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รายวิชา สส 320 การบริหารงานสุขภาพ
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 320 การบริหารงานสุขภาพ
HPX 320 Health Administration
2. จำนวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาชีพสาธารณสุข
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
อาจารย์ยุพารัตน์ อดกลั้น
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
อาจารย์ผู้สอน
ลำดับที่
รายชื่อ
สังกัด
3
อาจารย์ยุพารัตน์ อดกลั้น
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
อาจารย์ ด.ร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทเี่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฎี ห้อง 140 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 มิถุนายน 2564
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการงานสุขภาพการวางแผนและจัดทำโครงการ
การควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลงานด้านสุขภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข โดย
ยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตสามารถ
1. มีความรู้ความเข้าใจระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับต่าง
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการข่าวสารบุคคลและทรัพยากรในงานด้าน
สุขภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารงานด้านสุขภาพ
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงงานสาธารณสุข
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลักการการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
6. ปฏิบัติปฏิบัติประเมินความเสี่ยงในงานสุขภาพและวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงในงานสุขภาพ
7. ปฏิบัติประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ และกำหนดแนวทางแก้ไขตามหลักการการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
8. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารและการจัดการเพื่อจัดการงานสุขภาพในระดัภาคเอกชนและระดับชุมชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรู้รายวิชา
CLO
รายละเอียด
CLO1 อธิบายหลักการและแนวคิดการบริหารงาน
สุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ
CLO2 อธิบายการประกันคุณภาพ การบริหาร
ความเสี่ยงในงานสุขภาพ การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
CLO3 ปฏิบัติประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพ และกำหนดแนวทางแก้ไขตาม
หลักการการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
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ความสอดคล้องกับ PLO
PLO1

การประเมิน
สอบทฤษฎี

PLO1

สอบทฤษฎี

PLO5,PLO6

แบบปฏิบัติการออกแบบแนว
ทางการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขให้สอดคล้อง
กับกรณีศึกษาการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
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CLO4 ปฏิบัติประเมินความเสี่ยงในงานสุขภาพและ
วิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงในงานสุขภาพนำไปสู่การวางแผน
ประกันคุณภาพ
CLO5 การประยุกต์องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ในระบบงานด้านสุขภาพ

PLO5

แบบฝึกฝึกปฏิบัติวิเคราะห์
ระบบประกันสุขภาพในแต่ละ
รูปแบบ

PLO5, PLO, PLO8

1. นำเสนองานและสัมมนา
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียนใน
2. การออกแบบธุรกิจ
สุขภาพให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดการบริหารงานสุขภาพ การมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา
สุขภาพ การวางแผน การจัดองค์กร การอํานวยการ การประสานงาน การติดตามดูแล สนับสนุน การควบคุม
กำกับและประเมินผล ระบบบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ การบริหารและการจัดการทรัพยากรงานสขุภาพ
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝึกปฏิบัต/ิ งาน การสัมมนา/กรณีศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง(SDL)
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30

10

20

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
สส 320 การ
บริหารงาน
สุขภาพ

2

3

2. ด้านความรู้

1 2 3

4

5.ทักษะ
การ
4.ทักษะ
วิเคราะห์
6.
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ทักษะ
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
การสื่อสาร
พิสัย
และความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2
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4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา 1. กำหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน 1. ประเมินจากบันทึกการเข้า
การเข้าห้องสอบ และการแต่งกาย ห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงาน
ตามระเบียบของคณะ
ที่ได้มอบหมาย
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม

-

-

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

-

2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

1. มีความรู้พื้นฐานศึกษาทั่วไป

-

-

2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจในศาสตร์ 1.มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม 1. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน มอบหมาย
และจัดทำรายงาน
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระ 1. การสอนบรรยาย
สำคัญของศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับการ 2. การถาม-ตอบ
ส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำความรู้ไป 3. ศึกษาดูงาน
ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชัน้ เรียน
และจัดทำรายงาน

