
รายละเอยีดของรายวชิา  

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    

    หมวดที ่๑  ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา รมปส ๗๐๒ ระบบสุขภาพและการจดัการบริการสุขภาพ 
 RAHG 702   Health System and Health Care Management 

๒. จ านวนหน่วยกติ ๑ หน่วยกิต (๑-๐-๒)   
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 ๓.๑ หลกัสูตร  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  วิชาแกน  

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
๔.๑   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยบ์วรศม  ลีระพนัธ์ 
   สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-2011518 
  หมายเลขโทรศพัทแ์ละอีเมลล ์02-201-1518 / borwornsom.lee@mahidol.ac.th 
 

๔.๒    อาจารยผ์ูส้อน 
ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพนัธ์ และทีม  
 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน : แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๑  
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) : ไม่มี  
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) : ไม่มี  
๘. สถานที่เรียน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  
๙. วนัทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด : ๑ กนัยายน ๒๕๖๓  
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  
  ๑.๑ เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจระบบสุขภาพและการจดัการบริการสุขภาพ การบริหารทรัพยากร
สุขภาพ 

  ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจระบบประกันคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการทางการแพทย ์
เทคโนโลยดิีจิทลั และผลกระทบต่อบริการสุขภาพ จริยธรรมทางการแพทยแ์ละกฎหมาย การแพทยท์างเลือก  

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิา / ปรับปรุงรายวชิา  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสาระส าคญัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวชิา   
 ระบบสุขภาพและการจดัการบริการสุขภาพ การบริหารทรัพยากรสุขภาพ ระบบประกนัคุณภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกับบริการทางการแพทย ์เทคโนโลยีดิจิทลัและผลกระทบต่อบริการสุขภาพ จริยธรรมทาง
การแพทยแ์ละกฎหมาย การแพทยท์างเลือก การจดัซ้ือจดัจา้ง 
 The health system and health care management; utilization management; quality assurance in the 
health care sector; digital technology and health care services; medical ethics and laws, alternative 
medicines; procurement 
 
๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 ๒.๑ จ านวนชัว่โมงบรรยาย     ๑๖  ชัว่โมง  
 ๒.๒ จ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติั     -  ชัว่โมง 
 ๒.๓ จ านวนชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเอง   ๓๐  ชัว่โมง 

 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
หลกัสูตรฯ จดัใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล หรือ 

กลุ่มตามความต้องการ  ๔  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย ท่ีต้องการ )โดยสามารถติดต่อขอนัดหมาย 
ไดท่ี้ งานการศึกษาหลงัปริญญา อาคารบริหาร ชั้น ๔ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
โทรศพัท ์๐๒-๒๐๑๑๘๐๔-๖  E-mail : ramapostgrad@gmail.com 
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หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน (น าขอ้มูลจาก mapping  /  ภาคผนวก ค)  
 ๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในท่ีท างานและชุมชน 

 ๑.๒ มีความซ่ือสตัยท์างวิชาการในการคน้ควา้รวบรวมและน าเสนอขอ้มูล 
 ๑.๓ ปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
๑.๑/
๑.๓ 

(ก) บรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม 

๑.๓ (ข) มอบหมายงานรายบุคคล 
๑.๓ (ค) มอบหมายงานกลุ่ม 

 (ง) กรณีศึกษา 
 (จ) การสอดแทรกแนวคิดระหวา่งการปฏิบติังาน และการเป็น Role model 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 (ก) จากการสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล/รายกลุ่ม  
 (ข) จากรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา 

 (ค) ความตรงต่อเวลาในการเขา้เรียน  
 (ง) ความตรงต่อเวลาในการท างาน/ส่งงาน 
 (จ) ประเมินความรับผดิชอบ 

๒. ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน   
 ๒.๑ มีความรู้ความเช่ียวชาญและทนัสมยัในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๒.๒ มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการสืบคน้รวบรวม เรียบเรียงและน าเสนอดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม 

  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
๒.๑ (ก) บรรยาย  

 (ข) สาธิต  ดูงาน  
๒.๑/ 
๒.๒ 

(ค) มอบหมายงานรายบุคคล 

 (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 
๒.๑/ 
๒.๒ 

(จ) ใหค้น้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองและน าเสนอ  

 (ฉ) ใหฝึ้กปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัหุ่นหรือผูป่้วยจ าลอง 
 (ช) ใหฝึ้กปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัผูป่้วยจริง 

 



๒.๑ (ซ) มอบหมายใหส้อน/ฝึกถ่ายทอดความรู้และทกัษะแก่ผูอ่ื้น 
 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 (ก) ประเมินผลรายบุคคล  
 (ข) ประเมินผลจากงานกลุ่ม 
 (ค) ประเมินจากการน าเสนอ 
๒.๑ (ง) สอบขอ้เขียน 
 (จ) สอบปากเปล่า 
 (ฉ) สอบปฏิบติั 
 (ช) สังเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จ าลอง 
 (ซ) สงัเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน   
 ๓.๑ มีทกัษะในการประยกุต ์ วิเคราะห์ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งเป็นองค์

รวม 
 ๓.๒ สามารถพฒันาการปฏิบติังานในวิชาชีพ ผา่นการคน้ควา้หรือด าเนินการวิจยั 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
๓.๑ (ก) บรรยาย  

