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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กภ 291 การสือ่สารสุขภาพเบื้ องตน้ 

สาขากายภาพบ าบดั 

คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

กภ 291  วิชา การสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น 

PTX 291  Basic Health Communication 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

  1(0-2-1) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

หมวดวิชาเลือก 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อ.รุจิรวรรณ  

อ.ดร.ธติิมาศ 

ผศ.ดร.สายธดิา 

ผศ.ผกาภรณ์ 

อ.ดร.พิมลพร 

อ.ดร.ประภาวดี 

อ.สวุัฒน์ 

อ.ดร.อรพินท ์ 

อ.ดร.อรวรรณ 

อ.ปิยนุช 

อ.ดร.พีรยา 

อ.ดร.ปะการัง 

อ.ดร.กนกวรรณ   

อ.จินตนา 

อ.ดร.ยุภาภรณ์ 

อ.พิมพ์พร 

บุปผาพรหม 

วินัยรักษ์ 

ลาภอนันตสนิ 

พู่เจริญ 

เชาว์นไวพจน์

ภิรมย์พล 

จิตรด ารงค์ 

การุณทรัพย์เจริญ

เย่ียมพัฒนพร 

ยอดสมสวย 

เตม็เจริญสขุ 

ศรีมี 

ทองโชติ 

ตันหยง 

รัตนวิจิตร 

กล้วยอ่อน 

rujirawan@g.swu.ac.th 

thitimard@g.swu.ac.th  

saitida@g.swu.ac.th 

pakaphu@g.swu.ac.th 

pimonpor@g.swu.ac.th 

prapawad@g.swu.ac.th 

suwatj@g.swu.ac.th 

orapink@ g.swu.ac.th 

orawany@g.swu.ac.th 

piyanuchy@g.swu.ac.th 

peeraya@ g.swu.ac.th 

pakarang@g.swu.ac.th 

kanogwun@g.swu.ac.th 

jintanat@g.swu.ac.th 

yupapornr@g.swu.ac.th 

pimpornkl@g.swu.ac.th 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

mailto:yupapornr@g.swu.ac.th
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)    –ไม่มี- 

 

8. สถานที่เรียน 

ห้อง 301, 302 คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ 

ออนไลน์ผ่าน SWU moodle และ zoom 

 

9. วนัที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

6  กรกฎาคม 2564 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
 

เพื่อให้นิสติสามารถ ELO  

1. ปฏบิัติการให้ค าปรึกษาและสื่อสารสขุภาพกบัผู้ป่วยโดยค านึงถึงผู้ป่วยเป็นส าคัญ (A) 1, 4 

2. ปฏิบัติการให้ค าปรึกษาและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสุขภาวะ ปัญหาสุขภาพในวัย

ต่างๆ คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ และพฤติกรรมสขุภาพ (A) 

2  

3. ซักประวัติและสื่อสารกับผู้ ป่วยได้เหมาะสมกับวัย สถานการณ์ และภาวะโรคต่างๆได้

อย่างมีประสทิธภิาพ (A) 

3 

4. สามารถสืบค้นข้อมูลสุขภาวะในสถานการณ์และภาวะโรคต่างๆได้อย่างทันสมัยและมี

ประสทิธภิาพ (A) 

5 

หมายเหตุ  

A= Apply 

ELO1= Take responsibility for their learning and professional development. 

ELO2= Demonstrate an understanding of the human body in health and disease, ageing process. 

ELO3= Demonstrate basic skills required for practice (assessment, diagnosis, management and  

      communication). 

ELO4= Demonstrate a professional altruism. 

ELO5= Comply with all relevant standards and regulations, and practice within the rules of  

           professional conduct. 
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2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา  

จัดให้สอดคล้องกบัหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความส าคัญ องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารสขุภาพ การสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละวัยหรือใน

สถานการณ์และภาวะโรคต่าง ๆ การให้ค าปรึกษา การซักประวัติและวิธกีารสื่อสารกบัผู้ป่วยเบื้องต้น 

 

2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะคนที่ต้องการ)  ไม่น้อยกว่า  1 ชม./

สปัดาห์ 

 

4. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล และ                       

ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสยั 

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

                           
 
 

 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

บรรยาย สอนเสริม ปฏิบติัการ / สมัมนา  
ศึกษาดว้ยตนเอง

นอกชั้นเรียน 

- 

 

