ
11-12

55%

-ครั้งที่ 1-8 และ
11-12

10%

2,3,4,5

ทักษะความสัมพันธ์
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
ระหว่างบุคคลและความ
การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
รับผิดชอบ
- การมีสว่ นร่วมในการทางานกลุ่ม
4.1, 4.2, 4.3, 4.4

-ตลอดการ
จัดการเรียนการ
สอน

20%

2,3,4,5

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2,5.3 (5.1)

-ตลอดการ
จัดการเรียนการ
สอน

5%

กิจกรรม
ที่

2,3,4,5

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

ผลการเรียนรู ้

คุณธรรมจริยธรรม
(1.1, 1.2)

ความรู้
2.4

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

วิธีการประเมิน

- การสังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
- การสังเกตพฤติกรรมความมี
ระเบียบวินัยในการเรียนและ
ความซื่อสัตย์
- การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
และการทางานร่วมกับผู้อ่นื ใน
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ
- สอบภาคทฤษฎี
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนแบบออนไลน์
- รายงานและงานมอบหมาย
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนแบบออนไลน์
- รายงานและงานมอบหมาย

- ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสารและรูปแบบการนาเสนอ
ประกอบการสัมมนา

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
• การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลภาคทฤษฎีท้งั หมด 6 หัวข้ อ
รวม
50%
ได้ แก่
สอบทฤษฎีครั้งที่ 1 (35%)
หัวข้ อ
- สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย
- ระบาดวิทยาพื้นฐาน
- หลักการบริหารงานเบื้องต้ นและการบริหารความเสี่ยง
- เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพเบื้องต้ น
สอบทฤษฎีครั้งที่ 2 (15%)
หัวข้ อ
- ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย
- การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็ นผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนา
10%
แบ่งเป็ น หัวข้ อ
- องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ (5%)
- การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
(5%)
กิจกรรมที่ 3 รายงานกลุ่มประกอบการสัมมนา
15%
แบ่งเป็ น หัวข้ อ
- การบริหารจัดการโครงการ
(7.5%)
- การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
(7.5%)
กิจกรรมที่ 4 รายงานโครงการด้ านสาธารณสุข (รายงานกลุ่ม)
20%
กิจกรรมที่ 5 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการชั้นเรียน
5%
รวม
100%
• เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสติ ต้ องเข้ าเรียนครบร้ อยละ 80 จึงจะมีสทิ ธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็ นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับเกรด
80.0-100
A
75.0-79.9
B+
70.0-74.9
B
65.0-69.9
C+
55.0-64.9
C
50.0-54.9
D+
45.0-49.9
D
< 45
E
**โดยคะแนนรวมของนิสติ ต้ องได้ อย่างน้ อยเกรด C จึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
• สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้ อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสุข: 2558.
• สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้ อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสุข: 2559.
• วิสตู ร จิระดาเกิง. การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัตจิ ริง. พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี; วรรณกวี. 2552.
• สุทศั น์ รัตนเกื้อกังวาน. การบริหารโครงการ: เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ;
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.
• Robert D. Austin, คมสัน ขจรชีพพันธุง์ าม ผู้แปล. การบริหารโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ;
เอ็กซเปอร์เน็ท. 2550.
• อภิชนา โฆวินทะ, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, ปิ ยะภัทร ตันติแพทยางกูร, และคณะ. ICD 10 กับ การ
ประยุกต์ใช้ ในงานเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู. http://www.otat.org/images/1133859946/icd10.pdf
• สภากายภาพบาบัด. คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบาบัด พ.ศ. 2555.
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201228-AttachFile1344509548.pdf
• กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕.
http://lib.mnre.go.th/porrorbor/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/30%20baht%20l
aw.pdf
• สานักงานประกันสังคม. กองทุนประกันสังคม. http://www.sso.go.th/
• สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิผ่านช่องทางออนไลน์
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย
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3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

การดาเนินการปรับปรุง

ไม่มีข้อเสนอแนะในการประเมินรายวิชา
แต่จากสถานการณ์ COVID-19 จึงได้
ปรับการเรียนการสอนทั้งรายวิชาเป็ น
รูปแบบออนไลน์

ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้ งให้ อ.ผู้สอนทุก
ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงและประสานให้
นาเอกสารและสื่อการสอนขึ้นระบบให้
เรียบร้ อยก่อนกาหนดการสอน

ความต้องการ
สนับสนุนจาก
สาขาวิชา
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา ารจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาให้ เกิดการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาหนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกาหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ส่งข้ อสอบและแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสอบทฤษฎีและ
การสัมมนา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
- ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากทั้งอาจารย์ผ้ ูสอนและตัวอย่างนิสติ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงโดยนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปี การศึกษาถัดไป
- นาผลการประเมินการสอนของตนเองมาจั ดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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