รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา 6083301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสุขภาพและการบริหารจัดการทางคลินิก
(ภาษาอังกฤษ) Health System and Clinical Management

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ
(2) อ.ดร.รภัทภร เพชรสุข

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
เอกสำร มคอ.3 รำยวิชำระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก รหัสวิชำ 6083301 มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบสุขภำพเบื้องต้น และกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก รวมทั้งระบบ
หลักประกันสุขภำพ และผลสัมฤทธิ์ในคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิกในสถำนพยำบำล
รำยละเอียดรำยวิชำนี้จึงเป็นส่วนสำคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งกำรเรียนกำรสอนที่เป็นทฤษฎี และ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษำต่ำง ๆ จำก
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำยในห้องเรียน รวมถึงติดตำมเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะกำรค้นคว้ำเพิ่มเติม
จำกกำรเรียนภำยในห้อง ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกรำยวิชำนี้ไปประยุกต์ใช้ในอนำคตได้
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

04
05
05
06
08
11
12
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 6083301 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) ระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก
(ภำษำอังกฤษ) Health System and Clinical Management
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรทำงกำรแพทย์
ประเภทของรายวิชา วิชำเฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ
อำจำรย์ผู้สอน
(1) ผศ.ดร.อุบล ชื่นสำรำญ ตอนเรียน A1
(2) อ.ดร.รภัทภร เพชรสุข ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 กรกฎำคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เข้ำใจเกี่ยวกับระบบสุขภำพเบื้องต้น
2) เข้ำใจหลักกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก
3) เข้ำใจระบบหลักประกันสุขภำพ
4) ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ในคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิกในสถำนพยำบำล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
กำรพัฒนำวิชำระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้พื้นฐำน ของ
ระบบบริหำรทำงคลินิกในสถำนพยำบำลและระบบหลักประกันสุขภำพ สำหรับเตรียมพร้อมที่จะเรียนใน
วิชำชีพ และมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดระบบสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพ ครอบคลุมระบบบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ ตติยภูมิ และสำธำรณสุขมูลฐำน ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ แนวคิดทฤษฎีกำรนำและกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร หลักกำรบริหำรงำนทั่วไป และกำรบริหำรงำนบริกำรสุขภำพ ภำวะผู้นำ ปัจจัยที่มี
ผลสัมฤทธิ์ผล และคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิกในงำนบริกำรสุขภำพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภำค
กำรศึกษำ

