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รายละเอียดของรายวิชา กบ 462 กายภาพบําบัดในชุ มชน
สาขากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1-2ประจําปี การศึกษา2558

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
กบ 462 กายภาพบําบัดในชุมชน
PX 462 Physical Therapy in Community Health
2. จํานวนหน่ วยกิต
2 (0-8-0)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด
หมวดวิชาชีพกายภาพบําบัด
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยีย่ มพัฒนพร
อาจารย์ ผกาภรณ์ พูเ่ จริ ญ
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิ ชย์
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ วิชยั วงศ์
อาจารย์ พีรยา เต็มเจริ ญสุ ข
อาจารย์จกั รพงษ์ ธรรมพงษ์บวร

orawany@swu.ac.th
paka@swu.ac.th
wassana@swu.ac.th
jirabhorn@swu.ac.th
kanokwanv@swu.ac.th
peeraya@swu.ac.th
chakrapong@swu.ac.th

อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน
อาจารย์ผปู ้ ระสานงาน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน

5. ภาคการศึกษา / ชั้ นปี ทีเ่ รียน
ตลอดปี การศึกษา/ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) –ไม่มี7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) –ไม่มี8. สถานทีเ่ รียน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและชุมชนเขตจังหวัดนครนายก
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9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
22มิถุนายน 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
ศึกษาปั ญหาสุ ขภาพในชุ มชนต่างๆประยุกต์ความรู ้ทางกายภาพบําบัดและการสื่ อสารทางสุ ขภาพ
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันและการรักษาสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ
วัตถุประสงค์ จําเพาะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิการสํารวจและศึกษาปั ญหาทางสุ ขภาพของประชากรในชุมชนได้
2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาด้านสุ ขภาพของประชากร
ในชุมชนต่างๆได้
3. สามารถวางแนวทางแก้ไขปั ญหา รวมทั้งวางแผนการป้ องกัน และส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วย
หลักการ ทางกายภาพบําบัดแก่ประชากรในชุมชนได้
4. ปฏิบตั ิงานกายภาพบําบัดในชุมชน โดยนําความรู ้ทางกายภาพบําบัดมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. มีเจตคติที่ดีต่องานกายภาพบําบัดชุมชน โดยเฉพาะการป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
6. มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนกับการบริ การวิชาการแก่สังคม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปั ญหาสุ ขภาพในชุ มชนต่างๆประยุกต์ความรู ้ทางกายภาพบําบัดและการสื่ อสารทางสุ ขภาพ
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันและการรักษาสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ
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2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สั มมนา

ฝึ กปฏิบัติ

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0 ชม./ 2 ภาค
การศึกษา

65 ชม./ภาคการศึกษาที่1และ
55ชม./ภาคการศึกษาที่1 และ2
2

0 ชม./ 2 ภาค
การศึกษา

3. 3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาชี พกายภาพบําบัด

1. คุณธรรมจริยธรรม

1

2

3





4

5

6





2. ความรู้

7

8

1

2


3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5





6

7

1


2

4. ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

4

1

2

3

4













5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการ
สื่ อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