ตามความต้องการ

ของนิสติเฉพาะราย 

ปฏบิัติ 15  ชม./ภาคการศึกษา 

สมัมนาเสริมปฏบิัติการ 15 ชม./ภาคการศึกษา 
5 
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ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่

จะต้องส่งเสริมให้นิสิต สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์ มีจิตส านึก สาธารณะ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์

ต่อสงัคมส่วนรวม โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

1.  มีความซื่อสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. ไม่ประเมิน 

4. ไม่ประเมิน 

5. ส่งเสริมใหผู้ป่้วย/ผูใ้ชบ้ริการไดร้บัรู ้และเขา้ใจสิทธิของตนเองในการรบับริการ (ความ

รบัผิดชอบหลกั) 

6. เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์และสามารถจัดการกับปัญหา คุณธรรม 

จริยธรรม ในทุกสถานการณไ์ดอ้ย่างหมาะสม (ความรบัผิดชอบหลกั) 

1.2  วิธกีารสอน 

1. ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏบิัติในการเรียนการสอนให้ชัดเจนในรายวิชา  

2. สอดแทรกเนื้ อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ ป่วยระหว่างการ

สอนสมัมนาและภาคปฏบิัติ  

3. ฝึกปฏบิัติ ท ากจิกรรม ส่งเสริมให้เกดิความซ่ือสตัย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ก าหนดเกณฑม์าตรฐานในการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา  

2. สงัเกตพฤติกรรมความซ่ือสตัย์และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การท ารายงาน  

3. ประเมิน สงัเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏบิัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงใน

ชั้นเรียน เช่น การแต่งกาย การช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน  

 

2 ความรู ้

นิสิตกายภาพบ าบัดมีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ ในศาสตร์ที่เป็นพื้ นฐานของชีวิต 

และศาสตร์ของวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ กระบวนการวิจัยพื้ นฐาน และความรู้ ในศาสตร์อื่นๆที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ ที่น าไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ รับบริการ โดย

ก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  ดังนี้  

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 
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2. สามารถอธบิายความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชาชีพ ระบบ

สขุภาพ กฎหมาย ความรู้ ด้านการจัดการ การบริหารงานบริการกายภาพบ าบัดหรือสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง (ความรับผิดชอบรอง) 

3. สามารถอธิบายสาระส าคญัของศาสตรที์่เป็นวิชาชีพกายภาพบ าบดัเพือ่ใหค้วามรูใ้นการ

ส่งเสริม ป้องกนัการเกิดโรคหรือภาวะต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง (ความรบัผิดชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

2.2  วิธกีารสอน 

1. จัดรูปแบบการเรียนรู้ ในศาสตร์ของพื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาชีพกายภาพบ าบัดทั้ง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สื่อออนไลน์ อย่างเป็นระบบตามลักษณะธรรมชาติรายวิชา ตลอดจน

เนื้อหาสาระของรายวิชา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการฝึกปฏิบัติ ร่วมกับ

การสมัมนา การอภิปราย การค้นคว้า  

2. การวิเคราะห์ร่วมกบัส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัด

ให้มีการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา สถานการณ์จริง การสมัมนา  

2.3  วิธกีารประเมินผล 

1. สอบภาคปฏบิัติ 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา       

การอภิปรายหรือการฝึกปฏบิัติ 

3. การประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่ก าหนด 

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

 นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นิสติคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้  

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ (ความรับผิดชอบรอง) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถประเมิน วิพากษส์ถานการณต่์างๆ โดยใชค้วามรูเ้ป็นฐาน (ความรบัผิดชอบหลกั) 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

6. ไม่ประเมิน 

7. ไม่ประเมิน 

3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง จัดกจิกรรมให้นิสิตฝึกค้นคว้าหาความรู้  

ด้วยตนเอง และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

2. สมัมนากรณีศึกษาโดยใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการความรู้ในสาขา

กายภาพบ าบัดและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
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3. เลือกกรณีศึกษาที่เป็นประเดน็สาธารณะให้นิสติฝึกวิพากษ์ วิจารณ์ในชั้นเรียน และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ผู้ป่วย สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติได้อย่าง

สมดุล 

4. น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และสะท้อนคิดในชั้นเรียน 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลเป็น

ระบบในการสมัมนา การอภิปรายหรือการฝึกปฏบิัติ 

2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงานที่ก าหนด 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่พัฒนา 