กำหนดตำมควำม
เหมำะสม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี
6 ชั่วโมง/สัปดำห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำต่อนักศึกษำรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ (เฉพำะรำยที่
ต้องกำร)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1.ตระหนักในคุณค่ำ และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1.3 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
 1.1.4 เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบกำรทำรำยงำน
1.2 2 กำรนำเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมำะสม
1.2.3 กำรกำหนดเวลำส่งงำนและเวลำเรียนในชั้นเรียน
1.2.4 อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษำ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียน และจำกกำรเสนอผลงำน
1.3.2 จำกกำรตรวจรำยงำน
1.3.3 สังเกตจำกกำรเข้ำเรียนและกำรส่งงำนที่ตรงเวลำ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีควำมรู้เรื่องและเข้ำใจเบื้องต้นของระบบสุ ขภำพ ระบบบริกำรสุขภำพ และระบบ
บริหำรงำนบริกำร
 2.1.2 มีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
 2.1.3 สำมำรถเข้ำใจหลักกำรแนวคิดทฤษฎีกำรนำและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
 2.1.4 เพื่อให้มีควำมเข้ำใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ผลและคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำง
คลินิกในกำรบริกำรสุขภำพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 กำรบรรยำยโดยใช้ power point
2.2.2 จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน
2.2.3 กำรทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ำยบท
2.2.4 ทำรำยงำนและเสนอผลงำน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจำกแบบทดสอบ
2.3.2 ประเมินจำกรำยงำน
2.3.3 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมระหว่ำงเรียนและกำรเสนองำน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 เกิดทักษะในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปควำม
 3.1.2 สำมำรถทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนควำมรู้
 3.1.3 สำมำรถนำเสนอผลงำนโดยใช้สื่อประกอบ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กำรสอนแบบตั้งโจทย์และตอบคำถำม
3.2.2 กำรทำรำยงำน และเสนอรำยงำน
3.3 วิธีการประเมินผล
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3.3.1 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมในระหว่ำงเรียนและจำกกำรเสนองำน
3.3.2 ประเมินจำกรำยงำน และกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ควำมเป็นมิตรระหว่ำงเพื่อนในชั้นเรียน
 4.1.2 ส่งเสริมให้รู้จักกำรทำงำนเป็นกลุ่มและรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับ
 4.1.3 รู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
4.2 วิธีการสอน
แบ่งนักศึกษำทำงำนเป็นกลุ่มและจัดทำรำยงำนพร้อมทั้งเสนอผลงำนเป็นกลุ่มโดยกำหนดหน้ำที่
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและกำรประเมินจำกเพื่อนร่วมชั้นเรียน และจำกผลงำนที่ทำร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 5.1.1 สำมำรถคิดคำนวณตัวเลขในระดับพื้นฐำน เช่น สัดส่วนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย เป็นต้น
 5.1.2 สำมำรถใช้ internet เพื่อหำข้อมูลจำก web site ต่ำง ๆ
 5.1.3 สำมำรถใช้ email สำหรับติดต่ออำจำรย์ผู้สอนระหว่ำงนักศึษำและบุคคลอื่น ๆ หรือส่ง
รำยงำน
 5.1.4 พัฒนำกำรใช้ภำษำพูด เขียน จำกกำรนำเสนอผลงำน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทำรำยงำน
5.2.2 กำรนำเสนองำนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะ
5.2.2 ให้สืบค้นข้อมูลทำง internet
5.2.3 ให้ทำรำยงำนส่งทำง email
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจำกกำรตอบคำถำมระหว่ำงเรียน หรือจำกรำยงำน รวมทั้งกำรใช้ภำษำเขียน และพูด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

1-2

3-4

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
ปฐมนิเทศรายวิชา
หน่วยที่ 1
แนวคิดระบบสุขภำพและระบบ
บริกำรสุขภำพ
- ควำมหมำยของสุขภำพและสุข
ภำวะ
- แนวคิดเกี่ยวกับสุขภำพ
- มิติสุขภำวะ
- ควำมหมำยของระบบสุขภำพ
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภำพ
- องค์ประกอบของระบบสุขภำพ
- ดัชนีสุขภำพ (กำรป่วย/กำรตำย)
- ตัวชี้วัดคนไทยสุขภำพดี
LO
 1.1.1
 1.1.2
 2.1.1
หน่วยที่ 2
ระบบบริกำรสุขภำพ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

6

- ปฐมนิเทศลักษณะกำรเรียนกำรสอน
- สนทนำกับผู้เรียนเกีย่ วกับ
แนวคิดระบบสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพ
- บรรยำยด้วยสื่อพำวเวอร์พอยต์ และให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม
- กำรบ้ำนทบทวนเนื้อหำเกี่ยวกับแนวคิดระบบ
สุ ข ภำพและระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพและหำ
เพิ่มเติมจำกตำรำสุขภำพและจำกสื่อ internet

เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำระบบสุขภำพและ
กำรบริหำรจัดกำรทำง
คลินิก

6

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่องระบบบริกำรสุขภำพ
ระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (1)

ข้อ (1)