6. ทักษะการปฏิบัตทิ าง
วิชาชีพ

2

3

1

2

3

4

5















4. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํ ปรึ กษาในชัว่ โมงแรกของการทําความเข้าใจวิชา
และนิสิตสามารถติดต่อผ่านระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัย
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มและบุคคลที่ตอ้ งการ)ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชม./
สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องส่ งเสริ มให้นิสิตสามารถ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่ อให้สามารถปฏิ บ ตั ิ งาน
และดํา เนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่ นในสั งคมได้อย่างราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมโดย
กําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ไม่ประเมิน
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2. มีค่านิยมแนวคิดที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะ ความดี ความชัว่ และจัดการกับปั ญหาจริ ยธรรมใน
การดํารงชีพได้
3. เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. ไม่ประเมิน
5. มีระเบียบวินยั และซื่ อสัตย์
6. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
7. ไม่ประเมิน
8. ไม่ประเมิน
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเนื้ อ หาด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ ทั้งในการสั ม มนาใน
ห้องเรี ยนและ การปฏิบตั ิการชุมชน
2. จัดกิจกรรมทั้งการสัมมนา และอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน โดยเฉพาะการปฏิบตั ิชุมชนสอดแทรก
การพัฒนาด้านจิ ตสํานึ กสาธารณะ การตระหนักถึ ง หน้าที่ ความรับ ผิดชอบของตนเองที่ มี ต่อ
วิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวม
3. จัดกิจกรรมสัมมนา อภิปราย ส่ งเสริ มให้มี ก ารวิเ คราะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หาจริ ย ธรรมที่ เกิ ด ขึ้ น
จากการปฏิ บ ตั ิ ง านในชุมชน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในงาน ที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การแสดงออกในชั้นเรี ยนการนําเสนอและการอภิปราย
ร่ วมกันในชั้นเรี ยน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรง
เวลา
4. ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิการ
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
นิสิตกายภาพบําบัดต้องมีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของชีวติ และศาสตร์ ของวิชาชี พทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ กระบวนการวิจยั พื้นฐาน และความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพือ่ ให้สามารถ
บูรณาการความรู ้เพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ที่นาํ ไปสู่ สุขภาพที่ดีของผูร้ ับบริ การ โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านความรู ้ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. มีความรู ้ในศาสตร์ ที่เป็ นพื้นฐานของวิชาชี พกายภาพบําบัดอย่างเป็ นระบบ
3. ไม่ประเมิน
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4.
5.
6.
7.

มีความรู ้ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู ้ดา้ นระบบสุ ขภาพ ความรู ้ดา้ นการจัดการและการบริ หารงานเบื้องต้นของระบบการ
บริ การกายภาพบําบัด
ไม่ประเมิน
ไม่ประเมิน

2.2 วิธีการสอน
1. การสอนบรรยายในหัวข้อที่เป็ นความรู ้พ้ืนฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิในชุมชน
2. การสัมมนาในรายละเอียดของเนื้ อหาความรู ้ทางกายภาพบําบัดที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิ
ในชุมชน
3. การมอบหมายงานมอบหมายให้คน้ คว้า เพิ่มเติม หาบทความวิจยั บทความวิชาการและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องโดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ
4. การอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยนในประเด็นของเนื้อหาความรู ้ที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติม
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสัมมนา การอภิปรายและ การปฏิบตั ิในชุมชน
2. ประเมินผลรายงาน ชิ้นงาน โครงการตามที่กาํ หนดในรายวิชา
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
นิสิตต้องมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ทกั ษะทางปั ญญา เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็ นนักวิชาชีพ ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้จึงมุ่งเน้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มี
ความสามารถพื้นฐานในการวิจยั และเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ประยุกต์ใช้ใน
การทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริ บททางสุ ขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา ดังนี้
1. สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2. ไม่ประเมิน
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู ้ทางวิชาชีพและความรู ้อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริ การทางกายภาพบําบัด
4. สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้ในสาขากายภาพบําบัดกับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริ บททางสุ ขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 วิธีการสอน
1. การจัดการเรี ยนรู ้โดยส่ งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
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2. การสัม มนาและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ภายสาขาและระหว่างสาขาโดยให้นิสิ ตนําเสนอ
อภิปราย และมีการแลกเปลี่ยนความรู ้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์
3. มอบหมายงานให้นิสิต โดยมุ่งเน้นการเรี ยนรู ้และค้นคว้าหรื อ นําเสนอรายงานที่เกี่ ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงาน โดยเข้อมูลทั้งในสาขาวิชากายภาพบําบัดหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มุ่งเน้นการใช้ทกั ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมและผลงานจากการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองในงานที่
ได้รับมอบหมาย และ ประเมินจากการนําเสนอ หรื ออภิปรายในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาผ่านการนําเสนอผลงาน
3. การประเมินตามสภาพจริ งจากการ สัมมนา และผลงาน ของนิสิต
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
นิ สิตต้องมี ความสามารถในการปรับ ตัวและมี ปฏิ สัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ตอ้ งมีความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิหน้าที่และเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเอง
ในศาสตร์ ข องวิชาชี พ และศาสตร์ อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชี พ และสังคม โดย
กําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ างสรรค์กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
3. สามารถทํางานเป็ นทีมในบทบาทผูน้ าํ และสมาชิกในทีมสุ ขภาพและในบริ บทหรื อสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม รับผิดชอบในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กร
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ ผูร้ ่ วมงานหรื อบุคคลภายนอกที่
เกี่ ยวข้อง โดยใช้รูปแบบของ กิ จกรรมกลุ่ มเพื่อผลักดันให้เกิ ดการอภิ ปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน อันจะนําไปสู่ การฝึ กที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
1. จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ท่ีส่งเสริ มให้ทาํ งานเป็ นทีมและการแสดงออกของภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม
ทางวิชาการและวิชาชี พในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็นของตน
และ พร้อมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น
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2. จัดให้มีการมอบหมายงานรายบุ คคลเพื่ อให้เกิ ดความรับ ผิดชอบในการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเอง
3. จัดกิจกรรมหรื อสอดแทรกเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในขณะร่ วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
3. ประเมินจากผลงานหรื อ รายงาน ของกลุ่มหรื อรายบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติ
หรื อคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. ไม่ประเมิน
2. สามารถศึกษาทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา เลื อกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
3. สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลื อกใช้รูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่ งจะส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ คัดกรอง สรุ ป และนําข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมานําเสนอเพื่อเป็ น
แนวทาง ในการดําเนินการและแก้ปัญหา
2. มอบหมายงาน รายงาน กรณี ศึกษา รวมถึงการนําเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้
ทักษะการสื่ อสารและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ส่ งเสริ มให้นิสิตนําเสนอการสัมมนาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
2. ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย รายงาน โดยให้นิสิตได้ใช้ทกั ษะการ
สื่ อสารและทักษะ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

