มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชากบ 482 วิชา การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
กบ 482 การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
PX 482 Public Health and Administration
2. จํ านวนหน่วยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
หมวดวิชาบังคับ –
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล
อาจารย์ผ้ ูประสานงานรายวิชา
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: weeraya@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: nitayav@g.swu.ac.th
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: kanda@g.swu.ac.th
อ.ดร.นิธนิ ันท์ ชัยคีรี
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email: nithinun@g.swu.ac.th
อ.ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
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
นักกายภาพบําบัดอิสระ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
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6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
–ไม่มี7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
–ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

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

6.

เพื่อให้ นิสติ
อธิบายภาวะปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันและระบาดวิทยาพื้นฐาน (2.4)
อธิบายระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (2.4)
อธิบายเศรษฐศาสตร์เบื้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับงานกายภาพบําบัด (2.4)
อภิ ป รายบทบาทและการสื่อ สาร ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ งานกายภาพบํา บั ด
(2.5,3.1,3.3,3.4,4.14,2,4.3,4.4,5.2,5.3)
อภิปรายและนําเสนอหลักการบริหารจัดการเบื้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับงานกายภาพบําบัด 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)
เขียนรายงานโครงการด้ านสาธารณสุข หรือโครงการที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพและงานด้ านกายภาพบําบัดใน
หัวข้ อที่สนใจ (2.5,3.1,3.3,3.4)

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บให้ สอดคล้ องกับมคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 และข้ อเสนอแนะจากที่ได้ สรุปผลการ
ดําเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปี การศึกษาที่ผ่านมา โดยให้ ครอบคลุมสาระสําคัญที่กาํ หนดในมคอ.1
สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ระบาดวิทยาเบื้องต้ น เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
เบื้องต้ น หลักการบริหารจัดการทั่วไป การปฏิบัติงานเป็ นทีมและการสื่อสารข้ อมูล ตลอดจนการบริหารจัดการ
โครงการ และการประกอบกิจการคลินิกกายภาพบําบัด
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2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/สัมมนา
ภาคทฤษฎี

สอนเสริม

ปฏิบตั ิการ / สัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

บรรยาย 14 ชม.และ
สัมมนา 1 ชม./
ภาคการศึกษา

ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะราย

สัมมนาเชิงปฏิบัติ 30 ชม./
ภาคการศึกษา

2 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. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นสิ ิตเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้ คาํ ปรึกษาในชั่วโมงแรกของการทําความเข้ าใจวิชา และนิสติ
สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail หรือ Line เป็ นต้ น
- อาจารย์จัดเวลาให้ คําปรึ กษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม(เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)ไม่ น้อยกว่ า 1 ชม./
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องส่ งเสริ มให้ นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้ อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้ อย่ างเหมาะสม เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตร่ วมกับผู้อ่ ืนในสังคมได้ อย่ างราบรื่น และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกําหนดผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (ความรับผิดชอบรอง)
2. แสดงออกซึ่ ง พฤติ กรรมด้ า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม เช่ น มีวิ นั ย มีค วามรั บ ผิด ชอบ ซื่ อสัต ย์ สุจ ริ ต
เสี ย สละ และสามารถจั ด การกับ 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 นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองมี
ระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ตลอดการเรียนการสอน
2. สอดแทรกและส่ ง เสริ ม การแสดงออกถึ ง หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรณยาบรรณวิ ช าชี พ
ตลอดจนสิทธิพ้ ืนฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
3. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ นิสติ ได้ ทาํ งานกลุ่มเพื่อเรียนรู้และมีทกั ษะในการทํางานร่วมกับผู้อ่นื
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายตลอดการจัดการเรียน
การสอน
2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเข้ าห้ องเรียนและความซื่อสัตย์ตลอด
การจัดการเรียนการสอน
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรียนและการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ในกิจกรรมกลุ่มต่างๆ
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่พี ัฒนา
นิสติ กายภาพบําบัดต้ องมีความรู้ในศาสตร์ท่เี ป็ นพื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้นฐาน และความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ที่นาํ ไปสู่สขุ ภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. ไม่ประเมิน
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3. ไม่ประเมิน
4. มีความรู ด้ า้ นระบบสุขภาพกฎหมาย ความรู ด้ า้ นการจัดการ และการบริหารงานเบื้ องต้นของ