ผู้สอน

อ.ดร.รภัทภร เพชร
สุข

อ.ดร.รภัทภร เพชร
สุข
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

5

6

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
- ระดับปฐมภูมิ
- ระดับทุตยิ ภูมิ
- ระดับตติยภูมิ
ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศใน
กลุ่มอำเซียน
- ควำมหมำยและขอบเขตของ AEC
- ระบบสุขภำพของประเทศใน AEC
LO
 1.1.3
 2.1.1
 3.1.1
หน่วยที่ 3
3
สำธำรณสุขมูลฐำน
- แนวคิดสำธำรณสุขมูลฐำน
- องค์ประกอบสำธำรณสุขมูลฐำน
- กำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำน
สุขภำพ
LO
 1.1.2
 2.1.2
 3.1.2
หน่วยที่ 4
3
หลักประกันสุขภำพ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่องสำธำรณสุขมูลฐำน
- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์ เรื่อง
สำธำรณสุขมูลฐำน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จำกตำรำสุขภำพและจำกสื่อ internet

ข้อ (3)

อ.ดร.รภัทภร เพชร
สุข

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่องหลักประกันสุขภำพ
30 บำท สิทธิของรำชกำร กำรซื้อประกัน

ข้อ (3)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

- บรรยำยประกอบสื่ อ พำวเวอร์ พ อยต์ เรื่ อ ง
หลักประกันสุขภำพ
- ร่ ว มกั น อภิ ป รำยแสดงควำมคิ ด เห็ น ซั ก ถำม
ปัญหำและสรุปร่วมกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติมจำกตำรำสุขภำพ
และจำกสื่อ internet
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

7

8-9

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
- ควำมเป็นมำและระบบ
หลักประกันสุขภำพ
- พรบ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
- สิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
- สิทธิผู้ป่วย
LO
 1.1.4
 2.1.2
 5.1.2
หน่วยที่ 5
3
สิทธิผู้ป่วย
- พรบ.สุขภำพสุขภำพแห่งชำติ
- กฏหมำยด้ำนสุขภำพ
LO
 2.1.2
 5.1.3
 5.1.4
สอบภำคกลำง
หน่วยที่ 6
6
แนวคิดทฤษฎี และหลักบริหำร
จัดกำรองค์กรทั่วไป
LO

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จำกหนังสือประกันสุขภำพและจำกสื่อ
internet

- นักศึกษำอภิปรำยร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฏหมำยด้ำนสุขภำพจำกหนังสือและ
จำกสื่อ internet

ข้อ (3)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่อง หลักบริหำรจัดกำร
องค์กรทั่วไป
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน

ข้อ (2)

อ.ดร.รภัทภร เพชร
สุข
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

10-11

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)

จานวน
ชั่วโมง

 1.1.2
 2.1.1
หน่วยที่ 7
6
กำรบริหำรงำนบริกำรสุขภำพ และ
ภำวะผู้นำ
LO
 2.1.3
 4.1.1
 4.1.2

12-13

หน่วยที่ 8
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพและกำร
สัมฤทธิ์ผลในกำรบริหำรจัดกำรทำง
คลินิกในกำรบริกำรสุขภำพ
LO
 2.1.4
 4.1.3

6

14-15

หน่วยที่ 9
6
กรณีศึกษำเรื่องระบบประกันสุขภำพ
ในประเทศไทย
LO
 3.1.3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

สนทนำกับผู้เรียนเรื่อง กำรบริหำรงำนบริกำร
สุขภำพ
- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์ เรื่องกำร
บริหำรงำนบริกำรสุขภำพและภำวะผู้นำ
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน

ข้อ (2)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพและกำรสัมฤทธิ์ผลใน
กำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จำกหนังสือกำรบริหำร และสื่อ internet

ข้อ (4)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์เรื่อง กำร
ใช้โปรแกรมบริหำรจัดกำรคลินิก
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม

ข้อ (3)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
 5.1.2
 5.1.4
สอบปลำยภำค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)

ผู้สอน

จำกหนังสือและสื่อ internet

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดำห์ จำนวน 15 สัปดำห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4