มคอ. 3

3. ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ ทําความเข้าใจในประเด็น ผ่านการนําเสนอผลงาน
4. ประเมินจากรู ปแบบในการนําเสนอผลงานของนิสิต
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พ
6.1 ผลการเรี ยนรู ้ทกั ษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและผ่านการประเมินเพื่อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถ
ให้บริ การกับผูร้ ับบริ การได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีการกําหนดผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะ
การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ดังนี้
1. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน
วินิจฉัย
ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่ งเสริ มสุ ขภาพ แก่ผใู ้ ช้บริ การ ตามข้อกําหนดสภากายภาพบําบัด
หัวข้อความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓
2. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็ นองค์รวมโดยประยุกต์ใช้
ความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning)
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นกายภาพบําบัด ในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนโดย
ผสมผสานความรู ้แบบองค์รวมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
4. มีความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพ
ในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ กายภาพบํา บัด และสิ ท ธิ ผู ้ป่ วย
5. มีความสามารถในการแสดงภาวะผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิงานมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ส ามารถทํา งาน
เป็ นที ม ร่ วมกั บ ผู ้อื่ น ในการทํา งานในชุ ม ชนหรื อในหน่ ว ยบริ การสุ ขภาพ
6.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิวชิ าชีพในชุมชน
2. ฝึ กปฏิ บตั ิ วิชาชี พในชุ มชน ที่ ครอบคลุ มการตรวจประเมิ น วินิจฉัย ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ประชนชนในชุมชน ด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดและสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย
3. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่ อสารความรู ้ดา้ นกายภาพบําบัดในการ
ดูแลสุ ขภาพของประชาชนในชุมชน
4. จัด กิ จกรรมให้นิสิ ตมี โอกาสแสดงภาวะผูน้ ําในการปฏิ บ ตั ิ งาน มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ที่ ดี สามารถ
ทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นในการทํางานในชุมชน
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ นจากการสั งเกตทัก ษะและพฤติก รรมในขณะฝึ กปฎิ บ ัติงานชุ ม ชนและการมี ส่ วนร่ วม
อภิปรายในชั้นเรี ยน
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2. ประเมินทักษะการฝึ กปฏิบตั ิงานชุ มชน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปั ญหาร่ วมกับการใช้
เหตุผลทางคลินิกและการอ้างอิง
3. ประเมินจากการสัมมนาและการอภิปรายในชั้นเรี ยนที่แสดงถึงการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผน
การแก้ไขปั ญหา ร่ วมกับการใช้เหตุผลที่มีการอ้างอิงได้ถูกต้องเหมาะสม
4. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสแสดงหน้าที่ของตนเองในการปฏิบตั ิงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ภาคการศึกษาที1่
ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1ปี การศึกษา 1 / 2558