นิสิตได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถท างาน

ร่วมกันได้  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยก าหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. สามารถท างานร่วมกบัผูอื้่นในฐานะผูน้ าและผูร่้วมงานได ้(ความรบัผิดชอบหลกั) 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ (ความรับผิดชอบรอง) 

4. มีจิตบริการและมีปฏสิัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา (ความ

รับผิดชอบรอง) 

5. ไม่ประเมิน 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตฝึกการปรับตัว การท างานร่วมกันกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

ร่วมกลุ่ม สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง และค้นหาทางออกร่วมกนั 

2. จัดประสบการณ์การเ รียนรู้ ที่ เ น้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ มา รับบริการ ผู้ ร่ วมงานหรือ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่มเพื่อผลักดันให้เกิดการอภิปราย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน อันจะไปสู่การฝึกที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทมีและการแสดงออกของภาวะผู้น าและผู้ตาม

ทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเหน็ของตนและ

พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะสมัมนา 

2. ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน การปฏิบัติ และการ

แก้ปัญหา 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
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สามารถศึกษา และท าความเข้าใจในประเดน็ปัญหา สามารถเลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ

น าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ โดยก าหนดผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

1. ไม่ประเมิน 

2. สามารถสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ความรบัผิดชอบหลกั) 

3 สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และเลือกใชไ้ดเ้หมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมีประสิทธิภาพ (ความรบัผิดชอบหลกั) 

5.2 วิธกีารสอน 

1. มอบหมายงาน รายงาน กรณีศึกษา รวมถึงการน าเสนอผลงาน โดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธภิาพ  

5.3  วิธกีารประเมินผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน  

2.  ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา ที่แสดงถึง

ความสามารถในการสื่อสาร การสบืค้นข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และการรู้จักแหล่งข้อมูลที่

เหมาะสม 

 

6 ทกัษะพิสยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

6.1  ทกัษะพิสยัที่ต้องการพัฒนา 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

พิเศษ/
Head

ร่วมสอน ร่วมสอน ร่วมสอน

1 23-พ.ย.-64 8.00-10.00 2 84 4 21 การส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละวัยหรือในสถานการณ์และภาวะโรค
ต่างๆ (1) (ประเมนิปฏิบัติการในชั้นเรียน)

ปิยนุช รุจิรวรรณ อรพินท์ อรวรรณ 301, 302

8.00-9.00 1 84 4 21 การส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละวัยหรือในสถานการณ์และภาวะโรค
ต่างๆ (2) (ประเมนิปฏิบัติการในชั้นเรียน)

ปิยนุช ธิติมาศ กนกวรรณ ท ประภาวดี 301, 302

9.00-10.00 1 Active learning: สุขภาวะและปัญหาสุขภาพในวัยต่าง ๆ คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ และพฤติกรรมสุขภาพ

3 07-ธ.ค.-64 8.00-10.00 2 84 2 42 สุขภาวะและปัญหาสุขภาพในวัยต่าง ๆ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
และพฤติกรรมสุขภาพ

พิมลพร สายธิดา 301, 302

4 15-ธ.ค.-64 8.00-9.00 1 Active learning: การส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละวัยหรือใน
สถานการณ์และภาวะโรคต่าง ๆ

5 21-ธ.ค.-64 8.00-10.00 2 84 2 42 องค์ประกอบและกระบวนการส่ือสารสุขภาพ ปะการัง พิมลพร online

8.00-9.00 1 84 2 42 องค์ประกอบและกระบวนการส่ือสารสุขภาพ ปะการัง พิมลพร online

9.00-10.00 1 Active learning: สถานการณ์ทางสุขภาพและความส าคัญของการ
ส่ือสารสุขภาพ

7 04-ม.ค.-65 8.00-10.00 2 84 2 42 สถานการณ์ทางสุขภาพและความส าคัญของการส่ือสารสุขภาพ พิมลพร สายธิดา online

8 11-ม.ค.-65 8.00-10.00 2 84 2 42 การส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละวัยหรือในสถานการณ์และภาวะโรค
ต่าง ๆ

ปิยนุช ธิติมาศ 301, 302

9 18-ม.ค.-65 8.00-10.00 2 84 4 21 การซักประวัติผู้ป่วยและวิธีการส่ือสารกับผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
(orthopeadic)  (ประเมนิปฏิบัติการในชั้นเรียน)