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย

1. การสอนบรรยาย
2. การถาม-ตอบ
3. ศึกษาดูงาน
4. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชัน้ เรียน
และจัดทำรายงาน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ใ ห้ เ กิ ด 1. มอบหมายกรณีศึกษาเพื่อให้
ประเมินจากแบบประเมินการ
ประโยชน์
ร่วมกันวิเคราะห์และสัมมนาร่วมกัน สัมมนา
ในชั้นเรียน
2. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่า งเป็น 1. จัดกิจกรรม Active Learning
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน
3 . ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ ม ิ น ว ิ พ า ก ษ์
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน
4. มี ค วามคิ ด ริ เ ริ ่ ม สร้ า งสรรค์
นวัตกรรม
5. สามารถศึ ก ษา ค้ น คว้ า และ 1. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ประเมิ น ข้ อ มู ล แนวคิ ด หรื อ ย่อยและสัมมนาร่วมกันในชั้นเรียน
หลั กฐานใหม่ๆ จากแหล่ งข้อมูลที่ และจัดทำรายงาน
หลากหลาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา

1. กำหนดมาตรฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics

1. ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
การสัมมนา
2. ประเมิ น จากรายงานที ่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (รายงานส่ ว นบุ ค คล
รายงานกลุ่ม และแบบปฏิบัติการ)

4.3 วิธีการประเมินผล

1. สามารถทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ใน จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มี ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้
การทำงานในบทบาทผู้นำและผู้ตาม ของนิสติ ระหว่างการสัมมนาและ
ได้แก่ สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน อภิปรายร่วมกัน
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม
สังคมและสิ่งแวดล้อม
และสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สุขภาพให้นิสติ เรียนรู้ และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบใน การแก้ปัญหาโดย
เริ่มต้นจาก ตัวนิสิตเอง
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ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทำงานเป็น
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย์

หน้า 5

มคอ. 3

3 . ส า ม า ร ถ ป ร ั บ ต ั ว ใ ห ้ เ ข ้ า กั บ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
สถานการณ์ต่างๆ
learning หลากหลายรูปแบบ
ของนิสติ ระหว่างการสัมมนาและ
เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกัน
ต่างๆ
4. สามารถพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข อง 1.จัดกรณีศึกษาที่นสิ ิตได้มีโอกาส 1.ประเมินจากผลงานที่ได้รบั หมอบ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ฝึกการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่ หมาย (รายงานส่วนบุคคล รายงาน
หลากหลายเพือ่ นำมาวิเคราะห์และ กลุ่ม และแบบปฏิบัติการ)
นำเสนอแนวทางทีเ่ หมาะสม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.2 วิธีการสอน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เพื ่ อ ให้ เ ข้ า ใจองค์ ค วามรู ้ หรื อ
ประเด็นปัญหา
2. สามารถสื ่ อ สารได้ อ ย่ า งมี 1. ฝึกการใช้ทกั ษะสื่อสารเพือ่
1. ประเมินจากคุณภาพในการ
ประสิทธิภาพ
นำเสนอการสัมมนา
นำเสนอข้อมูลในการสัมมนา ที่
แสดงถึงความสามารถในการ
สื่อสาร และแบบประเมินการ
สัมมนา
3. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ใ น การ 1. ฝึกการใช้เทคโนโลยีใน การ
1. ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
และการสัมมนาที่แสดงถึง
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี เลือกใช้ได้เหมาะสม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมิน)
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หน้า 6

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

วันที่สอน

9/8/2021

2 16/8/2021

3 23/8/2021

เวลา

หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

1. แผนการสอน

บรรยาย
2 - 2
-แนะนำการเรียนการสอนของ
รายวิชา
-แนวคิดการบริหารและการ
จัดการงานสุขภาพ
8.30- -การจัดการองค์กรด้านสุขภาพ
12.30 และระบบบริการสุขภาพ
สัมมนา
-การจัดการองค์กรด้านสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพ

บรรยาย
2 - 2
-การจัดการระบบข้อมูล
ข่าวสารในงานสุขภาพ
สัมมนา
8.30- -จัดทำ Mild map ในแต่ละ
12.30 ประเด็นเป็นรายกลุ่ม

บรรยาย
2
- การบริหารจัดการบุคคลใน
งานสุขภาพ
8.30สัมมนา
12.30
-จัดทำ Mild map ในแต่ละ
ประเด็นเป็นรายกลุ่ม