1

2

3

พ. 7 ต.ค.
58

พฤ. 8
ต.ค.58

รวม

SDL

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

รายวิชากายภาพบําบัดในชุมชน (รหัสวิชา กบ 462) หน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน 2(0-8-0)
หัวข้อ

ผูส้ อน

13.3014.00

0.5

บทนําการเรี ยนการสอนรายวิชากายภาพบําบัดชุมชน

OY

PP

14.0016.30

2.5

Seminar:แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกและประสบการณ์การเยีย่ มชุมชน ครั้งที่ 1

OY

PP

8.309.30
11.3012.30
13.3015..30

พ. 14 ต.ค.
58
15.3016.30

3
1
2
1

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Sem:หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู ้
ด้านสุขภาพ
PBL:การวินิจฉัยชุมชนเทคนิคการเข้าชุมชน ระบาดวิทยากับ
งานชุมชน
PBL:การวินิจฉัยชุมชนเทคนิคการเข้าชุมชน ระบาดวิทยากับ
งานชุมชน
Seminar:การวินิจฉัยชุมชนเทคนิคการเข้าชุมชน และมุมมอง
ชุมชนทางสังคมศาสตร์ ระบาดวิทยากับงานชุมชน

หน้า 10

อ.จักร
พงศ์
OY

PP

OY

PP

OY

PP

ห้องเรี ยน

สื่ อการสอน
คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD
คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, เอกสาร
ประกอบการสอน

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, เอกสาร
ประกอบการสอน

มคอ. 3
4
5
6
7

8

9

10

พฤ. 15
8.30ต.ค.58
12.30
พ. 21 ต.ค. 13.3058
16.30
พฤ. 22
9.30 ต.ค. 58 12.30
13.30พ. 28 ต.ค.
14.30
58
14.3015.30
พฤ. 29
ต.ค. 58

8.3012.30

พ. 4 พ.ย.
58

13.3014.30
14.3015.30
15.3016.30

พฤ. 5
พ.ย. 58

8.3012.30

PBL:รู ปแบบสื่ อและหลักการสร้างสื่ อเผยแพร่ ความรู ้

PP

OY

3

Seminar:รู ปแบบสื่ อและหลักการสร้างสื่ อเผยแพร่ ความรู ้

PP

OY

3

Seminar: วิเคราะห์คุณสมบัติและบทบาทของนัก
กายภาพบําบัดในชุมชน

อ.
นวลจันทร์

OY

นิสิตทั้งชั้นปี :เตรี ยมความพร้อมในการพบผูน้ าํ ชุมชน

OY

นิสิตกลุ่ม 1:นําเสนอแนวทางการพบผูน้ าํ และสํารวจชุมชน

OY

PP

นิสิตกลุ่ม 1: พบผูน้ าํ และสํารวจชุมชนที่ 1

OY

PP

4

1
1
4

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD

WT/PT

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD
เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง

SDL:นิสิตกลุ่ม 2 และ 3:เตรี ยมข้อมูลก่อนสํารวจ
1

นิสิตกลุ่ม 1:ถ่ายทอดข้อมูลการสํารวจชุมชน

OY

PP

1

นิสิตกลุ่ม 1:นําเสนอแนวทางการสร้างสื่ อ

PP

WT

1

นิสิตกลุ่ม 2:นําเสนอแนวทางการพบผูน้ าํ และสํารวจชุมชน

WT

OY

นิสิตกลุ่ม 2:พบผูน้ าํ และสํารวจชุมชนที่ 2

OY

PP

4

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SDL:นิสิตกลุ่ม 3: เตรี ยมข้อมูลก่อนสํารวจ

