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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากบ 482 วิชา การสาธารณสขุและการบริหารจดัการ 

สาขากายภาพบ าบดั คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

กบ 482 การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

PX 482 Public Health and Administration 

2. จ านวนหน่วยกิต 

2(1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบ าบดั) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มการบริหาร จรรยาบรรณและการวิจัยทางกายภาพบ าบัด  

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์ผู้ประสานงานหลักรายวิชา   

 สาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: weeraya@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นิธนิันท ์ ชัยคีรี อาจารย์ผู้ประสานงานรองรายวิชา   

 สาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: nithinun@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.นติยา  วิริยะธารากจิ สาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบดั 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: nitayav@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ สาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: kanda@g.swu.ac.th  

อ.ดร.อรพินท ์การุณทรัพย์เจริญ สาขากายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: orapink@g.swu.ac.th  

อาจารย ์กภ.ภาวิณี วิไลพันธ ์ รพ.สมเดจ็พระนารายณม์หาราช ลพบุรี 

อาจารย ์กภ.นุชนาถ  คะหาวงษ์ รพ.นครนายก 

อาจารย ์กภ.ชรินทร์ทพิย์ ดวงแก้ว รพ.สายไหม กรุงเทพมหานคร  

อาจารย ์กภ.ชัยรัตน์ แซ่โค้ว นักกายภาพบ าบดัอสิระ 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 

8. สถานท่ีเรียน   คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายภาวะปัญหาสขุภาพของคนไทยในปัจจุบันและระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (2.4) 

2. อธบิายระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (2.4)  

3. อธบิายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกบังานกายภาพบ าบัด (2.4) 

4. อภิปรายบทบาทและการสื่อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบ าบัด     

(2.5,3.1,3.3,3.4,4.14,2,4.3,4.4,5.2,5.3) 

5. อภิปรายและน าเสนอหลักการบริหารจัดการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกบังานกายภาพบ าบัด 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 พบ า บั ด 

(2.5,3.1,3.3,3.4,4.14,2,4.3,4.4,5.2,5.3) 

6. เขียนรายงานโครงการด้านสาธารณสขุ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพและงานด้านกายภาพบ าบัดใน

หัวข้อที่สนใจ (2.5,3.1,3.3,3.4) 

  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการด าเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่

ผ่านมา โดยให้ครอบคลุมสาระส าคัญที่ก าหนดในมคอ.1 สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบสาธารณสขุในประเทศไทย ระบาดวิทยาเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สขุภาพ

เบื้องต้น หลักการบริหารจัดการทั่วไป การปฏบิัติงานเป็นทมีและการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนการบริหารจัดการ

โครงการ และการประกอบกจิการคลินิกกายภาพบ าบดั 
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2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา   

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

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. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการท าความเข้าใจวิชา และนิสติ

สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail หรือ Line เป็นต้น 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม(เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./

สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย/สมัมนา

ภาคทฤษฎี 
สอนเสริม 

ปฏิบติัการ / สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 

ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

บรรยาย 14 ชม.และ 

สมัมนาเสริมบรรยาย  

1 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนาเสริมปฏบิัต ิ30 ชม./

ภาคการศึกษา 

1 ชม. 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยก าหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้   

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบ าบัด (ความรับผดิชอบรอง) 

2. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่ เหมาะสม (ความ

รับผดิชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองมี

ระเบียบวินัยและซื่อสตัย์ตลอดการเรียนการสอน 

2. สอดแทรกและส่งเสริมการแสดงออกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนสทิธพ้ืินฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบ าบัด 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้นิสติได้ท างานกลุ่มเพ่ือเรียนรู้และมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้อื่น 

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตลอดการจัดการเรียน

การสอน 

2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเรียนและความซื่อสัตย์ตลอดการ

จัดการเรียนการสอน 

3. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนและการท างานร่วมกบัผู้อื่นใน

กจิกรรมกลุ่มต่างๆ 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบ าบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ

ใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่น าไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 
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2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรูด้า้นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องตน้ของ

ระบบการบริการกายภาพบ าบดั 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการเรียนแบบออนไลน์ ทั้งการบรรยาย ร่วมกับการ 

