
 
 

มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชากบ 482 วิชา การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2558 
 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กบ 482 การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ 

PX 482 Public Health and Administration 

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(1-2-3) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

หมวดวิชาบังคับ – 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา   

 สาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Email: weeraya@g.swu.ac.th 

อ.ดร.นิตยา  วิริยะธารากจิ สาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.นิธนัินท ์ ชัยคีรี สาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี สาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ภาวิณ ีวิไลพันธุ ์ รพ.สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 

อาจารย์นุชนาถ  คะหาวงษ์ รพ.นครนายก 

อาจารย์ม่ิงขวัญ เทยีนธนานุรักษ์ รพ.สายไหม กรุงเทพมหานคร  

อาจารย์ชัยรัตน์ แซ่โค้ว นักกายภาพบาํบัดอสิระ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 4 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 

8. สถานทีเ่รียน   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

29 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติ 

1. อธบิายภาวะปัญหาสขุภาพของคนไทยในปัจจุบันและระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (2.5) 

2. อธบิายระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (2.5) 

3. อธบิายเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นที่เกี่ยวข้องกบังานกายภาพบาํบัด (2.5) 

4. อภิปรายบทบาทและการสื่อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบังานกายภาพบาํบัด      

    (2.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

5. อภิปรายและนาํเสนอหลักการบริหารจัดการเบ้ืองต้นที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบาํบัด การบริหารความ

เสี่ยง การบริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัด (1.4, 1.8, 2.5, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4) 

6. เขียนรายงานโครงการด้านสาธารณสขุ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพและงานด้านกายภาพบาํบัดใน

หัวข้อที่สนใจ (1.4, 2.5) 

7. แสดงพฤติกรรมการมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์และรับผิดชอบในการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 

(1.4, 1.5) 

8. แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและการทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

(1.8. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา โดยให้ครอบคลุมสาระสําคัญที่ก ําหนดในมคอ.1 สาขาวิชากายภาพบําบัดและปรับตาม

ข้อเสนอแนะจากที่ได้สรุปผลการดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลักการบริหารจัดการสําหรับงานสถานพยาบาลทางด้าน

กายภาพบาํบัด และการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา   

 

บรรยาย/สมัมนา

ภาคทฤษฎี 
สอนเสริม 

ปฏิบติัการ / สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 

ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

บรรยาย 14 ชม.และ 

สมัมนา 1 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 

สมัมนาเชิงปฏบัิติ 30  ชม./

ภาคการศึกษา 

60ชม./ 

ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการทาํความเข้าใจวิชา และนิสิต

สามารถติดต่อผ่านระบบ A-Tutor ของมหาวิทยาลัย 

- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม(เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)ไม่น้อยกว่า 1 ชม./

สปัดาห์ 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และ                   

ความ

รับผิดชอบ 

5. ทกัษะ

การ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
                          

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องส่งเสริมให้นิสิตสามารถ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและ

ดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง 

5. มีระเบียบวินัยและซ่ือสตัย์ 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

8. สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

1. สอดแทรกค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้นิสติมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเองมี

ระเบียบวินัยและซ่ือสัตย์ตลอดการเรียนการสอน 
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2. ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้นิสติได้ทาํงานกลุ่มเพ่ือเรียนรู้และมีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายตลอดการจัดการเรียน

การสอน 

2. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในการเข้าห้องเรียนและความซ่ือสัตย์ตลอด

การจัดการเรียนการสอน 

3. ประเมินโดยการสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การแสดงออกในช้ันเรียนและการทาํงานร่วมกับ

ผู้อื่นในกจิกรรมกลุ่มต่างๆ 

 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

นิสิตกายภาพบาํบัดต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตและศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี 

ภาคปฏบัิติ กระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน และความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ

ใช้ในการดูแลสขุภาพ ที่นาํไปสู่สขุภาพที่ดีของผู้รับบริการ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังน้ี 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. มีความรู้ด้านระบบสขุภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบการบริการ

กายภาพบาํบัด 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกับการสัมมนา การอภิปรายการ

ค้นคว้าการวิเคราะห์ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการตอบคาํถามที่แสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการ

สมัมนาและการอภิปราย 

3. ประเมินผลจากรายงานหรือช้ินงานที่กาํหนด 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญา เพ่ือพัฒนาไปสู่

ความเป็นนักวิชาชีพ ดังน้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความสามารถพ้ืนฐานในการวิจัยและเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
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ทาํงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ทางปัญญา ดังน้ี 

1. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป (ความรับผิดชอบรอง) 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสิตเกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

2. มอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณการความรู้ทางกายภาพบาํบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการตอบคําถามที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

2. ประเมินผลจากการตอบคาํถามในช้ันเรียนและรายงานที่กาํหนดให้ในการบูรณการความรู้ทาง

กายภาพบาํบัดกบัความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสิตต้องมีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกันได้ ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏบัิติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองใน

ศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม โดยกาํหนดผล

การเรียนรู้ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1.  มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

2.  มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

3.  สามารถทาํงานเป็นทีมในบทบาทผู้นาํและสมาชิกในทีมสุขภาพและในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั 

4.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสงัคม รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร

และสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
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2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือให้เกดิความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

4. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1.ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

สามารถศึกษาและทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

1. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

(ความรับผิดชอบรอง) 

2. สามารถศึกษาทาํความเข้าใจในประเดน็ปัญหา เลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (ความรับผิดชอบ

รอง) 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม (ความรับผิดชอบรอง) 

5.2 วิธกีารสอน 

1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและผ่าน Website ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลที่ ถูกต้องและ

เหมาะสม 

2.  ส่งเสริมให้นิสตินาํเสนอการสมัมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3.  ส่งเสริมให้นิสติมีทกัษะการสื่อสารทั้งในการพูด การเขียนและมีรูปแบบการนาํเสนองานที่เหมาะสม 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

1.  สงัเกตจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน  

2.  สงัเกตจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3.  สงัเกตจากรูปแบบในการนาํเสนอผลงานของนิสติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ภาคการศึกษาที ่2 

ค
รั้ง

ที่ 

วนัท่ี เวลา 

บ
รร

ยา
ย 

ป
ฏิบ

ตัิ
 

สมั
ม

นา
 

สอ
บ

บ
รร

ยา
ย 

หวัขอ้ 
อาจารย ์

พเิศษ 
ผูส้อน 

ห
อ้ง

เรี
ยน

 

1 

3 

ม.ีค. 

2559 

10.30-12.30 2    
ระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (Basic 

epidemiology)  
 อ.ดร.นิตยา 304 

13.30-14.30 1    

สขุภาวะและปัญหาสขุภาพ

ของคนไทย (Well-being 

and health problems in 

Thais)  

 อ.ดร.วีรยา 304 

14.30-16.30   2  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ สขุภาวะ

และปัญหาสขุภาพของคน

ไทย  

 
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิธนิันท ์
304 

2 

10 

ม.ีค. 

2559 

10.30-12.30 

 
2    

ระบบบริการสขุภาพและการ

ควบคุมมาตรฐานการบริการ

ในประเทศไทย (Health 

service system and 

accreditation in Thailand)  

อ.ภาวิณ ี  304 

  13.30-16.30   3  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ ระบบ

บริการสขุภาพและการ

ควบคุมมาตรฐานการบริการ

ในประเทศไทย  

อ.ภาวิณ ี อ.ดร.วีรยา 304 

3 

17 

ม.ีค. 

2559 

10.30-11.30    1 สอบภาคทฤษฎีครั้งท่ี 1  
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.กสมิา 
304 

11.30-12.30 

13.30-14.30 
2    

 เศรษฐศาสตร์สขุภาพ

เบื้องต้น (Fundamental 

health economics) 

อ.มิ่งขวัญ  304 

14.30-17.30   3  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ 

เศรษฐศาสตร์สขุภาพ

เบื้องต้น  

อ.มิ่งขวัญ อ.ดร.วีรยา 304 

4 

24 

ม.ีค. 

