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

รหัสวิชา 3512504 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบสุขภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Health System

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

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

คานา
เอกสำร มคอ.3 รำยวิชำระบบสุขภำพ รหัสวิชำ 3512504 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวคิดระบบสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพ ระบบบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
และกำรสำธำรณสุขมูลฐำน ระบบหลักประกันสุขภำพ สิทธิในกำรเบิกจ่ำย ค่ำรักษำพยำบำล ระบบประกัน
สุขภำพของภำคเอกชน และกำรบริหำรงำนบริกำรสุขภำพ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรใน
งำนบริกำรด้ำนสุขภำพ
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 3512504 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) ระบบสุขภำพ
(ภำษำอังกฤษ) Health System
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 2
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) เข้ำใจกำรสำธำรณสุขมูลฐำน
3) เข้ำใจระบบหลักประกันสุขภำพ
4) สำมำรถบอกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรในงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
กำรพั ฒ นำวิ ช ำระบบสุ ข ภำพ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมรู้ พื้ น ฐำนของระบบสุ ข ภำพและระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภำพ ส ำหรั บ เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นในวิ ช ำชี พ และมี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดระบบสุขภำพและระบบบริกำรสุขภำพ ครอบคลุมระบบบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ ตติยภูมิ และสำธำรณสุขมูลฐำน ระบบหลักประกันสุขภำพ สิทธิในกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล ระบบ
ประกันสุขภำพของภำคเอกชน และกำรบริกำรงำนบริกำรสุขภำพ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพในกำรบริหำร
จัดกำรในงำนด้ำนสุขภำพ
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 จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
1.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ
ประยุกต์จรรยำบรรณวิช ำชีพ อำทิ ควำมโปร่งใส ยึดถือในควำมถูกต้องสู่ กำรเรียนวิชำควำมรู้เบื้ อ งต้น
เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศ
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1.1.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคำรพ และสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสถำบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกำของกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำนี้
1.1.3 สำมำรถบริหำรเวลำ จัดสรรกิจกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงำน
ที่ได้รับหมำยหมำยให้ทำนอกชั้นเรียน เพื่อสร้ำงสมดุลและปรับวิถีชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนอย่ำงมี
คุณธรรม ให้ควำมร่วมมือต่อกิจกรรมและงำนกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบเป็นสำคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบกำรทำรำยงำน
1.2 2 กำรกำหนดเวลำส่งงำนและเวลำเรียนในชั้นเรียน
1.2.3 อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษำ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียน และจำกกำรเสนอผลงำน
1.3.2 สังเกตจำกกำรเข้ำเรียนและกำรส่งงำนที่ตรงเวลำ
1.3.3 นักศึกษำแต่งกำยถูกระเบียบ
1.3.4 จำกกำรตรวจรำยงำน
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศทั้ง
ทำงด้ำนสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
2.1.2 มีควำมรู้กว้ำงและเป็นระบบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำร
จัดกำร รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร
กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนรวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำง
ธุรกิจ
 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้ง
มีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
3.1.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูล จำกหลำยแหล่งในกำรระบุและวิเครำะห์
ปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กันจำกสำขำวิชำชีพที่
ศึกษำและประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.3 มีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดย
คำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจ และสำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กำรสอนแบบตั้งโจทย์และตอบคำถำม
3.2.2 กำรทำรำยงำน และเสนอรำยงำน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจำกกำรตอบคำถำมในระหว่ำงเรียนและจำกกำรเสนองำน
3.3.2 ประเมินจำกรำยงำน และกำรสอบกลำงภำคและปลำยภำค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและควำมเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.1.3 สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นแสดงภำวะผู้นำ ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
แบ่งนักศึกษำทำงำนเป็นกลุ่มและจัดทำรำยงำนพร้อมทั้งเสนอผลงำนเป็นกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและกำรประเมินจำกเพื่อนร่วมชั้นเรียน และจำกผลงำนที่ทำร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำร
วิเครำะห์และตัดสินใจทำงธุรกิจและชีวิตประจำวัน
5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรพูดและกำร
เขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบกำรนำเสนอที่เหมำะสมกับปัญหำและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่ำงกัน ทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ
5.1.3 สำมำรถนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคนิคกำรสื่อสำรที่เหมำะสม มำใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรแปลควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล
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5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดาเนินงานเลขานุการทางการ
แพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทำรำยงำน
5.2.2 กำรนำเสนองำนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
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

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

จานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

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

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (1)

ผู้สอน

ดร.รภัทภร เพชรสุข

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

3,4

5

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
หน่วยที่ 2
6
ระบบบริกำรสุขภำพ
- ระดับปฐมภูมิ
- ระดับทุตยิ ภูมิ
- ระดับตติยภูมิ
ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศใน
กลุ่มอำเซียน
- ควำมหมำยและขอบเขตของ AEC
- ระบบสุขภำพของประเทศใน AEC
LO
 1.1.2
 2.1.1
 2.1.3
หน่วยที่ 3
3
กำรสำธำรณสุขมูลฐำน
- แนวคิดสำธำรณสุขมูลฐำน
- องค์ประกอบสำธำรณสุขมูลฐำน
- กำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำน
สุขภำพ
LO
 1.1.2
 2.1.1
 3.1.2

