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รายวิชา สภ 342 การจัดการงานสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 342 การจัดการงานสุขภาพ
HP 342 Health Care Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับ
รายชื่อ
ที่
1. อาจารยแพทยหญิงรัชพร ทวีรุจจนะ
2.
3.
4.
5.
6.

สังกัด

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
อาจารยสุพัตรา คําไพเราะ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
อาจารยยุพารัตน อดกลั้น
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร. อภิสรา โสมทัศน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ด.ร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการงานสุขภาพการวางแผนและจัดทําโครงการ
การควบคุมกํากับติดตามและประเมินผลงานดานสุขภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข โดย
ยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การทํางานเปนทีม และการใชทักษะการสื่อสารเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัด การขาวสารบุคคลและทรั พยากรในงานดาน
สุขภาพ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตัดสินใจในการบริหารงานดานสุขภาพ
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนงาน
4. วิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนโครงการการควบคุมกํากับติดตามและการประเมินผลงานดานสุขภาพ
5. วิเคราะหองคกรดวย SWOT Analysis
6. ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพงานสาธารณสุข
7. ประยุกตใชหลักการบริหารและการจัดการเพื่อจัดการงานสุขภาพในระดัภาคเอกชนและระดับชุมชน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บ ปรุ งรายวิ ช าให มีความสอดคลองกับ เกณฑม าตรฐานหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี ของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพและความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO

รายละเอียด

CLO1

อธิบายหลักการและแนวคิด การบริหารและการจัดการขาวสารบุคคลและ
ทรัพยากรในงานดานสุขภาพ
แสดงการวิเคราะหองคกรและจัดทําแผนโครงการการควบคุม กํากับ ติดตาม
และการประเมินผลงานดานสุขภาพ
อธิบายการดําเนินการและ ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข
ใชหลักการบริหารและการจัดการเพื่อจัดการงานสุขภาพในระดับภาคเอกชน
และระดับชุมชน

CLO2
CLO3
CLO4

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสอดคลองกับ
PLO
PLO1
PLO6
PLO1
PLO5
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดการจัดการดานสุขภาพและสัมมนาเพื่อบูรณาการความรูใหสอดคลอง
กับการสงเสริมสุขภาพโดยเนนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายดานสุขภาพการวิเคราะหสภาวการณการ
วางแผนงานการระดมทรัพยากรการนําแผนไปสูการปฏิบัติการดําเนินงานตามแผนการประเมินผลการนําผลที่ได
ไปใชประโยชนอยางคุมคาการติดตามดูแลสนับสนุนประสานงานและพัฒนาคุณภาพเพื่อการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
10

การสัมมนา/กรณีศึกษา
20

การศึกษาดวยตนเอง(SDL)
75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.ดานคุณธรรม 2.ดาน
จริยธรรม
ความรู
รายวิชา

สภ 342 การจัดการงาน
สุขภาพ

3.ดาน
4.ดาน 5.ดานทักษะการ
ทักษะทาง ทักษะ วิเคราะหเชิง
ตัวเลข
ปญญา ความสัมพั
นธระหวาง การสื่อสารและ
บุคคลและ
การใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4








6.ดาน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ

1 2 3



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมงตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 1. ประเมินจากบันทึกการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
การเขาหองสอบ และการแตงกาย หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม ตามระเบียบของคณะ
ไดมอบหมาย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น 1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
ของผูอื่น
เรือ่ งการเคารพสิทธิของผูอื่น ใน
ระหวางการเรียนการสอน
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1. การสอนบรรยาย
การสงเสริมสุขภาพ
2. การถาม-ตอบ
3. ศึกษาดูงาน
4. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
และจัดทํารายงาน
2. มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยาย
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ 2. การถาม-ตอบ
การสงเสริมสุขภาพ
3. ศึกษาดูงาน
4. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
และจัดทํารายงาน
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิต
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได วิเคราะหกรณีศึกษา
อยางเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

1. การสังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนระหวางเรียน
-

2.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
-

3.3 วิธีการประเมินผล
-

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
-
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง กลุมและสัมมนารวมกัน
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 1. มอบหมายใหทํางานกลุมและ
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก รวมกันสัมมนา และอภิปรายในชั้น
ระดับ และในสถานการณที่
เรียน
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวน
รวมในชั้นเรียน
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่ 1. มอบหมายงานใหจัดเตรียมขอมูล 1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน
สัมมนา
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ 1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่ สัมมนา
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
เหมาะสมกับผูฟง
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม (ไม
ประเมิน)

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

3

4

หัวขอ

16 ส.ค. 61 บรรยาย
- แนะนําการเรียนการสอนของ
รายวิชา
- แนวคิดการบริหารและการจัดการ
งาน
สาธารณสุข
สัมมนา
- แนวคิดการบริหารและการจัดการ
งานสาธารณสุข
23 ส.ค. 61 บรรยาย
-การจัดการองคกรดานสุขภาพและ
ระบบบริการสุขภาพ
สัมมนา
- การจัดการองคกรดานสุขภาพ
และระบบบริการสุขภาพ
30 ส.ค. 61 บรรยาย
-การจัดการระบบขอมูลขาวสารใน
งานสาธารณสุข
สัมมนา
-การจัดการระบบขอมูลขาวสารใน
งานสาธารณสุข
13 ก.ย. 61 บรรยาย
- การบริหารจัดการบุคคลในงาน
สาธารณสุข
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สื่อที่ใช

ผูสอน

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ - LCD
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

อ.ออมใจ
อ.อภิสรา

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน
วันที่สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.ออมใจ
อ.อภิสรา
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ - LCD
คิดเห็นในชั้นเรียน แบบ Active - Visualizer
learning
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer อ.ออมใจ
อ.อภิสรา
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ - LCD
- Visualizer
คิดเห็นในชั้นเรียน

2 - 2 บรรยายภาษาอังกฤษประกอบ - Computer อ.ออมใจ
- LCD
PowerPoint
อ.อภิสรา
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ - Visualizer
หน้า 6

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

คิดเห็นในชั้นเรียน
สัมมนา
- การบริหารจัดการบุคคลใน
งานสาธารณสุข
5 20 ก.ย. 61 บรรยาย
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint
- การบริหารจัดการการคลังสุขภาพ
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
สัมมนา
- การบริหารจัดการการคลังสุขภาพ
6 27 ก.ย. 61 บรรยาย
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint
- การประกันคุณภาพงาน
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
สาธารณสุข
สัมมนา
- การประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข
7 4 ต.ค. 61 ศึกษาดูงาน
2 2 - ศึกษาดูงานหัวขอ
การประกันคุณภาพงานสาธารณสุข
การประกันคุณภาพงาน
สาธารณสุข
8 11 ต.ค. 61 สอบกลางภาค
- - - สอบทฤษฎี
9 18 ต.ค. 61 ปฏิบัติ
- 4 - ฝกปฏิบัติตามใบงานที่ไดรับ
มอบหมาย
- ฝกปฏิบัติการวิเคราะหปญหา
และสาเหตุของปญหาสาธารณสุข
(SWOT analysis)
10 25 ต.ค. 61 บรรยาย
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint
- การเขียนแผนงานโครงการแกไข
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ปญหาสาธารณสุข
สัมมนา
- การเขียนแผนงานโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุข
11 1 พ.ย. 61 บรรยาย
2 - 2 บรรยายประกอบ power point
- การตัดสินใจในการบริหารงาน
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ
สาธารณสุข
คิดเห็นในชั้นเรียน
สัมมนา
Active learning แบบ jigsaw
- การตัดสินใจในการบริหารงาน
สาธารณสุข
12 8 พ.ย. 61 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
- กระบวนการวางแผนงาน
การมีสวนรวมและการเขาเรียน
สาธารณสุข
จัดกรณีศึกษาใหอภิปรายรวมกัน
ในชั้นเรียน
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สื่อที่ใช