หน้า 11

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน

WT/PT

เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง

มคอ. 3

11

12

13

14

15

13.3014.30
พ. 11 พ.ย. 14.3015.30
58
15.3016.30
พฤ. 12
พ.ย. 58

8.3012.30

นิสิตกลุ่ม 2:ถ่ายทอดข้อมูลการสํารวจชุมชน

OY

PP

1

นิสิตกลุ่ม 2:นําเสนอแนวทางการสร้างสื่ อ

PP

WT

1

นิสิตกลุ่ม 3:นําเสนอแนวทางการพบผูน้ าํ และสํารวจชุมชน

WT

OY

นิสิตกลุ่ม 3:พบผูน้ าํ และสํารวจชุมชนที่ 3

OY

PP

4

1

นิสิตกลุ่ม 3:ถ่ายทอดข้อมูลการสํารวจชุมชน

OY

PP

1

นิสิตกลุ่ม 3:นําเสนอแนวทางการสร้างสื่ อ

PP

WT

1

นิสิตกลุ่ม 1:นําเสนอแนวทางการสร้างสื่ อ/กิจกรรม

WT

OY

8.309.30

1

นิสิตกลุ่ม 2:นําเสนอแนวทางการสร้างสื่ อ/กิจกรรม

OY

WT

9.3010.30

1

นิสิตกลุ่ม 3:นําเสนอแนวทางการสร้างสื่ อ/กิจกรรม

PP

WT

นิสิตทั้งชั้นปี :เตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานชุมชน

OY

พ. 25 พ.ย. 13.3058
16.30

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน

WT/PT

เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง

SDL:นิสิตกลุ่ม 1 และ 2: เตรี ยมข้อมูลการปฏิบตั ิงานและ
เตรี ยมสื่ อ

13.3014.30
พ. 18 พ.ย. 14.3015.30
58
15.3016.30
พฤ. 19
พ.ย. 58

1

3

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 12

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน

มคอ. 3

16

17

18

19

20

พฤ. 26
พ.ย. 58

พ. 2 ธ.ค.
58

พฤ. 3
ธ.ค. 58

พ. 9 ธ.ค.
58

พ. 16 ธ.ค.
58

8.3012.30

4

นิสิตกลุ่ม 1 :ปฏิบตั ิงานชุมชนที่ 1

OY

KV

นิสิตกลุ่ม 2 :ปฏิบตั ิงานชุมชนที่ 2

PP

PT

นิสิตกลุ่ม 3 :ปฏิบตั ิงานชุมชนที่ 3

WT

JW

13.3014.30

1

นิสิตกลุ่ม 1:ถ่ายทอดข้อมูลปั ญหาอุปสรรคของการปฏิบตั ิงาน
และวางแผนการติดตามผล

OY

PP

14.3015.30

1

นิสิตกลุ่ม 2:ถ่ายทอดข้อมูลปั ญหาอุปสรรคของการปฏิบตั ิงาน
และวางแผนการติดตามผล

PP

WT

15.3016.30

1

นิสิตกลุ่ม 3:ถ่ายทอดข้อมูลปั ญหาอุปสรรคของการปฏิบตั ิงาน
และวางแผนการติดตามผล

WT

OY

8.3012.30
13.3014.30
14.3015.30
15.3016.30
8.3012.30

เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน

นิสิตทั้งชั้นปี :เตรี ยมโครงการบริ การวิชาการ

4
1

นิสิตกลุ่มที่ 1: นําเสนอพื้นที่และโครงการบริ การวิชาการ

OY

PP

1

นิสิตกลุ่มที่ 2: นําเสนอพื้นที่และโครงการบริ การวิชาการ

PP

WT

1

นิสิตกลุ่มที่ 3: นําเสนอพื้นที่และโครงการบริ การวิชาการ

WT

OY

นิสิตกลุ่ม 1:ปฏิบตั ิการติดตามผลชุมชนที่ 1

OY

KV

นิสิตกลุ่ม 2:ปฏิบตั ิการติดตามผลชุมชนที่ 2

PP

PT

4

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 13

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน

เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง

มคอ. 3

พฤ. 17
ธ.ค. 58

21

8.309.30
9.3010.30
10.3011.30
รวม

0

35

นิสิตกลุ่ม 3:ปฏิบตั ิการติดตามผลชุมชนที่ 3

WT

JW

1

นิสิตกลุ่ม 1 :สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานชุมชน

OY

PP

1

นิสิตกลุ่ม 2 : สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานชุมชน

PP

WT

1

นิสิตกลุ่ม 3 :สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานชุมชน

WT

OY

34

0

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน

69

ภาคการศึกษาที2่
ตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2ปี การศึกษา 2 / 2558

