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รายละเอียดของรายวิชา สภ 442 การจัดการความรูดานสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 442 การจัดการความรูดานสุขภาพ
HP 442 Knowledge Management in Health
2. จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน:
ลําดับที่
รายชื่อ
1.
นางสาวอริสา โพธิ์ชัยสาร
2
นางสาวสุภมาส ขําแสง
3.
4.
5.

สังกัด
R2R ประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช
โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
ระดับประเทศ โรงพยาบาลศิริราช
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. สถานที่เรียน
หอง 306 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการความรู อัน ไดแกการสราง การสืบคน รวบรวมองคความรูจากตั ว
บุ คคลและหลั ก ฐานเชิ งประจั กษ การสรางชอ งทางและเงื่อนไขให เกิด การแลกเปลี่ ย นความรู การคิ ด
วิเคราะหเพื่อนําความรู ไปพัฒนางาน และเผยแพรความรูดานสุขภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง
และชุมชน การกระตุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและพัฒนาใหเปนระบบเพื่อสุขภาพที่ดีของคนใน
ชุมชน และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความรูและความ
เข าใจในสาระสํ าคั ญ ของศาสตร ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การส งเสริ มสุ ข ภาพ สามารถศึ ก ษาข อมู ล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต มีปฏิสัมพันธ และมี
สว นรวมในการแก ป ญ หาอย างสรางสรรค ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถปรับ ตั วได ตาม
สถานการณ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณที่ หลากหลาย
สามารถแปลงข อ มู ล เป น ข าวสารที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมต อการสื่ อสารทั้ งกั บ บุ คคลและกลุ ม คนใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม และสามารถเลือกและมี
ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
1) เพื่อใหนิสิตมีองคความรูดานการจัดการความรู ในองคการสงเสริมสุขภาพระดับบุคคลและองคการ
2) เพื่อใหนิสิตนําองคความรูดานการจัดการความรูไปประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพทั้งระดับบุคคล
และองคการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO

รายละเอียด

CLO1 อธิบายความหมายของการจัดการความรู รูปแบบและองคประกอบ
ของการการจัดการความรู
CLO2 จัดสัมมนาหรือกิจกรรมดานการจัดการความรู
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PLO

PLO1
PLO1,2,3,4,7,8
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการความรู อันไดแกการสราง การสืบคน รวบรวมองคความรูจากตัว
บุคคลและหลักฐานเชิงประจักษ การสรางชองทางและเงื่อนไขใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การคิดวิเคราะห
เพื่อนําความรู ไปพัฒนางาน และเผยแพรความรูดานสุขภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและชุมชน
การกระตุนและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและพัฒนาใหเปนระบบเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน และฝก
ปฏิบัติตามเนื้อหาดังกลาว
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน

สัมมนา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

15

24

6

-

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ 442
การจัดการ
ความรูดาน
สุขภาพ

1. ดานคุณธรรม 2. ดาน
จริยธรรม
ความรู
1 2


4. ดานทักษะ
3. ดานทักษะ ความสัมพันธระหวาง
ทางปญญา บุคคลและความ
รับผิดชอบ

3 4 1 2 3 1

2











3

1

2





3

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4






4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง

พัฒนา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-

1.3 วิธีการประเมินผล
-
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2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดการเรียนการสอนโดยเปด
โอกาสใหนิสิตไดมีการแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงออก
-

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา
1. ประเมินโดยแบบประเมินการ
มีสวนรวมในชั้นเรียน และรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
-

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดานกา 1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน พรอมยกตัวอยาง
สงเสริมสุขภาพ
ประกอบ
2. มีความรูและความเขาใจในสาระ 1. ฝกปฏิบัติการกระบวนการ
สําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการ จัดการความรู
สงเสริมสุขภาพ
2. มอบหมายการปฏิบัติงานกลุม
ยอย (สัมมนากลุมจัดการความรู)
3. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน และ
รวมปฏิบัติในชั้นเรียน
3. มีความรูและความเขาใจถึงงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการจัดการความรูดาน

3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและปฏิบัตริ วมกันในชั้น
เรียน
2. มอบหมายใหนิสิตมีการคนควา
และศึกษาเพิ่มเติม
1. มอบหมายงานกลุมเพื่อรวม
ปฏิบัติการจัดการความรู กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความรู
2. นําเสนอขอมูลหรือผลงานและ
รวมกันคิดวิเคราะหในชั้นเรียน
-
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2.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1. ประเมินจากผลงานกลุม
(เอกสาร / รายงาน)
2. ประเมินโดยแบบประเมินจาก
การนําเสนอการปฏิบัติ (วาจา
และสื่อ) โดยอาจารย
-

3.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
1. ประเมินจากผลงานกลุม
(เอกสาร / รายงาน)
2. ประเมินโดยแบบประเมินการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและ
สื่อ) โดยอาจารย
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สุขภาพอยางมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและเสนอ
แนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณที่ หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยาง เหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตมี
สวนรวมในการเตรียมงาน และ
นําเสนออภิปรายผล

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย

1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
นิสิตไดมีการทํางานในบทบาท
ผูนําและผูตาม ไดแก การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลการปฏิบัติ
-

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึ ก ษาวิ เคราะห แ ละทํ า
ความเข า ใจในประเด็ น ป ญ หาทาง
สุ ข ภาพ โดยเลื อ ก และประยุ ก ต
เทคนิ คทางคณิ ต ศาสตร ห รือ สถิ ติ ที่
เกี่ ย ว ข อ ง อ ย า ง เห ม า ะ ส ม ใน
การศึ ก ษาค น คว า และเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมต อ การ
สื่ อ สารทั้ งกั บ บุ คคลและกลุ ม คนใน
สถานการณ ที่ ห ลากหลาย และ

5.2 วิธีการสอน
-

1. มอบหมายใบงานกลุม และ
เดี่ยวเพื่อใหนิสิตมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู จัดการขอมูล และนําเสนอ
ขอมูล เพื่อใหเกิดแนวทางการ
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5.3 วิธีการประเมินผล
-

1. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ประเมินโดยแบบประเมินการ
สัมมนา หรือปฏิบัติ โดยอาจารย
หน้า 5

มคอ. 3

นํ า ไปใช ใ นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพได
อยางเหมาะสม
3. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน

จัดการความรูที่เหมาะสม

1. มอบหมายใหนิสิตนําเสนอ
อภิปรายและปฏิบัติการในชั้น
เรียน เกี่ยวกับการจัดการความรู
ในประเด็นตางๆ
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ 1. มอบหมายใบงานกลุม และ
ใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็ บ เดี่ยวเพื่อใหนิสิตอภิปรายในชั้น
รวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล เรียน
ความหมายและนํ า เสนอข อ มู ล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม

1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช
แบบประเมินการปฏิบัติ โดย
อาจารย
1. ประเมินโดยการสังเกตการ
นําเสนอขอมูลโดยใชสารสนเทศ
ตางๆ

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมิน)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

10 ม.ค. 61 แนะนํารายวิชาการ
จัดการความรูดา น
สุขภาพ
แนวคิดพื้นฐานและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการความรู
17 ม.ค. 61 หลักการและ
กระบวนการบริหาร
จัดการความรูดา นการ
สงเสริมสุขภาพ

3
3

3

24 ม.ค. 61 รูปแบบการจัดการ
ความรูในองคกร

3

4

31 ม.ค. 61 การพัฒนาสูองคกรแหง
ความสุขและการจัดการ
เพื่อการพัฒนาใหเกิด
องคการแหงการเรียนรู
7 ก.พ. 61 การออกแบบเครื่องมือ
ในการ Sharing ที่ใชใน
องคกร: World Café
และ Success story
telling

3

5

3
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สัมมนา

หัวขอ

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

ชี้แจงขอปฏิบัติในการเรียน
เนื้อหารายวิชา
บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน

สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint

ชี้แจงขอปฏิบัติในการเรียน
เนื้อหารายวิชา
บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน
บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน
บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน

สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint

ถายทอดและฝกปฏิบตั ิการ
ใชเครื่องมือในการจัดการ
ความรู

สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint อ.ดร.ออมใจ
อุปกรณ
World Café

สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint
สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint
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6

7
8
9

14 ก.พ. 61 เครื่องมือในการ
Sharing ที่ใชในองคกร:
World Café และ
Success story telling
21 ก.พ. 61 สอบกลางภาค
28 ก.พ. 61 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูเปนรายกลุม
(Knowledge sharing)
7 มี.ค. 61 กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ
กระบวนการจัดการ
ความรู Note taker
ฯลฯ

3

2

นิสิตแลกเปลีย่ นความรู
และถอดบทเรียนรวมกัน

สื่อ
อ.ดร.ออมใจ
Powerpoint อ.ดร.สุรศักดิ์

3

เชิญวิทยากรภายนอกที่มี
ประสบการณในการอบรม
ทักษะกระบวนการจัดการ
ความรูมาเสริมทักษะการ
จัดการความรูใหนสิ ิตผาน
การปฏิบัติกจิ กรรมและ
ถายทอดประสบการณ
เชิญวิทยากรภายนอกที่มี
ประสบการณในการอบรม
ทักษะกระบวนการจัดการ
ความรูมาเสริมทักษะการ
จัดการความรูใหนสิ ิตผาน
การปฏิบัติกจิ กรรมและ
ถายทอดประสบการณ
นิสิตปฏิบตั ิการสรุปขอมูล
รวมกันและนําเสนอขอมูล
จากการฝกงานทั้ง Tracit
และ explicit
knownledge
นิสิตปฏิบตั ิการสรุปขอมูล
รวมกันและนําเสนอขอมูล
จากการฝกงานทั้ง Tracit
และ explicit
knownledge
นิสิตรวบรวมองคความรู
ประสบการณ บริบทตางๆ
ของสวนบุคคลและองคกร
ตั้งแตเริม่ ตน จนเสร็จสิ้น
การฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
แนวปฏิบัติที่ดี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในชั้นเรียนเกีย่ วกับ
ประสบการณการลงชุมชน
และบรรยายสรุปแนว
ทางการจัดการความรูใน
งานดานการสงเสริม
สุขภาพ

สื่อ
Powerpoint

อาจารย
พิเศษ
อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.พิมล
พร

สื่อ
Powerpoint

อาจารย
พิเศษ
อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.พิมล
พร

3

11 21 มี.ค. 61 การนําเสนอขอมูล
Tracit และ explicit
knownledge จากการ
ฝกงาน

3

12 28 มี.ค. 61 การนําเสนอขอมูล
Tracit และ explicit
knownledge จากการ
ฝกงาน (ตอ)

3

13 4 เม.ย. 61 การสรางแนวปฏิบัติที่ดี
ในการฝกงานผานองค
ความรูจากการ
ปฏิบัติงาน

3

14

3

การจัดการความรูผาน
ประสบการณที่นิสิตพบ
จากปญหาสุขภาพใน
ชุมชน

สื่อ
อ.ดร.ออมใจ
Powerpoint อ.ดร.สุรศักดิ์
อุปกรณ
World Café
อ.ดร.สุรศักดิ์

3

10 14 มี.ค. 61 ถายทอดประสบการณ
การจัดการความรูดาน
สุขภาพ (การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู)

11 เม.ย.
61

ถายทอดและฝกปฏิบตั ิการ
ใชเครื่องมือในการจัดการ
ความรู

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint อ.ดร.ออมใจ

สื่อ
อ.ดร.สุรศักดิ์
Powerpoint อ.ดร.ออมใจ

-

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.ออมใจ

-

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.ออมใจ

หน้า 7
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15

16
17

18 เม.ย.
61

การปฏิบัติการในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูผ าน
ประสบการณของ
วิทยากรภายใน
25 เม.ย. สรุปแนวทางการจัดการ
61
ความรูในงานดานการ
สงเสริมสุขภาพ
2 พ.ค. 61 สอบปลายภาค