ผูสอน

- Computer อ.ออมใจ
- LCD
อ.อภิสรา
- Visualizer
- Computer อ.ออมใจ
- LCD
อ.อภิสรา
- Visualizer

- Computer อ.รัชพร
- LCD
อ.สุพัตรา
- Visualizer
อ.ออมใจ
- Computer อ.ยุพารัตน
อ.อภิสรา
- LCD
- Visualizer
- Computer อ.ยุพารัตน
อ.อภิสรา
- LCD
- Visualizer

- Computer อ.ออมใจ
- LCD
อ.อภิสรา
- Visualizer

- Computer อ.ออมใจ
- LCD
- Visualizer
หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

13 15 พ.ย. 61 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
สัมมนารวมแลกเปลี่ยนความ
- การควบคุม กํากับติดตาม และ
คิดเห็นในชั้นเรียน
ประเมินผลผลดานสาธารณสุข
14 22 พ.ย. 61 สัมมนา
- - 4 บรรยายประกอบ PowerPoint
การมีสวนรวมและการเขาเรียน
- การควบคุม กํากับติดตาม และ
จัดกรณีศึกษาใหอภิปรายรวมกัน
ประเมินผลผลดานสาธารณสุข
ในชั้นเรียน
15 29 พ.ย. 61 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
ศึกษาระบบการประกันคุณภาพ
- การจัดการงานสุขภาพในระดับ
งานสาธารณสุขของหนวยงาน
ภาคเอกชนและระดับชุมชน
16 6 ธ.ค. 61 สัมมนา
- - 4 สัมมนาวิเคราะหแลกเปลี่ยน
- การจัดการงานสุขภาพในระดับ
ความคิดเห็น
ภาคเอกชนและระดับชุมชน
17 13 ธ.ค. 61 สอบปลายภาค
3 - - สอบทฤษฎี
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 (1.3, 5.2, 5.3)
2 1.2, 2.1, 2.2, 3.2 (1.3, 5.2, 5.3)
3 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2,
5.3)
4 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2,
5.3)
5 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.2 (1.3, 4.1, 5.2,
5.3)

ผูสอน

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
- LCD
- Visualizer

อ.ออมใจ
อ.อภิสรา

รายงานรายบุคคล

8,13

อ.อภิสรา
อ.ออมใจ

- Computer อ.ออมใจ
- LCD
- Visualizer
- Computer อ.อภิสรา
- LCD
อ.ออมใจ
- Visualizer
อ.อภิสรา

วิธีการ
สัปดาห สัดสวน
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
9
30
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
17
35
การสัมมนา
2,3,4,
15
11,16
รายงานกลุม
11,16 10

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ
และการทําผิดอื่นๆ
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ดานทักษะทางปญญา
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
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สื่อที่ใช

10

รอยละ
5
65

10
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3. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
4. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้น
10
และความรับผิดชอบ
เรียน
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
3.ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 1.ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตร
10
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี
หรือสถิติในการตอบคําถามหรืออภิปรายใน
สารสนเทศ
ชั้นเรียน
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ
60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. วรพจนพรมสัตยพรตและคณะ. การบริหารงานสาธารณสุข (Public health administration) พิมพ
ครั้งที่ 7:
2. คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
3. จีรศักดิ์เจริญพันธและคณะ. การจัดการสาธารณสุขในชุมชน . ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, 2545.
4. ศิริวรรณเสรีรัตนและคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ
จํากัด, 2539.
5. จีระศักดิ์เจริญพันธ . การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย. ขอนแกน : หจก.ขอนแกนการพิมพ,
2543.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
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. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-ไมมี-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
2. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา
จัดทําขึ้น
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
4. ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับหัวขอของเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากขึ้น
2. ปรับรูปแบบการเรียน และสัมมนา ใหเปนแบบ active learning
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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