13.3016.30

23

จ. 7 มี.ค.
59

9.3012.30

รวม

พ. 2 มี.ค.
59

SDL

22

สัมมนา

เวลา

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

รายวิชากายภาพบําบัดในชุมชน (รหัสวิชา กบ 462) หน่ วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน 2(0-8-0)
หัวข้ อ

ผูส้ อน

3

Seminar:แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกและประสบการณ์การเยีย่ มชุมชน ครั้งที่ 2

OY

PP

3

Seminar:บทบาทของนักกายภาพบําบัดในชุมชนและการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานชุมชน (การเขียน
โครงการ)

อ.สุทิศา

OY

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 14

ห้องเรี ยน

สื่ อการสอน

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD

มคอ. 3

24

25
26

27

29

30

31

พ. 9 มี.ค.
59

จ. 14 มี.ค.
59
พ. 16
มี.ค.59
พ. 23 มี.ค
59
จ. 28 มี.ค.
59
พ. 30
มี.ค.59
จ.4 เม.ย.

13.3014.30

1

14.3015.30

1

15.3016.30

1

นิสิตกลุ่ม 1:นําเสนอความคืบหน้าของการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ
นิสิตกลุ่ม 2:นําเสนอความคืบหน้าของการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ
นิสิตกลุ่ม 3:นําเสนอความคืบหน้าของการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ

OY

PP

PP

WT

WT

OY

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์
สํานักงาน

8.3012.30

4

นิสิตกลุ่ม 1:สํารวจพื้นที่ของการจัดโครงการบริ การวิชาการ

OY

PP

WT

8.3012.30

4

นิสิตกลุ่ม 2:สํารวจพื้นที่ของการจัดโครงการบริ การวิชาการ

OY

PP

WT

OY

WT

PP

WT

นิสิตกลุ่ม 3:สํารวจพื้นที่ของการจัดโครงการบริ การวิชาการ

OY

PP

นิสิตกลุ่ม 3:ถ่ายทอดการสํารวจพื้นที่ของการจัดโครงการ
บริ การวิชาการและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์

OY

PP

13.3015.00

1.5

15.0016.30

1.5

8.3012.30

4

13.3014.30

1

นิสิตกลุ่ม 1: ถ่ายทอดการสํารวจพื้นที่ของการจัดโครงการ
บริ การวิชาการและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์
นิสิตกลุ่ม 2: ถ่ายทอดการสํารวจพื้นที่ของการจัดโครงการ
บริ การวิชาการและแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์

14.3016.30

2

เตรี ยมปฏิบตั ิโครงการบริ การวิชาการ

OY

8.30-

4

นิสิตกลุ่มที่ 1: ปฏิบตั ิโครงการบริ การวิชาการ

OY

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 15

PP

WT

WT

เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง

เครื่ องวัดความดัน,
หูฟัง
คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์
สํานักงาน

สื่ อกิจกรรม

มคอ. 3

32

33

34
35

36
37
38

59

12.30

จ. 11
เม.ย.59

8.309.30

จ.18 เม.ย.
59

8.3012.30

พ.20
เม.ย. 59

13.3014.30

จ.25 เม.ย.
59

8.3012.30

พ. 27
เม.ย.59
จ. 2 พ.ค.
59

13.3014.30

พ. 4 พ.ค.
59

SDL นิสิตกลุ่ม 2,3:เตรี ยมความพร้อมของการจัดโครงการ
บริ การวิชาการ
1
4

นิสิตกลุ่มที่ 1:ถ่ายทอดการบริ การวิชาการและสรุ ปผลสัมฤทธิ์

OY

PP

นิสิตกลุ่มที่ 2: ปฏิบตั ิโครงการบริ การวิชาการ

OY

PP

WT

สื่ อกิจกรรม

SDL นิสิตกลุ่ม 3:เตรี ยมความพร้อมของการจัดโครงการ
บริ การวิชาการ
1
4

นิสิตกลุ่มที่ 2:ถ่ายทอดการบริ การวิชาการและสรุ ปผลสัมฤทธิ์

OY

PP

นิสิตกลุ่มที่ 3: ปฏิบตั ิโครงการบริ การวิชาการ

OY

PP

OY

PP

OY

PP

OY

PP

PP

WT

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์
สํานักงาน
WT

สื่ อกิจกรรม

SDL นิสิตกลุ่ม 1,2:เตรี ยมข้อมูลการติดตามผลการจัด
โครงการบริ การวิชาการ
1

นิสิตกลุ่มที่ 3:ถ่ายทอดการบริ การวิชาการและสรุ ปผลสัมฤทธิ์

13.3014.30

1

14.3015.30

1

นิสิตกลุ่ม 1,2,3:ปฏิบตั ิการติดตามผลการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ (ปรับแก้โครงการ)
นิสิตกลุ่ม 1:นําเสนอการติดตามผลการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ (ปรับแก้โครงการ)
นิสิตกลุ่ม 2:นําเสนอการติดตามผลการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ (ปรับแก้โครงการ)