ผกาภรณ์ อรพินท์ อรวรรณ พิมพ์พร 301, 302

10 25-ม.ค.-65 8.00-10.00 2 84 4 21 การซักประวัติผู้ป่วยและวิธีการส่ือสารกับผู้ป่วยเบ้ืองต้น (neuro & 
pediatric) (ประเมนิปฏิบัติการในชั้นเรียน)

ธิติมาศ สายธิดา พีรยา ยุภาภรณ์ 301, 302

8.00-9.00 1 84 4 21 การซักประวัติผู้ป่วยและวิธีการส่ือสารกับผู้ป่วยเบ้ืองต้น (chest) 
(ประเมนิปฏิบัติการในชั้นเรียน)

รุจิรวรรณ ประภาวดี สุวัฒน์ จินตนา 301, 302

9.00-10.00 1 Active learning: การซักประวัติผู้ป่วยและวิธีการส่ือสารกับผู้ป่วย 301, 302
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หมายเหตุ:  อาจารย์ผู้สอนให้การแนะน า (Formative feedback) เพื่อการพัฒนาแก่นิสติอย่างสม ่าเสมอ เช่น หลังชั่วโมงปฏบิัติการและสมัมนาทุกหัวข้อ 

12 08-ก.พ.-65 9.00-10.00 1 84 2 42 การซักประวัติผู้ป่วยและวิธีการส่ือสารกับผู้ป่วยเบ้ืองต้น รุจิรวรรณ อรพินท์ 301, 302
13 15-ก.พ.-65 8.00-10.00 2 84 4 21 เทคนิคการส่ือสารทีม่ปีระสิทธิภาพ  (ประเมนิปฏิบัติการในชัน้เรียน) ปะการัง ปิยนุช สุวัฒน์ ประภาวดี 301, 302
14 22-ก.พ.-65 8.00-10.00 2 84 4 21 จริยธรรมกับการส่ือสาร  (ประเมนิปฏิบัติการในชัน้เรียน) ปิยนุช ปะการัง กนกวรรณ ท จินตนา 301, 302

8.00-9.00 1 84 2 42 เทคนิคการส่ือสารทีม่ปีระสิทธิภาพ ปะการัง ประภาวดี 301, 302
9.00-10.00 1 84 2 42 จริยธรรมกับการส่ือสาร ปิยนุช จินตนา 301, 302

16 08-ม.ีค.-65 8.00-10.00 2 84 4 21 ทักษะการให้ค าปรึกษา  (ประเมนิปฏิบัติการในชัน้เรียน) ปิยนุช ปะการัง ประภาวดี สุวัฒน์ 301, 302
8.00-9.00 1 84 4 21 ทักษะการให้ค าปรึกษา  (ประเมนิปฏิบัติการในชัน้เรียน) ปิยนุช ปะการัง ประภาวดี สุวัฒน์ 301, 302
9.00-10.00 1 Active learning: ทักษะการให้ค าปรึกษา 301, 302

18 22-ม.ีค.-65 8.00-10.00 2 84 2 42 ทักษะการให้ค าปรึกษา ปิยนุช ประภาวดี 301, 302
19 29-ม.ีค.-65 9.00-10.00 1 84 2 42 ทักษะการให้ค าปรึกษา ปิยนุช สุวัฒน์ 301, 302

รวม 0 15 0 15 0 0 0 5
รวม 0 30

รหัสหน่วยกิต 0 0 30 35
1(0-2-1 ) 2

15-ม.ีค.-65

01-ม.ีค.-65

17

15
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเคร่ืองหมาย ( ) หมายถึง ความรบัผิดชอบรอง 

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของ

การ

ประเมิน* 

1และ 2 
คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1) 1.5, 1.6  

-  พฤติกรรมในชั้นเรียน 

-  การน าเสนอสัมมนาหน้าชั้นเรียน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

1 
ความรู้ 

(2.1) 2.3  

- การน าเสนอสมัมนาหน้าชั้นเรียน 

 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

50% 

2  
ทกัษะทางปัญญา 

(3.1) 3.3 

- การน าเสนอสมัมนาหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงานรายกลุ่ม 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

15% 

2 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

4.1 (4.3, 4.4) 

- พฤติกรรมขณะน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลงานรายกลุ่ม  

- การมีส่วนร่วมถาม-ตอบในชั้นเรียน 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