การอภิปราย กจิกรรม active learning และการค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎ ี

2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจ และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

3. ประเมินผลจากรายงานหรือช้ินงานที่ก าหนด 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองใหม้ีความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอ่ื้นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธท่ี์ปลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบ าบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบ าบดักบัความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆท่ี

เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และบริบททางสุขภาพท่ี

เปลีย่นแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสิตเกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบ าบัด 

3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นิสติได้บูรณการความรู้ทางกายภาพบ าบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
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2. ประเมินผลจากรายงานและงานมอบหมายที่ก าหนดให้ ในการบูรณการความรู้ทางกายภาพบ าบัด

กบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยก าหนดผล

การเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังนี้  

1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผูน้ า และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณท่ี์

แตกต่างกนั 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าความรู้ เพ่ิมเติมในช่วงฝึกปฎิบัติงานทางคลินิก โดยส่งเสริมให้มีจิต

บริการและมีปฎิสมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  

3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้น าและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

5. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนแบบออนไลน์  

2. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในงานที่มอบหมาย   

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
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การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยก าหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. สามารถศึกษาท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิหรือ

คณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

(ความรับผดิชอบรอง) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบของ

การน าเสนอท่ีเหมาะสมวิธีการสอน 

5.2  วิธกีารสอน 

1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และเหมาะสม 

2.  ส่งเสริมให้นิสติน าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3.  ส่งเสริมให้นิสติมีทกัษะการสื่อสารทั้งในการพูด การเขียนและมีรูปแบบการน าเสนองานที่เหมาะสม 

5.3 วิธกีารประเมนิผล 

1.  สงัเกตจากความสามารถในการใช้ช่องทางออนไลนใ์นกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.  สงัเกตจากความสามารถในการใช้ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดการจัดการเรียนการสอน 

3.  สงัเกตจากรูปแบบในการท าผลงานของนิสติผ่านช่องทางออนไลน์
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
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8.30-9.30 1 สขุภาวะและปัญหาสขุภาพของคนไทย (Well-being and health problems in Thais) อ.ดร.วรียา

9.30-12.30 3 หลักการบริหารงานเบื้ องต้นและการบริหารความเสี่ยง (Fundamental administration and risk manangement) อ.นุชนาถ

8.30-10.30 2 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ สขุภาวะและปัญหาสขุภาพของคนไทย อ.ดร.วรียา อ.อรพินท์

10.30-12.30 2 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ หลักการบริหารงานเบื้ องต้นและการบริหารความเสี่ยง อ.ดร.วรียา อ.นุชนาถ

8.30-10.30 2 ระบาดวทิยาพ้ืนฐาน (Basic epidemiology) อ.ดร.นิตยา

10.30-12.30 2 เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบื้ องต้น (Fundamental health economics) อ.ชรินทร์ทพิย์

8.30-11.30 3 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบื้ องต้น อ.ดร.วรียา อ.ชรินทร์ทพิย์

11.30-12.30 1 สมัมนาภาคทฤษฎ:ี การบริหารจัดการโครงการ Active learning อ.ดร.วรียา อ.ดร.นิธินันท์

8.30-10.30 2 การบริหารจัดการโครงการ อ.ดร.วรียา

10.30-12.30 2 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ อ.ดร.วรียา อ.ดร.นิธินันท์

6 27 พ.ค.2563 8.30-12.30 4 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ อ.ดร.วรียา อ.ดร.นิธินันท์

8.30-10.30 2 ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (Health service system and accreditation in Thailand) อ.ภาวณิี

10.30-12.30 2 การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ (Physical therapy clinic management or entrepreneurships) อ.ชัยรัตน์

8.30-9.30 1 สอบภาคทฤษฎีครั้ งที่ 1 อ.ดร.วรียา

9.30-12.30 3 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย อ.ดร.วรียา อ.ภาวณิี

8.30-11.30 3 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ พ้ืนฐานการลงทนุ และ branding อ.ชัยรัตน์ อ.ดร.วรียา

11.30-12.30 Active learning การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง

