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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากบ 482 วิชา การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

สาขากายภาพบาํบดั คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2562 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 482 การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

PX 482 Public Health and Administration 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบดั) 

หมวดวิชาบังคับ – 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา   

 สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: weeraya@g.swu.ac.th 

ผศ.ดร.นิตยา  วิริยะธารากจิ สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: nitayav@g.swu.ac.th  

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: kanda@g.swu.ac.th  

อ.ดร.นิธนัินท ์ ชัยคีรี สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: nithinun@g.swu.ac.th  

อ.ดร.อรพินท ์การณุทรัพย์เจริญ สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบดั  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: orapink@g.swu.ac.th  

อาจารย์ กภ.ภาวิณ ีวิไลพันธ ์ รพ.สมเดจ็พระนารายณม์หาราช ลพบุรี 

อาจารย์ กภ.นุชนาถ  คะหาวงษ์ รพ.นครนายก 

อาจารย์ กภ.ชรินทร์ทพิย์ ดวงแก้ว รพ.สายไหม กรงุเทพมหานคร  

อาจารย์ กภ.ชัยรัตน์ แซ่โค้ว นักกายภาพบาํบดัอสิระ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน   คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายภาวะปัญหาสขุภาพของคนไทยในปัจจุบันและระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (2.4) 

2. อธบิายระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (2.4)  

3. อธบิายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกบังานกายภาพบาํบัด (2.4) 

4. อภิปรายบทบาทและการสื่อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบําบัด     

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

5. อภิปรายและนาํเสนอหลักการบริหารจัดการเบื้ องต้นที่เกี่ยวข้องกบังานกายภาพบาํบัด 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 บํ า บั ด 

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

6. เขยีนรายงานโครงการด้านสาธารณสขุ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพและงานด้านกายภาพบาํบัดใน

หัวข้อที่สนใจ (2.5,3.1,3.3,3.4) 

  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกับมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการ

ดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยให้ครอบคลุมสาระสาํคัญที่กาํหนดในมคอ.1 

สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบสาธารณสขุในประเทศไทย ระบาดวิทยาเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์สขุภาพ

เบื้องต้น หลักการบริหารจัดการทั่วไป การปฏบิัติงานเป็นทมีและการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนการบริหารจัดการ

โครงการ และการประกอบกจิการคลินิกกายภาพบาํบดั 
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2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา   

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

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. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และนิสติ

สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail หรือ Line เป็นต้น 

- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม(เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./

สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย/สมัมนา

ภาคทฤษฎี 
สอนเสริม 

ปฏิบติัการ / สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 

ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

บรรยาย 14 ชม.และ 

สมัมนา 1 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนาเชิงปฏบิัติ 30  ชม./

ภาคการศึกษา 

2 ชม. 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ืนฐานที่

เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด (ความรับผดิชอบรอง) 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 

เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่ เหมาะสม (ความ

รับผดิชอบรอง) 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเองมี
ระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ตลอดการเรียนการสอน 

2. สอดแทรกและส่งเสริมการแสดงออกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนสทิธพ้ืินฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบัด 

3. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้นิสติได้ทาํงานกลุ่มเพ่ือเรียนรู้และมีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 

1.3 วิธกีารประเมนิผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตลอดการจัดการเรียน
การสอน 

2. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเข้าห้องเรียนและความซ่ือสตัย์ตลอด
การจัดการเรียนการสอน 

3. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและการทาํงานร่วมกับ

ผู้อื่นในกจิกรรมกลุ่มต่างๆ 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสติกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบิัติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ เพ่ือ

ใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 
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3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรูด้า้นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรูด้า้นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องตน้ของ

ระบบการบริการกายภาพบาํบดั 

5. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎ ี

2. ประเมินผลจากการตอบคาํถามที่แสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการ

สมัมนาและการอภิปราย 

3. ประเมินผลจากรายงานหรือช้ินงานที่กาํหนด 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้  ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ทาํงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู ้และพฒันาตนเองใหมี้ความรูค้วามสามารถเพิม่ข้ึน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบโดยใชอ้งคค์วามรูท้างวิชาชีพและความรูอ่ื้นที่เกี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหเ้กิดผลลพัธที์ป่ลอดภยัหรือมีคุณภาพในการใหบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 

4. สามารถประยุกตใ์ช ้และบูรณาการความรูใ้นสาขากายภาพบาํบดักบัความรูใ้นศาสตรอ่ื์นๆที่