15% 

2 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2, 5.3 

- การน าเสนอสมัมนาหน้าชั้นเรียน 

 

ตลอดการ

จัดการเรียน

การสอน 

10% 

 

รายละเอียดการประเมิน และเกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด   

• การประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินในชั้นเรียน       50% 

1.1 การสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละวัยหรือในสถานการณ์และภาวะโรคต่างๆ  10% 

1.2 การซักประวัติผู้ป่วยและวิธกีารสื่อสารกบัผู้ป่วยเบื้องต้น   15% 

1.3 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ     8% 

1.4 จริยธรรมกบัการสื่อสาร       7% 

1.5 ทกัษะการให้ค าปรึกษา       10%        

 กิจกรรมท่ี 2 สมัมนาเสริมปฏิบติัการ และการประเมินผล         50% 

2.1 สขุภาวะและปัญหาสุขภาพในวัยต่าง ๆ คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ    

      และพฤติกรรมสขุภาพ       7% 

2.2 สถานการณ์ทางสขุภาพและความส าคัญของการสื่อสารสุขภาพ  7% 
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2.3 องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารสขุภาพ    10% 

2.4 การสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละวัยหรือในสถานการณ์และภาวะโรคต่างๆ 7% 

2.5 การซักประวัติผู้ป่วยและวิธกีารสื่อสารกบัผู้ป่วยเบื้องต้น    3% 

2.6 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ     3% 

2.7 จริยธรรมกบัการสื่อสาร       3% 

2.8 ทกัษะการให้ค าปรึกษา       10% 

   รวม        100% 

 

เกณฑผ์่านการประเมิน 

1. นิสติต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและรับการประเมิน 

2.  คะแนนภาคปฏบิัติต้องไม่ต ่ากว่า 60 % ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงถือว่าผ่านการประเมิน 

 

• เกณฑก์ารพิจารณาตดัเกรด : อิงเกณฑ ์

ระดับคะแนนเป็นแบบองิเกณฑ ์ดังนี้     

ระดับคะแนน ระดับเกรด 

80.0-100 A 

75.0-79.9 B+ 

70.0-74.9 B 

65.0-69.9 C+ 

60.0-64.9 C 

55.0-59.9 D+ 

50.0-54.9 D 

0-49.9 E 

  

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1. Wright KB, Sparks, Lisa, O'Hair, Dan. Health communication in the 21st century. 2nd ed.. 

Chichester: Wiley-Blackwell; 2013. 

2. Cho H. Health communication message design : theory and practice. Thousand Oaks, Calif.: 

SAGE; 2012. 

3. Thompson TL, NetLibrary, Inc. Handbook of health communication. Mahwah, N.J.: Lawrence 

Erlbaum Associates; 2003. 

4. Abraham C, Kools, Marieke. Writing health communication : an evidence-based guide. 

London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE; 2012. 
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5. วาสนา จันทร์สว่าง การสื่อสารสขุภาพ : กลยุทธใ์นงานสขุศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ 

ภาควิชาสขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2548. 

6. การสื่อสารสขุภาพ;พิมพ์คร้ังที่ 2.. นนทบุรี แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสขุภาพสู่ประชาชน 

(รสส.); 2551. 

7. ปาริชาต สถาปิตานนท ์การสื่อสารสขุภาพ : ศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ 

กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสอืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [จัดจ าหน่าย]; 2546. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 004) 

- การสื่อสารและส่งข้อเสนอแนะของนิสติผ่านแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของผลงาน การสมัมนา การปฏบิัติการ ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

- การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 

ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน

รายวิชาและ มคอ.5 ปีที่ผ่านมา 

การด าเนินการปรบัปรุง ความตอ้งการสนบัสนุนจาก

สาขาวิชา 

- - - 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 

- พิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์รายวิชา การจัดการเรียนการสอนที่สามารถท าให้เกิดการ

เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้และวิธกีารประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดของรายวิชา 

- การก าหนดเกณฑ์ประเมินการสัมมนา/รายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย

และพฤติกรรมในชั้นเรียน 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการให้คะแนนในการน าเสนอและสัมมนาของนิสิตแต่ละบุคคลตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- น าข้อคิดเห็นของนิสิตมาประมวลเพื่อจัดกลุ่มเนื้ อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