8.30-9.30 1 บทบาทองค์กรวชิาชีพกายภาพบาํบัดในประเทศไทยและระดบันานาชาติ ผศ.กานดา

9.30-10.30. 1 บทบาทนักกายภาพบาํบัดไทย อาเซียนและนานาชาติ ผศ.กานดา

9.30-12.30 2 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ 1 อ.ดร.วรียา

8.30-9.30 1 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ 1 อ.ดร.วรียา

9.30-12.30 3 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ 2 อ.ดร.วรียา ผศ.กานดา

8.30-9.30 1 สอบภาคทฤษฎีครั้ งที่ 2 อ.ดร.วรียา

10.30-12.30 3 สมัมนาเชิงปฏบิัต:ิ การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ 2 อ.ดร.วรียา ผศ.กานดา
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หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 482, ระบบการเรียน

ออนไลน์ SWU Moodle, ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น google form, Zoom, Line เป็นต้น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

เครือข่ายอินเตอร์เนต และอุปกรณ์ที่สามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น notebook, tablet, i-pad, 

โทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น  

อาจารย์ผู้สอนมีการให้ค าแนะน า (formative feedback) เพ่ือการพัฒนาแก่นิสิตเป็นระยะอย่าง

สม ่าเสมอ มีการให้ท า reflective thinking เพื่อให้เกดิการสะท้อนคิดทั้งจากผู้เรียนและผู้สอนในแต่ละหัวข้อและ

ประกาศคะแนนหลังการสอบและงานมอบหมายที่มีการประเมินคะแนนทุกคร้ัง 
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*หวัขอ้สมัมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ 

*หวัขอ้สมัมนาเชิงปฎิบติัและการคน้ควา้ เร่ือง องคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการโครงการ มีดงันี้   

กลุ่ม 1 การบริหารการเช่ือมโยง 

กลุ่ม 2 การบริหารขอบเขต 

กลุ่ม 3 การบริหารเวลา 

กลุ่ม 4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่ม 5 การบริหารต้นทุน 

กลุ่ม 6 การบริหารการจัดซื้อจัดหา 

กลุ่ม 7 การบริหารการติดต่อสื่อสาร   

กลุ่ม 8 การบริหารความเสี่ยง 

กลุ่ม 9 การบริหารคุณภาพ 

**หวัขอ้สมัมนาเชิงปฎิบติัและการคน้ควา้ เร่ือง การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

1) โครงสร้างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสขุ 

2) Service plan กระทรวงสาธารณสขุ  

3) ระบบแฟ้มข้อมูล กระทรวงสาธารณสขุ 

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) มาตรฐานการบริการทางกายภาพบ าบดั (PT Standards of practice) ในประเทศไทยเทยีบกบั 

ต่างประเทศ 

8) ระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) 

9) เปรียบเทยีบสทิธปิระโยชนด้์านสขุภาพ 3 กองทุน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ประเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

2,3,4,5 
คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1, 1.2) 

 

- การสงัเกตพฤติกรรมความ

รับผดิชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- การสงัเกตพฤติกรรมความมี

ระเบียบวินัยในการเรียนและ

ความซื่อสตัย ์

- การสงัเกตพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียน

และการท างานร่วมกบัผู้อื่นใน

กจิกรรมกลุ่มต่างๆ 
 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
10% 

 

1,2,3,4,

5 

ความรู้ 

2.4 

- สอบภาคทฤษฎ ี

- การมีส่วนร่วมในกจิกรรมการ

เรียนแบบออนไลน ์ 

- รายงานและงานมอบหมาย 

-คร้ังที่ 8 และ 

12  

-คร้ังที่ 1-8 และ 

11-12 

55% 

1,2,3,4,

5 

ทกัษะทางปัญญา 

 3.1, 3.3, 3.4 

- การมีส่วนร่วมในกจิกรรมการ

เรียนแบบออนไลน ์ 

- รายงานและงานมอบหมาย  

-คร้ังที่ 1-8 และ 

11-12 
10% 

2,3,4,5 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

- การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 

-ตลอดการ

จัดการเรียนการ

สอน 

20% 

2,3,4,5 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2,5.3 (5.1) 

-   ประเมนิจากความสามารถในการ

สื่อสารและรูปแบบการน าเสนอ

ประกอบการสมัมนา 

 

 