2559 

10.30-12.30 

13.30-14.30 
3    

หลักการบริหารงานเบื้องต้น

และการบริหารความเสี่ยง 

(Fundamental 

administration and risk 

manangement)  

อ.นุชนาถ  304 

14.30-16.30   2  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ หลักการ

บริหารงานเบื้องต้นและการ

บริหารความเสี่ยง  

อ.นุชนาถ อ.ดร.วีรยา 304 
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5 

31 

ม.ีค. 

2559 

10.30-12.30 2    
การบริหารจัดการโครงการ 

(Project management) 
 อ.ดร.วีรยา 304 

13.30-14.30   1  
สมัมนาภาคทฤษฎ:ี  

การบริหารจัดการโครงการ  
 

อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิธนิันท ์
304 

       
SDL แผนงานและโครงการ

ด้านสาธารณสขุ 
 

ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

6 

21 

เม.ย. 

2559 

10.30-12.30 

13.30-17.30 
  6  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ การ

บริหารจัดการโครงการ  
 

อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิธนิันท ์
304 

7 

28 

เม.ย. 

2559 

10.30-12.30 2    

การบริหารจัดการคลินิก

กายภาพบาํบดัหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ (Physical 

therapy clinic management 

or entrepreneurships)  

อ.ชัยรัตน ์  304 

13.30-16.30   3  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ การ

บริหารจัดการคลินกิ

กายภาพบาํบดัหรือการเป็น

ผู้ประกอบการ  

อ.ชัยรัตน ์ อ.ดร.วีรยา 304 

       
SDL การสาธารณสขุและการ

บริหารจัดการ 
 

ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

8 

12 

พ.ค. 

2559 

10.30-12.30 

13.30-17.30 
  6  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ การ

สาธารณสขุและการบริหาร

จัดการ* 

 
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิตยา 
304 

9 

19 

พ.ค. 

2559 

10.30-11.30    1 สอบภาคทฤษฎีครั้งท่ี 2  
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.กสมิา 
304 

11.30-12.30 

13.30-17.30 
  5  

สมัมนาเชงิปฏบิตั:ิ การ

สาธารณสขุและการบริหาร

จัดการ* 

 
อ.ดร.วีรยา 

อ.ดร.นิตยา 
304 

รวม   14  31 2     

หมายเหตุ: สื่อการสอนในทุกหัวข้อ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา กบ 482, คอมพิวเตอร์ 

notebook และเคร่ืองฉาย LCD 

*หวัขอ้การศึกษาคน้ควา้ประกอบการสมัมนา 

1. โครงสร้างการบริหารงานกระทรวงสาธารณสขุ 9. Hospital accreditation in Thailand 

2. Service plan กระทรวงสาธารณสขุ 10. เปรียบเทยีบสทิธปิระโยชน์ด้านสขุภาพ 3 กองทุน 

3. ระบบแฟ้มข้อมูล 40 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสขุ 

4. ICD-10 TM coding system 

5. ICF Concepts and coding system 

6. JCI Hospital accreditation standards 

7. PT Standards of practice 

8. Universal health coverage 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของ

การประเมิน* 

2,4,5 
คุณธรรมจริยธรรม 

1.4, 1.5, 1.8 

- การเข้าช้ันเรียน 

- พฤติกรรมในช้ันเรียนและการ

ทาํงานกลุ่ม : ความรับผิดชอบ 

ความมีระเบียบวินัยในการ

ทาํงาน และการทาํงานร่วมกับ

ผู้อื่น 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

และการนาํเสนอหน้าช้ันเรียน  

ตลอดการจัดการ

เรียนการสอน 
10% 

 1,2,3,4 
ความรู้ 

2.5 

- สอบทฤษฏ ี

- รายงานรายบุคล รายงานกลุ่ม 

- การตอบคาํถามจากการสมัมนา 

-สปัดาห์ที่ 3,9 

-สปัดาห์ที่ 6, 

8,9 

55% 

2 
ทกัษะทางปัญญา 

 (3.1, 3.4) 