8.3012.30

คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์
สํานักงาน

4
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คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์สาํ นักงาน
WT

NR

โครงการฯ
คอมพิวเตอร์, เครื่ องฉาย
LCD, อุปกรณ์
สํานักงาน

มคอ. 3

39
40
41
42

จ. 9 พ.ค.
59
พ. 11
พ.ค. 59
จ. 16 พ.ค.
59
พ. 18
พ.ค. 59

15.3016.30

1

8.3011.30

3

นิสิตกลุ่ม 3:นําเสนอการติดตามผลการจัดโครงการบริ การ
วิชาการ (ปรับแก้โครงการ)
นิสิตทั้งชั้นปี :สรุ ปผลการจัดเรี ยนการสอนวิชาชุมชน
(เทอม1+2)

13.3016.30

Reserve

8.3012.30

Reserve

13.3016.30

Reserve

รวม

0

29

22

0

51

รวม 2
ภาค
การศึกษา

0

65

55

0

120
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WT

OY

OY

PP
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม

ผลการเรี ยนรู ้

1

คุณธรรมจริ ยธรรม
1.2 (1.3, 1.5, 1.6)

วิธีการประเมิน
- การปฏิบตั ิการในชุมชน

- การปฏิบตั ิการในชุมชน
- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย
ความรู
้
1, 2 และ
การมีส่วนร่ วมอภิปราย และการนําเสนอ
2.5
(2.2,
2.4)
3
หน้าชั้นเรี ยน
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- การปฏิบตั ิการในชุมชน
- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่ วมอภิปราย การนําเสนอหน้า
ทั
ก
ษะทางปั
ญ
ญา
1, 2 และ
ชั้นเรี ยน
3.1,
3.3,
3.4
3
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
- พฤติกรรมในชั้นเรี ยนและพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย
การมีส่วนร่ วมอภิปราย การนําเสนอหน้า
ทักษะความสัมพันธ์
ชั้นเรี ยน
ระหว่
า
งบุ
ค
คลและความ
1, 2 และ
- การปฏิบตั ิการในชุมชน
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
3
- รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
4.2, 4.3, 4.4 (4.1)
- พฤติกรรมในชั้นเรี ยนและพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
- สัมมนา /การค้นคว้าตามที่มอบหมาย
ทักษะการวิเคราะห์เชิง การมีส่วนร่ วมอภิปราย การนําเสนอหน้า
ตัวเลขการสื่ อสาร และการ ชั้นเรี ยน
2 และ 3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - รายงานและชิ้นงานตามที่มอบหมาย
5.2, 5.3
- พฤติกรรมในชั้นเรี ยนและพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
ทักษะการปฏิบตั ิทาง
- การปฏิบตั ิการในชุมชน
1
วิชาชีพ
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สัปดาห์ที่
สัดส่ วนการ
ประเมิน
ประเมิน
ตลอดการจัดการ
5%
เรี ยนการสอน
ตลอดการจัดการ
เรี ยนการสอน

25%

ตลอดการจัดการ
เรี ยนการสอน

30%

ตลอดการจัดการ
เรี ยนการสอน

20%

ตลอดการจัดการ
เรี ยนการสอน

20%

ตลอดการจัดการ
เรี ยนการสอน
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(6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5)
หมายเหตุผลการเรี ยนรู ้ในเครื่ องหมาย () หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
* ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน

รายละเอียดการประเมินและเกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด
การประเมินผล
1. การประเมินผลภาคปฏิบัติ
2. สั มมนา
3. การสร้ างสื่ อสุ ขภาพ / กิจกรรม (ชิ้นงาน)
4. การบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ
รวม