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

บรรยายภาษาอังกฤษ - Computer อ.ยุพารัตน์
ประกอบ PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
(Online-SWU moodle)
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
Active learning แบบ
jigsaw
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
(Online-SWU moodle)
มอบหมายประเด็นกรณีศึ
กาและให้นสิ ิตแต่ละกลุ่ม
ใช้โปรแกรม coggle เพื่อ
สร้าง mildmap ช่วยใน
การสรุปข้อมูลจาการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
เนื้อหา
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
(Online-SWU moodle)
มอบหมายประเด็นกรณีศึ
กาและให้นสิ ิตแต่ละกลุ่ม
ใช้โปรแกรม coggle เพื่อ
สร้าง mildmap ช่วยใน
หน้า 7

วันที่สอน

4 30/8/2021

5

6/9/2021

6 13/9/2021

7

20/9/2021

เวลา

หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

2
บรรยาย
-การบริหารจัดการการคลัง
และพัสดุในงานสุขภาพ
สัมมนา
8.30- -จัดทำ Mild map ในแต่ละ
12.30 ประเด็นเป็นรายกลุ่ม

2

บรรยาย
-การตัดสินใจในการ
บริหารงานสุขภาพ
8.30- สัมมนา
12.30 -การตัดสินใจในการ
บริหารงานสุขภาพ

2

8.3012.30

8.3011.30

2

2 2
บรรยาย
-การบริหารความเสี่ยงในงาน
สุขภาพ
ปฏิบัติ
-แบบปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงในงานสุขภาพ
4 - บรรยาย
-การประกันคุณภาพงาน
สุขภาพ
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กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

การสรุปข้อมูลจาการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
เนื้อหา
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
(Online-SWU moodle)มอบหมายประเด็นกรณีศึ
กาและให้นสิ ิตแต่ละกลุ่ม
ใช้โปรแกรม coggle เพื่อ
สร้าง mildmap ช่วยใน
การสรุปข้อมูลจาการ
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
เนื้อหา
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
(Online-SWU moodle)
สัมมนาร่วมแลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
Active learning แบบ
jigsaw
- Computer อ.ดร.อ้อมใจ
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ยุพารัตน์
SWU moodle

บรรยายประกอบ
PowerPoint
SWU moodle

- Computer อ.ดร.อ้อมใจ

หน้า 8

วันที่สอน

8 27/9/2020

เวลา

หัวข้อ

ปฏิบัติการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์
ระบบประกันคุณภาพในแต่ละ
8.30รูปแบบ
11.30

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

4

- - - 3
8.30- สอบกลางภาค
11.30
2 - 2
บรรยาย
-การบริหารงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ
สัมมนา
8.30- -กรณีศึกษาการบริหารระบบ
10 11/10/2020
12.30 หลักประกันสุขภาพ
9 4/10/2021

บรรยาย
2 2
-การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
ปฏิบัติ
8.30-การออกแบบแนวทางการ
11
12.30
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
18/10/2020
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับ
กรณีศึกษาการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

12

8/11/2020

4 - บรรยาย
-การจัดการงานสุขภาพในเขต
8.30สุขภาพ ระดับชุมชน และ
12.30
ระดับเอกชน
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กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- Computer อ.ดร.อ้อมใจ
แบบฝึกฝึกปฏิบัติ
อ.ยุพารัตน์
วิเคราะห์ระบบประกัน
คุณภาพในแต่ละรูปแบบ
และการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
สอบทฤษฎี
อ.ดร.อ้อมใจ
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
SWU moodle
ให้นิสิตอ่านงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับระบบประกัน
สุขภาพและวิเคราะห์ตาม
ประเด็นที่กำหนดให้แล้ว
นำเสนอข้อมูลเพื่อสัมมนา
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อ.ดร.อ้อมใจ
SWU moodle
และการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
จัดทำรายงานรายบุคคล
การออกแบบแนวทางการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
SWU moodle
และการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
หน้า 9