-ตลอดการ

จัดการเรียนการ

สอน 

5% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผดิชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินผลภาคทฤษฎีทั้งหมด 6 หัวข้อ   รวม  50% 

ได้แก่  

สอบทฤษฎีคร้ังที่ 1   (35%)  หัวข้อ  

- สขุภาวะและปัญหาสขุภาพของคนไทย       

- ระบาดวิทยาพื้นฐาน    

- หลักการบริหารงานเบื้องต้นและการบริหารความเสี่ยง  

- เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบื้องต้น         

  สอบทฤษฎีคร้ังที่ 2  (15%)  หัวข้อ 

- ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย  

- การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบ าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ  

    กิจกรรมท่ี 2 การสมัมนา         10% 

แบ่งเป็น หัวข้อ   

 - องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ   (5%)  

 - การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ (5%) 

กิจกรรมท่ี 3 รายงานกลุ่มประกอบการสมัมนา      15% 

 แบ่งเป็น หัวข้อ 

 - การบริหารจัดการโครงการ   (7.5%) 

- การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ (7.5%)     

กิจกรรมท่ี 4 รายงานโครงการด้านสาธารณสขุ (รายงานกลุ่ม)    20% 

กิจกรรมท่ี 5 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการช้ันเรียน     5% 

รวม         100% 

• เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ ระดบัคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์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 

 **โดยคะแนนรวมของนิสติต้องได้อย่างน้อยเกรด C จึงจะถอืว่าสอบผ่านตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

• ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ. ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสขุ: 2558. 

• ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ. ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสขุ: 2559. 

• วิสตูร จิระด าเกงิ. การบริหารโครงการ แนวทางปฏบิัตจิริง. พิมพ์คร้ังที่ 3. ปทุมธานี; วรรณกวี. 2552. 

• สทุศัน์ รัตนเกื้อกงัวาน. การบริหารโครงการ: เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ;  

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556. 

• Robert D. Austin, คมสนั ขจรชีพพันธุง์าม ผู้แปล. การบริหารโครงการ. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ; 

เอก็ซเปอร์เนท็. 2550. 

• อภิชนา โฆวินทะ, อารีรัตน์ สพุุทธธิาดา, ปิยะภัทร ตันติแพทยางกูร, และคณะ. ICD 10 กบั การ

ประยุกต์ใช้ในงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู. http://www.otat.org/images/1133859946/icd10.pdf  

• สภากายภาพบ าบัด. คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบ าบดั พ.ศ. 2555. 

http://pt.or.th/file_attach/09Aug201228-AttachFile1344509548.pdf  

• กระทรวงสาธารณสขุ. พระราชบัญญัติ หลักประกนัสขุภาพแห่งช าติ พ.ศ. ๒๕๔๕. 

http://lib.mnre.go.th/porrorbor/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/30%20baht%20l

aw.pdf  

• ส านักงานประกนัสงัคม. กองทุนประกนัสงัคม. http://www.sso.go.th/  

• ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิผ่านช่องทางออนไลน์   

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

 

 

 

 

http://www.otat.org/images/1133859946/icd10.pdf
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201228-AttachFile1344509548.pdf
http://lib.mnre.go.th/porrorbor/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/30%20baht%20law.pdf
http://lib.mnre.go.th/porrorbor/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/30%20baht%20law.pdf
http://www.sso.go.th/
http://www.thaihealth.or.th/
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการ

สนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

ไม่มีข้อเสนอแนะในการประเมินรายวิชา 

แต่จากสถานการณ์ COVID-19 จึงได้

ปรับการเรียนการสอนทั้งรายวิชาเป็น

รูปแบบออนไลน์ 

ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งให้อ.ผู้สอนทุก

ท่านทราบการเปล่ียนแปลงและประสานให้

น าเอกสารและสื่อการสอนข้ึนระบบให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดการสอน   

- 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา ารจัดการเรียนการสอนที่สามารถท าให้เกิดการ

เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การก าหนดเกณฑป์ระเมินการสัมมนา/รายงาน การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส่งข้อสอบและแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสอบทฤษฎีและ

การสมัมนา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

- ประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์จากทั้งอาจารย์ผู้สอนและตัวอย่างนิสติเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- น าข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเนื้ อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถดัไป 

- น าผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเนื้ อหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 