ระบบการบริการกายภาพบําบัด
5. ไม่ประเมิน
2.2 วิธกี ารสอน
1. ใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ท่ีหลากหลายทั้งการบรรยาย ร่ วมกับการสัมมนา การอภิปรายการ
ค้ นคว้ าการวิเคราะห์
2.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินผลจากการตอบคําถามที่แสดงความรู้ความเข้ าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการ
สัมมนาและการอภิปราย
3. ประเมินผลจากรายงานหรือชิ้นงานที่กาํ หนด
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
ทํางานให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา ดังนี้
1. สามารถเรียนรู ้ และพัฒนาตนเองให้มีความรูค้ วามสามารถเพิม
่ ขึ้ น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้องค์ความรู ท้ างวิชาชีพและความรู อ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้ และบู รณาการความรูใ้ นสาขากายภาพบําบัดกับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไ ขปั ญหาอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริ บททางสุ ขภาพที่
เปลีย่ นแปลงไป
3.2 วิธกี ารสอน
1. ส่งเสริมให้ นิสติ เกิดเจตคติท่ดี ีในการค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเองและพัฒนาตนเองให้ มีความสามารถ
เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้ นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดยใช้ องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อ่นื ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ท่ปี ลอดภัยหรือมีคุณภาพในการให้ บริการทางกายภาพบําบัด
3. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้ นิสติ ได้ บูรณการความรู้ทางกายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่
เกี่ยวข้ องและให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
3.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมิ น ผลจากการตอบคํา ถามที่แ สดงให้ เห็น ถึงการพั ฒ นาตนเองให้ มีค วามรู้ค วามสามารถ
เพิ่มขึ้น
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2. ประเมินผลจากการตอบคําถามในชั้นเรียนและรายงานที่กาํ หนดให้ ในการบูรณการความรู้ทาง
กายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา
นิสิตต้ องมีความสามารถในการปรั บตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่ างสร้ างสรรค์กับ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สามารถทํางานร่วมกันได้ ต้ องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และเรียนรู้ท่จี ะพัฒนาตนเองใน
ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกําหนดผล
การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีจิตบริการ สามารถปรับตัว และมีปฏิสมั พันธ์อย่างสร้างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริการ ผูร้ ่วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริเริม่ ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ ํา และสมาชิกในทีมสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่ อหน้าที่ ต่ อสังคม รับผิดชอบในการเรียนรู ้ และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
องค์กร
4.2 วิธกี ารสอน
1. มอบหมายงานให้ นิสิตค้ นคว้ าความรู้ในช่ วงฝึ กปฎิบัติงานทางคลินิก โดยส่งเสริมให้ มีจิตบริการ
และมีปฎิสมั พันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ใช้ รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้ เกิด
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้ ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ และผู้ตาม
ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้ าแสดงความคิดเห็นของตนและ
พร้ อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
4. จัดให้ มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
5. จัดกิจกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติ ในขณะร่วมการสัมมนา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้ นคว้ าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบของ
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การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยกําหนดผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. สามารถศึกษาทําความเข้ าใจในประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้ นคว้ า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
(ความรับผิดชอบรอง)
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ
การนําเสนอทีเ่ หมาะสมวิธีการสอน
5.2 วิธกี ารสอน
1.มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองและผ่ า น Website ต่ า ง ๆ ที่ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม
2. ส่งเสริมให้ นิสติ นําเสนอการสัมมนาโดยใช้ รปู แบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
3. ส่งเสริมให้ นิสติ มีทกั ษะการสื่อสารทั้งในการพูด การเขียนและมีรปู แบบการนําเสนองานที่เหมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. สังเกตจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. สังเกตจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ ใช้
ทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง
3. สังเกตจากรูปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1 19 ธ.ค.2562
9.30-11.30

2

13.30-15.30
8.30-9.30

2

9.30-11.30

2

1

2 26 ธ.ค.2562

สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย (Wellbeing and health problems in Thais)
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: สุขภาวะและปัญหาสุขภาพ
ของคนไทย
ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic epidemiology)
สอบภาคทฤษฎีครั้งที่ 1
การบริหารจัดการโครงการ (Project
management)

ผูส้ อน

ผูส้ อน

ห้องเรียน

อาจารย์
พิเศษ

หัวข้อ

อ.ดร.วีรยา
321
อ.ดร.วีรยา

อ.อรพินท์

อ.ดร.นิตยา
อ.ดร.วีรยา

อ.อรพินท์

อ.ดร.วีรยา
321

11.30-12.30
13.30-14.30
8.30-12.30
3

สอบปฎิบตั ิ

1

สอบบรรยาย

8.30-9.30

สัมมนา

เวลา

ปฏิบตั ิ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 2

5 มี.ค.2563
13.30-15.30
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1

สัมมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ

อ.ดร.วีรยา

อ.ดร.
นิธนิ ันท์

อ.ดร.วีรยา

อ.ดร.
นิธนิ ันท์

Active learning การบริหารจัดการโครงการ
6
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: องค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการโครงการ

หน้า 8

321

8.30-10.30
4

2

12 มี.ค.
2563
10.30-14.30
8.30-11.30

5

3
3

19 มี.ค.
2563
11.30-14.30
8.30-10.30

6

2
2

26 มี.ค.
2563
10.30-14.30
8.30-10.30

7

3
2

2 เม.ย.2563
10.30-14.30

3

8.30-9.30
9.30-12.30
8

9 เม.ย.2563
13.30-14.30
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1
3

เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพเบื้องต้ น (Fundamental
อ.ชรินทร์ทพิ ย์
health economics)
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ
อ.ชรินทร์ทพิ ย์
เบื้องต้ น
หลักการบริหารงานเบื้องต้ นและการบริหาร
ความเสี่ยง (Fundamental administration and
อ.นุชนาถ
risk manangement)
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: หลักการบริหารงานเบื้องต้ น
อ.นุชนาถ
และการบริหารความเสี่ยง
ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐาน
การบริการในประเทศไทย (Health service
อ.ภาวิณี
system and accreditation in Thailand)
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: ระบบบริการสุขภาพและ
อ.ภาวิณี
การควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย
การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัดหรือการ
อ.ชัยรัตน์
เป็ นผู้ประกอบการ (Physical therapy clinic
management or entrepreneurships)
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: การบริหารจัดการคลินิก
อ.ชัยรัตน์
กายภาพบําบัดหรือการเป็ นผู้ประกอบการ
พื้นฐานการลงทุน และ branding
สอบภาคทฤษฎีครั้งที่ 2
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: การสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการ 1 (กิจกรรมกลุ่ม)**
Active learning: การสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการ 1
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321
อ.ดร.วีรยา

321
อ.ดร.วีรยา

321
อ.ดร.วีรยา

321
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา
อ.ดร.วีรยา

321

8.30-9.30
9

16 เม.ย.
2563

รวม

บทบาทองค์กรวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ประเทศไทยและระดับนานาชาติ
บทบาทนักกายภาพบําบัดไทย อาเซียนและ
นานาชาติ
สัมมนาเชิงปฏิบัติ: การสาธารณสุขและการ
บริหารจัดการ 2 (อภิปรายและการนําเสนอ)**

1

9.30-10.30

1

10.30-12.30
13.30-17.30

6
14

0

31

2

ผศ.กานดา
321
อ.ดร.วีรยา

ผศ.กานดา

0

หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้ อ ประกอบด้ วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 482, คอมพิวเตอร์ notebook และเครื่องฉาย LCD
อาจารย์ผ้ ูสอนมีการให้ คาํ แนะนํา (formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติ เป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ คือ ภายหลังการสัมมนาทุกหัวข้ อ และประกาศ
คะแนนหลังการสอบทุกครั้ง
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*หัวข้อสัมมนาภาคทฤษฎี: การบริหารจัดการโครงการ
*หัวข้อสัมมนาเชิงปฎิบตั ิและการค้นคว้า เรือ่ ง องค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการโครงการ มีดงั นี้
กลุ่ม 1 การบริหารการเชื่อมโยง
กลุ่ม 2 การบริหารขอบเขต
กลุ่ม 3 การบริหารเวลา
กลุ่ม 4 การบริหารต้ นทุน
กลุ่ม 5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่ม 6 การบริหารการจัดซื้อจัดหา
กลุ่ม 7 การบริหารการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 8 การบริหารความเสี่ยง
กลุ่ม 9 การบริหารคุณภาพ
**หัวข้อสัมมนาเชิงปฎิบตั ิและการค้นคว้า เรือ่ ง การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
กลุ่ม 1 โครงสร้ างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่ม 2 Service plan กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่ม 3 ระบบแฟ้ มข้ อมูล กระทรวงสาธารณสุข
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 มาตรฐานการบริการทางกายภาพบําบัด (PT Standards of practice) ในประเทศไทยและระดับ
นานาชาติ
กลุ่ม 8 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (Universal health coverag)
กลุ่ม 9 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ 3 กองทุน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู ้

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม
(1.1, 1.2)

- การเข้ าชั้นเรียน
- พฤติกรรมในชั้นเรียนและการ
ทํางานกลุ่ม : ความรับผิดชอบ
ความมีระเบียบวินัยในการ
ทํางาน และการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และการนําเสนอหน้ าชั้นเรียน

1,2,3,4

ความรู้
2.4

- สอบทฤษฏี
- รายงานรายบุคล รายงานกลุ่ม
- การตอบคําถามจากการสัมมนา

2

ทักษะทางปัญญา
3.1, 3.3, 3.4

2,3,5

2,3

2

- ประเมินจากการสัมมนา การ
ค้ นคว้ าตามที่มอบหมาย

ทักษะความสัมพันธ์
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
ระหว่างบุคคลและความ
การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน
รับผิดชอบ
- การมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2,5.3 (5.1)