เกี่ยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์และบริบททางสุขภาพที่

เปลีย่นแปลงไป 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสติเกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
เพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นิสติได้บูรณการความรู้ทางกายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการตอบคําถามที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 
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2. ประเมินผลจากการตอบคาํถามในช้ันเรียนและรายงานที่กาํหนดให้ในการบูรณการความรู้ทาง
กายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสงัคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดังน้ี 

1. มีจิตบริการ สามารถปรบัตวั และมีปฏิสมัพนัธอ์ย่างสรา้งสรรคก์บัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และ

ผูบ้งัคบับญัชา 

2. มีความคิดริเริม่ในการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ํา และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณที์่

แตกต่างกนั 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรู ้และพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าความรู้ ในช่วงฝึกปฎิบัติงานทางคลินิก โดยส่งเสริมให้มีจิตบริการ

และมีปฎสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  

3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผดิชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
5. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ
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การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิหรือ

คณติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

(ความรับผดิชอบรอง) 

2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

3. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใชรู้ปแบบของ

การนาํเสนอทีเ่หมาะสมวิธีการสอน 

5.2  วิธกีารสอน 

1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและผ่าน Website ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลที่ ถูกต้องและ

เหมาะสม 

2.  ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3.  ส่งเสริมให้นิสติมีทกัษะการสื่อสารทั้งในการพูด การเขยีนและมีรปูแบบการนาํเสนองานที่เหมาะสม 

5.3 วิธกีารประเมนิผล 

1.  สงัเกตจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  สงัเกตจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณศีึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  สงัเกตจากรปูแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาที ่2 
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หวัขอ้ 
อาจารย ์

พเิศษ 
ผูส้อน ผูส้อน 

ห
อ้
ง
เรี
ย
น

 

1 

  

19 ธ.ค.2562 

  

8.30-9.30 1       
 สขุภาวะและปัญหาสขุภาพของคนไทย (Well-

being and health problems in Thais)  
  อ.ดร.วีรยา   

321 

 9.30-11.30     2   
 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: สขุภาวะและปัญหาสขุภาพ

ของคนไทย  
  อ.ดร.วีรยา อ.อรพินท ์

13.30-15.30 2        ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic epidemiology)    อ.ดร.นิตยา   

2 

  

26 ธ.ค.2562 

  

8.30-9.30       1  สอบภาคทฤษฎีครั้งที่ 1   อ.ดร.วีรยา อ.อรพินท ์   

9.30-11.30 2       
 การบริหารจัดการโครงการ (Project 

management) 
  อ.ดร.วีรยา   

321 

11.30-12.30     1   
 

สมัมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ    อ.ดร.วีรยา 
อ.ดร.

นิธนิันท ์

13.30-14.30      Active learning การบริหารจัดการโครงการ  

3 5 มี.ค.2563 

8.30-12.30 

    

6 

 

 

 

  

 

สมัมนาเชิงปฏบิัติ: องค์ความรู้ในการบริหาร

จัดการโครงการ 
  อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.

นิธนิันท ์
321 

13.30-15.30 
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4 
12 มี.ค.

2563 

8.30-10.30 2       
 เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบื้องต้น (Fundamental 

health economics) 
อ.ชรินทร์ทพิย์      

321 

10.30-14.30     3   
 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: เศรษฐศาสตร์สขุภาพ

เบื้องต้น  
อ.ชรินทร์ทพิย์  อ.ดร.วีรยา   

5 
19 มี.ค.

2563 

8.30-11.30  3       

 หลักการบริหารงานเบื้องต้นและการบริหาร

ความเสี่ยง (Fundamental administration and 

risk manangement) 

อ.นุชนาถ     

321 

11.30-14.30     2   
 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: หลักการบริหารงานเบื้องต้น

และการบริหารความเสี่ยง 
อ.นุชนาถ อ.ดร.วีรยา   

6 
26 มี.ค.