วันที่สอน

เวลา

หัวข้อ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

-การจัดเตรียมคำถามเพื่อ
สัมภาษณ์บุคลากรสาธารณสุข
ในพื้นที่
สัมมนา
- - 4
-สัมภาษณ์บุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่เกี่ยวกับ
8.30- การดำเนินงานการจัดการ
13
15/11/2021 12.30 สุขภาพในชุมชน
-การวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดในการจัดการ
สุขภาพในชุมชน
2 บรรยาย
-การบริหารจัดงานสุขภาพใน
ยุคประชาคมเ ศรษฐกิจ
10.3014
อาเซียนและระดับนานาชาติ
17/11/2021 12.30

2

สัมมนา
กรณีศึกษาเมืองบริการสุขภาพ
15 22/11/2021

9.0011.00

บรรยาย
-การบริหารจัดการธุรกิจ
12.30สุขภาพ
16 22/11/2021
16.30
-การเรียนรู้กรณีศึกษาธุรกิจ
สุขภาพผ่านวิดีโอตัวอย่าง
สัมมนา
8.3017 29/11/2021
12.30
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4 -

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

นำเสนอข้อมูลที่ได้จาก - Computer อ.ยุพารัตน์
อ.ดร.อ้อมใจ
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับ บุคลากรสาธารณสุขเของ
แต่ละกลุ่มและสัมมนา
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
จัดทำรายงานกลุ่ม
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
SWU moodle
และการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
มอบหมายกรณีศึกษาและ- Computer อ.ยุพารัตน์
อ.ดร.อ้อมใจ
ให้นิสิตวิเคราะห์ตาม ประเด็นที่กำหนดให้
นำเสนองานและสัมมนา
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- Computer อ.ยุพารัตน์
บรรยายประกอบ
PowerPoint
SWU moodle
และการอภิปรายร่วมกัน
ในชั้นเรียน
นำเสนองานและสัมมนา - Computer อ.ยุพารัตน์
อ.ดร.อ้อมใจ
ร่วมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในชั้นเรียน
หน้า 10

วันที่สอน

เวลา

หัวข้อ

การออกแบบธุรกิจสุขภาพที่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
8.30- สอบปลายภาค
18 13/12/2021
11.30
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
1 1.1, 2.3, 2.4, 3.2 (2.2)
2 1.1, 2.3, 2.4, 3.2 (2.2)
3 1.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.5, 4.2, 4.4,5.2
(2.2, 3.1)
4 1.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.5, 4.2, 4.4
5 1.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2,4.4 (4.1,5.3)
6 1.1, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2,4.4 (5.3)

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา
สอบบรรยาย
สอบปฏิบัติ

สัปดาห์ที่

มคอ. 3

- - - 3

กิจกรรมการเรียนการ
สอน

วิธีการ
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
การสัมมนา
การฝึกปฏิบัติ
รายงานกลุ่ม
รายงานรายบุคคล

ผู้สอน

อ.ยุพารัตน์

สอบทฤษฎี

สัปดาห์ สัดส่วน
9
35
17
35
5,15,17

15

6,8
13
11

10
5
5

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ :
มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ
และการทำผิดอื่นๆ
2. ด้านความรู้
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
และความรับผิดชอบ
เรียน
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
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3.ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ 1.ประเมินจากการสังเกตการใช้คณิตศาสตร์
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
หรือสถิติในการตอบคำถามหรืออภิปรายใน
สารสนเทศ
ชั้นเรียน
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา

10

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด :
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ
60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
1. สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (เล่มที่ 1). ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มสธ, 2556
2. สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (เล่มที่ 2). ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มสธ, 2556
3. บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ครั้งที่
1. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
4. ศรุดา สมพอง. การบริหารงานสาธารณสุข. ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
http://www.moph.go.th/other/inform/history/hi/test1.html
http://dental.anamai.moph.go.th/wichakan/dhsecurity.html
http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/decen/decen03.html
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
-ไม่มีหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทำขึ้น
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2.

3.

4.

5.

3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
4. ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผูร้ ่วมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้
การปรับปรุงการสอน
1. ปรับรูปแบบให้มี active learning มากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ขยายความเข้าใจจากทฤษฏีที่เรียน
2. เพิ่มเติมรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั บุคลาการสาธารณสุขในพื้นที่ผ่านระบบ
ออน์ไลน์ ZOOM
3. เพิ่มการทำแบบทดสอบก่อนหลังเรียนเพื่อให้เกิดการเป็นการทบทวนการเรียนรู้
การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ และรายงาน
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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