- ประเมินจากความสามารถในการ
สื่อสารและรูปแบบการนําเสนอ
ประกอบการสัมมนา

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน*

ตลอดการจัดการ
เรียนการสอน

10%

-สัปดาห์ท่ี 2 และ
8
-สัปดาห์ท่ี 1-9

55%

-สัปดาห์ท่ี 1-9

10%

-สัปดาห์ท่ี 1-9

20%

-สัปดาห์ท่ี 1-9

5%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ในเครื่องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
 การประเมินผล
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลภาคทฤษฎีท้งั หมด 6 หัวข้ อ
รวม
50%
ได้ แก่
สอบทฤษฎีครั้งที่ 1 (15%)
หัวข้ อ
- สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย
- ระบาดวิทยาพื้นฐาน
สอบทฤษฎีครั้งที่ 2 (35%)
หัวข้ อ
- หลักการบริหารงานเบื้องต้ นและการบริหารความเสี่ยง
- เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพเบื้องต้ น
- ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย
- การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัดหรือการเป็ นผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนา
10%
หัวข้ อ
- องค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการ
- การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 3 รายงานกลุ่มประกอบการสัมมนา
15%
หัวข้ อ
- การบริหารจัดการโครงการ
- การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ 4 รายงานโครงการด้ านสาธารณสุข (รายงานกลุ่ม)
20%
กิจกรรมที่ 5 พฤติกรรมในชั้นเรียน/การมีส่วนร่วมในการชั้นเรียน
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. ตําราและเอกสารหลัก
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้ อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสุข: 2558.
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้ อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559. นนทบุรี; กระทรวงสาธารณสุข: 2559.
 วิสตู ร จิระดําเกิง. 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
 สภากายภาพบําบัด. คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบําบัด พ.ศ. 2555.
http://pt.or.th/file_attach/09Aug201228-AttachFile1344509548.pdf
 กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชําติ พ.ศ. ๒๕๔๕.
http://lib.mnre.go.th/porrorbor/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A/30%20baht%20l
aw.pdf
 สํานักงานประกันสังคม. กองทุนประกันสังคม. http://www.sso.go.th/
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
- การสื่อสารและส่งข้ อเสนอแนะของนิสติ ผ่านแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผู้สอน โดยทีมผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 14

3. การปรับปรุงการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา

มอบหมายงานให้ เกิดการเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดงานในการฝึ กปฎิบัติงานทาง
คลินิก ในรายวิชา คลินิกกายภาพบําบัด
5 และ คลินิกกายภาพบําบัด 6 และนํา
สิ่งที่ได้ เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้น
เรียน
อาจารย์ผ้ ูสอนหัวข้ อการบริหารจัดการ
คลินิกจะมีการชี้แจงและเน้ นยํา้ ให้ นิสติ
ทราบก่อนสอบว่าเนื้อหาอาจเกี่ยวข้ องกับ
เนื้อหาในทางกฎหมาย

การดําเนินการปรับปรุง

จัดทําแผนการมอบหมายงานในหัวข้ อการ
สาธารณสุขและการบริหารจัดการ โดย
มอบหมายในช่วงเปิ ดภาคเรียนช่วงที่ 1
จากนั้นให้ นิสติ ศึกษารายละเอียดของหัวข้ อ
ที่ได้ รับในแหล่งปฎิบัติงานในช่วงออก
ฝึ กงานทางคลินิก และนําสิ่งที่ได้ เรียนรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนในหัวข้ อการ
สัมมนาภายหลังเปิ ดภาคเรียน ช่วงที่ 2
ดําเนินการแจ้ งอ.พิเศษก่อนการจัดการเรียน
การสอน

ความต้องการ
สนับสนุ นจาก
สาขาวิชา
-

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําให้ เกิดการ
เรียนรู้ตามที่กาํ หนดไว้ และวิธกี ารประเมินผลที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การนําเสนอหน้ าชั้นเรียน การมีส่วนร่ วม อภิปราย
และพฤติกรรมในชั้นเรียน
- ส่งข้ อสอบและแบบประเมินการสัมมนาให้ อาจารย์ผ้ ูร่วมสอนได้ พิจารณาก่อนการสอบทฤษฎีและ
การสัมมนา
- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
- ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากทั้งอาจารย์ผ้ ูสอนและตัวอย่างนิสติ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุงโดยนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปี การศึกษาถัดไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสิตเพื่อพัฒนาเนื้อหา
สาระให้ ทนั สมัยปรับวิธกี ารเรียนการสอนและวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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