2563 

8.30-10.30 2       

 ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐาน

การบริการในประเทศไทย (Health service 

system and accreditation in Thailand)  

อ.ภาวิณี     

321 

10.30-14.30     3   
 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: ระบบบริการสขุภาพและ

การควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย  
อ.ภาวิณี อ.ดร.วีรยา   

7 2 เม.ย.2563 

8.30-10.30 2       

 การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบาํบัดหรือการ

เป็นผู้ประกอบการ (Physical therapy clinic 

management or entrepreneurships)  

อ.ชัยรัตน์     

321 

10.30-14.30     3   

 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: การบริหารจัดการคลินิก

กายภาพบาํบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

พื้นฐานการลงทุน และ branding 

อ.ชัยรัตน์ อ.ดร.วีรยา   

8 

  

9 เม.ย.2563 

  

8.30-9.30       1  สอบภาคทฤษฎีครั้งที่ 2   อ.ดร.วีรยา     

9.30-12.30     3   
 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: การสาธารณสขุและการ

บริหารจัดการ 1 (กจิกรรมกลุ่ม)** 
  อ.ดร.วีรยา   321 

13.30-14.30     

 Active learning: การสาธารณสขุและการ

บริหารจัดการ 1 
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9 
16 เม.ย.

2563 

8.30-9.30     1   
 บทบาทองค์กรวิชาชีพกายภาพบาํบัดใน

ประเทศไทยและระดับนานาชาติ 
  

ผศ.กานดา 

  

321 9.30-10.30     1   
 บทบาทนักกายภาพบาํบัดไทย อาเซียนและ

นานาชาติ 
    

10.30-12.30 
    6   

 สมัมนาเชิงปฏบิัติ: การสาธารณสขุและการ

บริหารจัดการ 2 (อภิปรายและการนาํเสนอ)** 
  อ.ดร.วีรยา ผศ.กานดา 

13.30-17.30 

รวม 14 0 31 2 0     

 

หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้อ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 482, คอมพิวเตอร์ notebook และเครื่องฉาย LCD 

อาจารย์ผู้สอนมีการให้คาํแนะนาํ (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ คือ ภายหลังการสมัมนาทุกหัวข้อ และประกาศ

คะแนนหลังการสอบทุกครั้ง 
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*หวัขอ้สมัมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ 

*หวัขอ้สมัมนาเชิงปฎิบติัและการคน้ควา้ เรือ่ง องคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการโครงการ มีดงันี้   

กลุ่ม 1 การบริหารการเช่ือมโยง 

กลุ่ม 2 การบริหารขอบเขต 

กลุ่ม 3 การบริหารเวลา 

กลุ่ม 4 การบริหารต้นทุน 

กลุ่ม 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลุ่ม 6 การบริหารการจัดซ้ือจัดหา 

กลุ่ม 7 การบริหารการติดต่อสื่อสาร  

กลุ่ม 8 การบริหารความเสี่ยง 

กลุ่ม 9 การบริหารคุณภาพ 

**หวัขอ้สมัมนาเชิงปฎิบติัและการคน้ควา้ เรือ่ง การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

กลุ่ม 1 โครงสร้างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสขุ  

กลุ่ม 2 Service plan กระทรวงสาธารณสขุ  

กลุ่ม 3 ระบบแฟ้มข้อมูล กระทรวงสาธารณสขุ 

กลุ่ม 4 ICD coding system 

กลุ่ม 5 ICF Concepts and coding system  

กลุ่ม 6 Hospital accreditation in Thailand and JCI Hospital accreditation standards 

กลุ่ม 7 มาตรฐานการบริการทางกายภาพบาํบัด (PT Standards of practice) ในประเทศไทยและระดับ

นานาชาติ 

กลุ่ม 8 ระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (Universal health coverag) 

กลุ่ม 9 เปรียบเทยีบสทิธปิระโยชน์ด้านสขุภาพ 3 กองทุน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ป่ระเมิน 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน* 

2,3,5 
คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1, 1.2) 

- การเข้าช้ันเรียน 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและการ

ทาํงานกลุ่ม : ความรับผดิชอบ 

ความมีระเบียบวินัยในการ

ทาํงาน และการทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่น 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
10% 

 1,2,3,4 
ความรู้ 

2.4 

- สอบทฤษฏ ี

- รายงานรายบุคล รายงานกลุ่ม 

- การตอบคาํถามจากการสมัมนา 

-สปัดาห์ที่ 2 และ 

8  

-สปัดาห์ที่ 1-9 

 

55% 

2 
ทกัษะทางปัญญา 

 3.1, 3.3, 3.4 

- ประเมินจากการสมัมนา การ

ค้นคว้าตามที่มอบหมาย 
-สปัดาห์ที่ 1-9 10% 

2,3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

- การมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 

-สปัดาห์ที่ 1-9 20% 

2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2,5.3 (5.1) 