3

3
2
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ถอดบทเรียนจากวิทยากร
ภายในที่มาถายทอด
ประสบการณการเรียนและ
การทําวิจัย
บรรยายสรุปแนวทางการ
จัดการความรูในงานดาน
การสงเสริมสุขภาพ
-

-

-

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ดร.ออมใจ
อ.ดร.พิมล
พร
อ.ดร.ออมใจ

-

อ.ดร.ออมใจ

หน้า 8
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
สอบกลางภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
7

สัดสวนการ
ประเมิน
25

สอบปลายภาค

17

25

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3

2

4
5
5

สอบทฤษฎี

50

1.3, 2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3
,4.1,4.2, 5.2,5.3
(1.2)

การสัมมนาและปฏิบตั ิการการจัดการความรู 8, 13, 14
ดานสุขภาพ
-แบบประเมินการปฏิบตั ิการ
-แบบประเมินการสัมมนา

20

1.3, 2.1,2.2, 3.1, 3.2,3.3
,4.1,4.2, 5.2,5.3
(1.2)
2.1, 2.2, 3.1,3.2, 3.3
(4.3, 5.1)
2.1, 2.2, 3.1,3.2, 3.3
(4.3, 5.1)
(1.1, 4.1, 4.3)

-ผลงานกิจกรรมกลุมยอย

8

15

รายงานกลุม

13

10

รายงานรายบุคคล

10

5

การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการสงงาน
ตามเวลาที่กําหนด

ตลอดภาคการศึกษา

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
รอยละ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินโดยการสังเกตจากความ
15
ตรงตอเวลาในการเขาหองเรียน หอง
สอบ การสงงานตามที่มอบหมายและ
การปฏิบัติตามระเบียบโดยอาจารย
2. บันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ และการสงงานตามกําหนดเวลา
3. ประเมินโดยแบบประเมินการมีสวน
รวมในชั้นเรียน และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
4. ประเมินโดยการสังเกตการทํางาน
รวมกันของนิสิต
2. ดานความรู
1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและ
15
ปฏิบัติ
2. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร /
รายงาน)
3. ประเมินโดยแบบประเมินจากการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ประเมินโดยการสังเกตการมีสวน
รวมในการอภิปราย
1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
2. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร /
รายงาน)
3. ประเมินโดยแบบประเมินการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย
4. ประเมินโดยแบบประเมินการ
นําเสนอการปฏิบัติ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย
1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการใชความรูเพื่อ
สรางแนวทางปฏิบติที่ดี
1. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอ
ขอมูลของนิสิต
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ประเมินโดยแบบประเมินการ
สัมมนา หรือปฏิบัติ โดยอาจารย
4. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบ
ประเมินการปฏิบัติ โดยอาจารย
5. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอ
ขอมูลโดยใชสารสนเทศตางๆ

50

15

5

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุมดังนี้
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
หนังสือ / ตําราอานเพิ่มเติม :
1) วิจารณ พานิช. การจัดการความรูคึออะไร ไมทํา-ไมรู. ในหนังสือ "การจัดการความรู เพื่อคุณภาพ
ที่สมดุล" หนา 16 - 37(2547) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2) วิจารณ พานิช. การจัดการความรู ฉบับนักปฏิบัติ (2548) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม
3) วิจารณ พานิช. KM วันละคํา : จากนักปฏิบัติ KM สูนักปฏิบัติ KM เรียงรอยถอยคํา "การจัดการ
ความรู" ที่ลึกกวาถอยคํา (2549) สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม
3) เอกสารและขอมูลสําคัญ
4) เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- จัดการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาคงเดิม
- ใชกิจกรรมสัมมนาและปฏิบัติในการประเมินความเขาใจเนื้อหาของนิสิต
2. การปรับปรุงการสอน
- ปรับรูปแบบกิจกรรมและเครื่องมือ KM ใหนิสิตไดฝกฝน
- เชิญวิทยากรเหมาะสมกับหัวขอและระยะเวลา
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ
รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการที่
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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