40%
30%
30%
100%

เกณฑ์ การพิจารณาตัดเกรด : อิงเกณฑ์
นิสิตต้องเข้าเรี ยนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ และต้ องได้ คะแนนการสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 60
นิสิตมีโอกาสสอบซ่อมได้ 1 ครั้งโดยอยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อบ โดยคะแนนรวมของนิสิตต้องได้เกรด
C จึงจะถือว่าสอบผ่าน
หมายเหตุ
เกณฑ์ การให้ ระดับขั้น ตัดสิ นดังนี้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับขั้นระดับคะแนน
ระดับคะแนน
80.0-100
75.0-79.9
70.0-74.9
65.0-69.9
60.0-64.9
55.0-59.9
50.0-54.9
< 50
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ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ระดับเกรด
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์และคณะ. วิถีชุมชน :คู่มือการเรียนรู้ ที่ทาํ ให้ งานชุ มชนง่ าย ได้ ผล และสนุก.
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ขและสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุ ข. 2545
2. จีระศักดิ์ เจริ ญพันธ์, เฉลิมพล ตันสกุล.พฤติกรรมสุ ขภาพ = Health behavior มหาสารคาม :คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2549.
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
1. เพียงจันทร์ เศวตศรี สกุล และสุ รศักดิ์ บูรณตรี เวทย์. การดําเนินโครงการสาธารณสุ ขชุ มชน.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2543.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. พรทิพย์ เกยุรานนท์. เอกสารการสอนชุ ดวิชาการทํางานชุ มชนด้ านสาธารณสุ ข (หน่ วยที่ 1-15)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ. 2545.
2. ไพบูลย์ โลห์สุนทร. ระบาดวิทยา. ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม. คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการสอนของผูส้ อน โดย ทีมผูร้ ่ วมสอน
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ระหว่างการทําสัมมนา และอภิปราย
- ผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมายสามารถตอบเป้ าประสงค์ที่ต้งั ไว้
3. การปรับปรุ งการสอน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
รายวิชา

การดําเนิ นการปรับปรุ ง

ความต้องการการสนับสนุนจาก
สาขาวิชา/คณะ

ช่วงระยะเวลาของการลงชุมชน
จัดให้การลงสํารวจชุมชนและการ
ห่างมากเกินไป การประเมินภาวะ ปฏิบตั ิงานชุมชนอยูใ่ นภาค
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สุ ขภาพของผูป้ ่ วยมีความ
คลาดเคลื่อนมาก
รายวิชาเน้นการทําสื่ อไปสู่ ชุมชน
จึงควรมีจาํ นวนชัง่ โมงในการสอน
เรื่ องสื่ อเพิ่มขึ้นเพื่อลดจํานวน
ชัว่ โมงในการแก้งาน
ส่ วนใหญ่เน้นการทําสื่ อมาก
เกินไป
ควรให้มีการติดต่อประสานงาน
ในการลงชุมชนด้วยนิสิตเอง
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้กระบวนการ
ดําเนินงานอาจจะเป็ นบางส่ วน
หรื อทั้งหมด

การศึกษาเดียวกัน
จัดรู ปแบบกิจกรรมให้หลากหลาย
ขึ้น เช่น การจัดโครงการบริ การ
วิชาการ

นิสิตได้ติดต่อประสานงานในการ
ลงชุมชนด้วตัวนิสิตเองเป็ นบาง
พื้นที่ เช่น ในบริ เวณมหาวิทยาลัย
แต่ชุมชนนอกมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผปู ้ ระสานงานเป็ นผูต้ ิดต่อ
ประสานงานกับ อสม ให้ เนื่ องจาก
คํานึงถึงความปลอดภัยของนิ สิต

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการสัมมนา/รายงาน/และการให้คะแนนพฤติกรรมในชั้นเรี ยน
และการสอบทานจากคณาจารย์ทีมผูร้ ่ วมสอน
- ตัดเกรดรายวิชาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาเห็นชอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
- นําข้อ คิ ด เห็ น ของนิ สิ ต และอาจารย์ผูร้ ่ ว มสอนพร้ อ มข้อ เสนอแนะแก้ไ ขมานํา เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ เพื่อรับการพิจารณาเห็นชอบและนําข้อมูลไปปรับปรุ งรายวิชาต่อไป
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