-   ประเมินจากความสามารถในการ

สื่อสารและรปูแบบการนาํเสนอ

ประกอบการสมัมนา 

 

 

-สปัดาห์ที่ 1-9 5% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด 

 การประเมินผล 

กิจกรรมที ่1 การประเมินผลภาคทฤษฎทีั้งหมด 6 หัวข้อ   รวม  50% 

ได้แก่  

สอบทฤษฎคีร้ังที่ 1   (15%)  หัวข้อ  

- สขุภาวะและปัญหาสขุภาพของคนไทย       

- ระบาดวิทยาพ้ืนฐาน          

  สอบทฤษฎคีร้ังที่ 2  (35%)  หัวข้อ 

- หลักการบริหารงานเบื้องต้นและการบริหารความเสี่ยง     

- เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบื้องต้น     

- ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย  

- การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบาํบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ  

    กิจกรรมที ่2 การสมัมนา         10% 

หัวข้อ   

 - องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ  

 - การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ 

กิจกรรมที ่3 รายงานกลุ่มประกอบการสมัมนา      15% 

 หัวข้อ 

 - การบริหารจัดการโครงการ  

- การสาธารณสขุและการบริหารจัดการ       

กิจกรรมที ่4 รายงานโครงการด้านสาธารณสขุ (รายงานกลุ่ม)    20% 

กิจกรรมที ่5 พฤติกรรมในช้ันเรียน/การมีส่วนร่วมในการช้ันเรียน   5% 

รวม         100% 

 เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์สอบ ระดบัคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังน้ี 

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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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

 สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ. ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสขุ: 2558. 

 สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ. ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเกบ็ข้อมูล 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสขุ: 2559. 

 วิสตูร จิระดาํเกงิ. การบริหารโครงการ แนวทางปฏบิัตจิริง. พิมพ์คร้ังที่ 3. ปทุมธานี; วรรณกวี. 2552. 

 สทุศัน์ รัตนเกื้อกงัวาน. การบริหารโครงการ: เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ. กรงุเทพฯ;  

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2556. 

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

เอก็ซเปอร์เนท็. 2550. 

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

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

 สภากายภาพบาํบัด. คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบาํบดั พ.ศ. 2555. 

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

 กระทรวงสาธารณสขุ. พระราชบัญญัติ หลักประกนัสขุภาพแห่งชาํติ พ.ศ. ๒๕๔๕. 

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

aw.pdf  

 สาํนักงานประกนัสงัคม. กองทุนประกนัสงัคม. http://www.sso.go.th/  

 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 
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3. การปรบัปรุงการสอน 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินรายวิชา การดําเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการ

สนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

มอบหมายงานให้เกดิการเรียนรู้ ด้านการ

บริหารจัดงานในการฝึกปฎบิัติงานทาง

คลินิก ในรายวิชา คลินิกกายภาพบาํบดั 

5 และ คลินิกกายภาพบาํบดั 6 และนาํ

สิ่งที่ได้เรียนรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในช้ัน

เรียน 

จัดทาํแผนการมอบหมายงานในหัวข้อการ

สาธารณสขุและการบริหารจดัการ โดย

มอบหมายในช่วงเปิดภาคเรียนช่วงที่ 1 

จากน้ันให้นิสติศึกษารายละเอยีดของหัวข้อ

ที่ได้รับในแหล่งปฎบิัติงานในช่วงออก

ฝึกงานทางคลินิก และนาํสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในช้ันเรียนในหัวข้อการ

สมัมนาภายหลังเปิดภาคเรียน ช่วงที่ 2  

- 

อาจารย์ผู้สอนหัวข้อการบริหารจัดการ

คลินิกจะมีการช้ีแจงและเน้นยํา้ให้นิสติ

ทราบก่อนสอบว่าเน้ือหาอาจเกี่ยวข้องกบั

เน้ือหาในทางกฎหมาย 

ดาํเนินการแจ้งอ.พิเศษก่อนการจัดการเรียน

การสอน 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทาํให้เกดิการ

เรียนรู้ตามที่กาํหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การกาํหนดเกณฑ์ประเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ส่งข้อสอบและแบบประเมินการสัมมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนได้พิจารณาก่อนการสอบทฤษฎีและ

การสมัมนา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

- ประเมินทวนสอบผลสมัฤทธิ์จากทั้งอาจารย์ผู้สอนและตัวอย่างนิสติเม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 

5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถดัไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรงุรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 