2

ควำมรู้
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4

3

ทักษะทำงปัญญำ
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

4

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4

5

-

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

เข้ำเรียนและส่งงำนตรงเวลำ
กำรแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ
กำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
7
สอบกลำงภำค
15
สอบปลำยภำค
2, 4, 11, 13
กำรสอบย่อย
14, 15
กำรทำรำยงำน
กำรทำงำนเป็นทีม
กำรนำเสนองำน
14, 15
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กำรทำงำนกลุ่ม
ควำมมีน้ำใจ
14, 15
มอบหมำยงำนให้ค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ต
ให้นักศึกษำส่งงำนทำง email

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 10

ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
อุบ ล ชื่น ส ำรำญ และ รภัทภร เพชรสุ ข . (2561). เอกสารประกอบการเรี ย นรายวิ ช าระบบสุ ขภาพ.
ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ มสด.
จันทรำภำ จินดำทอง. (2556). กรณีศึกษำน้องอรพรรณ (น้องบิวตี้) สิทธิในกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ.
โครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนชายแดนไทย-พม่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556.
เข้ำถึงทำงเวบไซต์ https://www.gotoknow.org/posts/561185 เมื่อ 14 กรกฎำคม 2561
จันทรำภำ จินดำทอง. (2556). กรณีศึกษำน้องชินจัง : สิทธิในกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพของเด็กที่อำจ
พิกำร. โครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนชายแดนไทย-พม่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2556. เข้ ำ ถึ ง ทำงเวบไซต์ https://www.gotoknow.org/posts/557132 เมื่ อ 14 กรกฎำคม
2561
พงศธร พอกเพิ่ ม ดี และคณะ. (2554). รำยงำนกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรของผู้ ป ระกั น ตนเชิ ง คุ ณ ภำพ “10
กรณีศึกษำ ทุกข์ของผู้ประกันตนในกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ”. โครงการวิจัยภายใต้โครงการการ
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จัดทาข้อเสนอทางเลือกและรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของระบบ
ประกันสังคมในอนาคต. เข้ำถึงทำงเวบไซต์ https://www.hfocus.org/database/2012/04/47
เมื่อ 14 กรกฎำคม 2561
วิชำญ เกิดวิชัย. (2555). ประมวลสำระชุดวิชำกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ใน หน่วยที่ 6
กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพในโรงพยำบำล. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บัณฑิตศึกำ สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ.
ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน สถำบันกองทุนเพื่อพัฒนำตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย. (2553). หลักสูตรวางแผนการเงิน: ชุดที่ 3 การวางแผนการประกันภัย ใน บทที่ 5 กำร
ประกันสุขภำพ หน้ำ 199-233.
สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข. คา
ประกาศสิทธิผู้ป่วย. เข้ำถึงได้ทำง http://mrd-hss.moph.go.th/mrdonline2014/sitti10.html
เมื่อ 14 กรกฎำคม 2561
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.). (2559). รายงานประจาปี 2558 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.). บริษัท สหมิตรพริ้นติง้ แอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด. กรุงเทพฯ: 111 หน้ำ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำ โดยกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำ ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
- กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
กำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน มีดังนี้
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
- ผลกำรสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกกำรประเมินกำรสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงกำรสอน โดยจัดกิจกรรมและหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำร
ปรับปรุงกำรสอน ดังนี้
- กำรจัดสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรทำวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนตำมรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมรำยหัวข้อ โดยจำกกำรตั้งโจทย์
ถำม และจำกกำรตรวจรำยงำนของนักศึกษำ รวบถึงกำรทดสอบย่อย มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชำ ดังนี้
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มคอ. 3
- กำรทวนสอบกำรให้ คะแนนจำกกำรสุ่ มตรวจผลงำนของนัก ศึกษำโดยอำจำรย์ ท่ำนอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- มีกำรตั้งกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจผลประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อสอบ
รำยงำน วิธีกำรให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จำกผลกำรประเมิน และกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำร
สอนและรำยละเอียดวิชำเพื่อให้เกิดคุณภำพ ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำตำมข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอนหรือผู้สอนประยุกต์ควำมรู้จำกงำนวิจัยเพื่อให้นักศึกษำเรียนรู้และ
มีแนวคิดวิเครำะห์จำกปัญหำ
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