- ประเมินจากการสมัมนา การ

ค้นคว้าตามที่มอบหมาย 

-สปัดาห์ที่ 6, 

8,9 
10% 

2,4 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ

การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน 

- การมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 

-สปัดาห์ที่ 6, 

8,9 
20% 

2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(5.3) 

-   ประเมินจากความสามารถในการ

สื่อสารและรูปแบบการนาํเสนอ

ประกอบการสมัมนา 

 

 

-สปัดาห์ที่ 6, 

8,9 
5% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ในเคร่ืองหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด 

• การประเมินผล 

กิจกรรมที ่1 การประเมินผลภาคทฤษฎีทั้งหมด 6 หัวข้อ   รวม  50% 

ได้แก่ หัวข้อ 

- ระบาดวิทยาพ้ืนฐาน  

- สขุภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย  

- ระบบบริการสขุภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย  

- เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบ้ืองต้น 

- หลักการบริหารงานเบ้ืองต้นและการบริหารความเสี่ยง 

- การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบาํบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ  

    กิจกรรมที ่2 การสมัมนา / ปฏบัิติ/การค้นคว้าตามที่มอบหมาย   10% 

กิจกรรมที ่3 รายงานรายบุคคล: โครงการด้านสาธารณสขุ     20% 

กิจกรรมที ่4 รายงานกลุ่ม ประกอบ: สมัมนาการบริหารจัดการโครงการ  

สมัมนาการสาธารณสขุและการบริหารจัดการ  15% 

กิจกรรมที ่5 พฤติกรรมในช้ันเรียน/การมีส่วนร่วมในการช้ันเรียน   5% 

รวม         100% 

• เกณฑก์ารพจิารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

นิสติต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์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 จึงจะถือว่าสอบผ่านตามเกณฑส์ภาวิชาชีพ 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

• สมคิด พรมจุ้ย. เทคนิคการประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2550. 

• นวรัตน์ สวุรรณผอง และฉวีวรรณ บุญสยุา. การประเมินผลการเขียนแผนงาน/โครงการด้าน 

สาธารณสขุ. กรุงเทพฯ: พรทพิย์การพิมพ์. 2548.  

• สมบัติ ธาํรงธญัวงศ์. การบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริ

หารศาสตร์. 2544. 
• ข้ันตอนในการเขียนโครงการ http://www.kiriwong.net/nakhonsawan/km5.htm 

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

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

• สภากายภาพบาํบัด. คู่มือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบาํบัด 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/  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

- สงัเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน ระหว่างการทาํสัมมนา และอภิปราย  

- สงัเกตปฏสิัมพันธ ์การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปรายระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน  

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเห็นของนิสิตการประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหาอุปสรรคแนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้ นสุดการสอนรวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสิตรุ่นต่อไป 

- ในปีการศึกษา 2558 ได้ปรับปรุงโดยแบ่งการสอบภาคทฤษฎีออกเป็น 2 คร้ัง เน่ืองจากเหน็ชอบ

กับเหตุผลที่นิสิตเสนอจากการประเมินรายวิชา ซ่ึงสอดคล้องกับที่ระบุในข้อเสนอแนะที่ได้จาก

สรุปผลการดาํเนินงานรายวิชาใน มคอ.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบของคณาจารย์อื่นที่

ไม่ใช่ทมีผู้ร่วมสอน 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- นาํข้อคิดเหน็ของนิสิตมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเน้ือหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงโดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาจัดเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิตเพ่ือพัฒนาเน้ือหา

สาระให้ทนัสมัยปรับวิธกีารเรียนการสอนและวิธกีารประเมินผลให้ตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ปรับปรุงรายวิชาจากผลการทวนสอบฯและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

 

 

 

 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 