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่องระบบบริกำรสุขภำพ -เอกสำรประกอบกำรเรียน
ระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
รำยวิชำระบบสุขภำพ
- บรรยำยประกอบสื่ อ พำวเวอร์ พ อยต์ เรื่ อ ง -Power point
หลักประกันสุขภำพ
- ร่ ว มกั น อภิ ป รำยแสดงควำมคิ ด เห็ น ซั ก ถำม
ปัญหำและสรุปร่วมกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติมจำกตำรำสุขภำพ
และจำกสื่อ internet

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่องสำธำรณสุขมูลฐำน
- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์ เรื่อง
สำธำรณสุขมูลฐำน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จำกตำรำสุขภำพและจำกสื่อ internet

-เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำระบบสุขภำพ
-Power point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (1)

ผู้สอน

ดร.รภัทภร เพชรสุข

ข้อ (3)

ดร.รภัทภร เพชรสุข
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สัปดาห์ที่

6, 7

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
หน่วยที่ 4 ระบบหลักประกัน

จานวน
ชั่วโมง

8

เบิกจ่ำย ค่ำรักษำพยำบำล
- พรบ.สุขภำพแห่งชำติ
- กฏหมำยด้ำนสุขภำพ
LO
 1.1.2
 2.1.1
 5.1.2
 5.1.3

สื่อการสอน

6

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่องหลักประกันสุขภำพ
30 บำท สิทธิของรำชกำร กำรซื้อประกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จำกหนังสือประกันสุขภำพและจำกสื่อ
internet

-เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำระบบสุขภำพ
-Power point

3

- นักศึกษำอภิปรำยร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกฏหมำยด้ำนสุขภำพจำกหนังสือและ
จำกสื่อ internet

-เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำระบบสุขภำพ
-Power point

สุขภำพ
หลักประกันสุขภำพ
- ควำมเป็นมำและระบบ
หลักประกันสุขภำพ
- พรบ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
- สิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
LO
 2.1.3
 5.1.3
สอบภำคกลำง
หน่วยที่ 5 สิทธิผู้ป่วย สิทธิในกำร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (3)

ข้อ (3)

ผู้สอน

ดร.รภัทภร เพชรสุข

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ
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สัปดาห์ที่

9

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)
หน่วยที่ 6

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

- สนทนำกับผู้เรียนเรื่อง หลักบริหำรจัดกำร
องค์กรทั่วไป
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน

-เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำระบบสุขภำพ
-Power point

6

สนทนำกับผู้เรียนเรื่อง กำรบริหำรงำนบริกำร -เอกสำรประกอบกำรเรียน
สุขภำพ
รำยวิชำระบบสุขภำพ
- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์ เรื่องกำร -Power point
บริหำรงำนบริกำรสุขภำพและภำวะผู้นำ
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน

ข้อ (2)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

6

- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพและกำรสัมฤทธิ์ผลใน
กำรบริหำรจัดกำรทำงคลินิก
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จากหนังสือการบริ หาร และสื่อ internet

ข้อ (4)

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

ระบบประกันสุขภำพของ
ภำคเอกชน
LO
 1.1.2
 2.1.1
10,11
หน่วยที่ 7
20-27 ต.ค. 60 กำรบริหำรงำนบริกำรสุขภำพ
LO
 2.1.3
 3.1.2
 4.1.2
12,-13

หน่วยที่ 8
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพและกำร
สัมฤทธิ์ผลในกำรบริหำรจัดกำร
บริกำรสุขภำพ
LO
 2.1.3
 4.1.2
 5.1.2
 5.1.3

-เอกสำรประกอบกำรเรียน
รำยวิชำระบบสุขภำพ
-Power point

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (2)

ผู้สอน

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

12
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน/Learning
Outcome (LO)

จานวน
ชั่วโมง

14,-15

หน่วยที่ 9
กรณีศึกษำเรื่องระบบประกันสุขภำพ
ในประเทศไทย
LO
 3.1.2
 5.1.2
 5.1.3
สอบปลำยภำค

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- บรรยำยประกอบสื่อพำวเวอร์พอยต์เรื่อง กำร -เอกสำรประกอบกำรเรียน
ใช้โปรแกรมบริหำรจัดกำรคลินิก
รำยวิชำระบบสุขภำพ
- ร่วมกันอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นซักถำม
-Power point
ปัญหำ และสรุปร่วมกัน
- ค้นคว้ำทำรำยงำนเพิ่มเติม
จำกหนังสือและสื่อ internet

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุหัวข้อ)
ข้อ (3)

ผู้สอน

ผศ.ดร.อุบล ชื่น
สำรำญ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดำห์ จำนวน 15 สัปดำห์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

คุณธรรม จริยธรรม
1.1.2

2

ควำมรู้
2.1.1, 2.1.3

3

ทักษะทำงปัญญำ
3.1.2

4

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1.2
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1.2, 5.1.3

5

-

เข้ำเรียนและส่งงำนตรงเวลำ
กำรแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบ
กำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค
กำรสอบย่อย
กำรทำรำยงำน
กำรทำงำนเป็นทีม
กำรนำเสนองำน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กำรทำงำนกลุ่ม
ควำมมีน้ำใจ
มอบหมำยงำนให้ค้นคว้ำทำงอินเทอร์เน็ต
ให้นักศึกษำส่งงำนทำง email

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ร้อยละ 10

7
15
2,4,11,13
14, 15

ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

14, 15

ร้อยละ 10

14, 15

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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- 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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