 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบุคคล 

๓.๑ (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 
๓.๒ (จ) ใหค้น้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองและน าเสนอ  
 (ฉ) ฝึกน าเสนอขอ้มูลผลงานวิเคราะห์ขอ้มูล และวารสารอยา่งมีวิจารณญาณ  
 (ช) ฝึกอภิปรายกรณีผูป่้วยและขอ้ดีขอ้เสียของทางเลือกต่างๆ 
 (ซ) ใหฝึ้กปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัหุ่นหรือผูป่้วยจ าลอง 
 (ฌ) ใหฝึ้กปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัผูป่้วยจริง 
 (ญ) มอบหมายใหส้อน/ฝึกถ่ายทอดความรู้และทกัษะแก่ผูอ่ื้น 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 (ก) การมีสวนร่วมในการเรียนการสอน/อภิปราย  
 (ข) ประเมินผลรายบุคคล  (เอกสาร รายงาน) 

 (ค) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)  
 (ง) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจาและส่ือ  โปสเตอร์)  
๓.๑ (จ) สอบขอ้เขียน 
 (ฉ) สอบปากเปล่า 
 (ช) สอบปฏิบติั 



 (ซ) สงัเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จ าลอง 
 (ฌ) สงัเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
 (ญ) จากผลประเมิน ๓๖๐ องศา หรือจากเพือ่นนกัศึกษาและผูร่้วมงาน 

๔. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผดิชอบ 
 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
 ๔.๑ มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีทกัษะความเป็นผูน้ า และสามารถท างานเป็นทีม 
 ๔.๒ มีความรับผดิชอบในการท างาน สามารถประสานความร่วมมือกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกสาขา

วิชาชีพ 
กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา   

๔.๑ 
๔.๒ 

(ก) บรรยาย  

 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบุคคล 
๔.๑ 
๔.๒ 

(ง) มอบหมายงานกลุ่ม 

 (จ) ใหค้น้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองและน าเสนอ  
 (ฉ) ฝึกปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัหุ่นหรือผูป่้วยจ าลอง 
 (ช) ฝึกปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัผูป่้วยจริง 
 (ซ) ฝึกปฏิบติัการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม (Role play) 
 (ฌ) สอดแทรกแนวคิด และแนวปฏิบติั ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งการปฏิบติังาน และอาจารยแ์สดง

แบบอยา่งท่ีดี (Role model) 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 (ก) การมีสวนร่วมในการเรียนการสอน/อภิปราย  
 (ข) ประเมินผลรายบุคคล  (เอกสาร รายงาน) 
 (ค) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)  
 (ง) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจาและส่ือ  โปสเตอร์)  
 (จ) สอบขอ้เขียน 
 (ฉ) สอบปากเปล่า 
 (ช) สอบปฏิบติั 
 (ซ) สงัเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จ าลอง 
 (ฌ) สงัเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
 (ญ) จากผลประเมิน ๓๖๐ องศา หรือจากเพือ่นนกัศึกษาและผูร่้วมงาน 

 
  



 
๕. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
 ๕.๑ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการศึกษาวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒ สามารถส่ือสารกบัผูป่้วย ผูร่้วมงาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งการฝึกปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและถ่ายทอดองคค์วามรู้ในสาขาวิชาเอกไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
 (ก) บรรยาย  
 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบุคคล 
 (ง) มอบหมายงานกลุ่ม 
๕.๒ (จ) ใหค้น้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเองและน าเสนอ  
๕.๒ (ฉ) ฝึกน าเสนอขอ้มูลผลงานวิเคราะห์ขอ้มูลและวารสารอยา่งมีวิจารณญาณ  
๕.๒ (ช) ฝึกท าวิจยัดว้ยตนเอง 
๕.๒ (ซ) ฝึกการใชโ้ปรแกรมสารสนเทศต่างๆ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 (ก) ความตรงต่อเวลาในการเขา้เรียน 
 (ข) ความตรงต่อเวลาในการท างาน/ส่งงาน 

 (ค) ประเมินผลรายบุคคล  (เอกสาร รายงาน) 
 (ง) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)  
 (จ) ประเมินจากการน าเสนอ (วาจาและส่ือ โปสเตอร์)  
 (ฉ) สอบขอ้เขียน 
 (ช) สอบปากเปล่า 
 (ซ) สอบปฏิบติั 
 (ฌ) สงัเกตการณ์ปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
 (ญ) ประเมินจากการความกา้วหนา้และการน าเสนอผลงานวจิยั 

 
๖. ด้านทกัษะด้านการฝึกปฏบิัติ 

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
 ๖.๑ มีทกัษะในการบริบาลผูป่้วยและแสดงออกซ่ึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๖.๒ ใหก้ารบริบาลผูป่้วยโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยในทุกมิติ มีความคุม้ค่าคุม้ประโยชน ์รวมทั้ง

การเลือกการรักษาอยา่งเหมาะสม 

 



กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา  
๖.๒ (ก) บรรยาย  
 (ข) สาธิต ดูงาน  
 (ค) มอบหมายงานรายบุคคล/กลุ่ม/ทีม รวมถึงการฝึกใหรั้บผดิชอบดูแลรักษาผูป่้วย  
 (ง) ฝึกปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัหุ่น/ผูป่้วยจ าลอง และผูป่้วยจริง 
 (จ) น าเสนอขอ้มูล ผลงาน รวมถึงความกา้วหนา้ในการดูแลผูป่้วย   
 (ฉ) ใหฝึ้กปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัหุ่นหรือผูป่้วยจ าลอง 
 (ช) ใหฝึ้กปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัผูป่้วยจริง 
 (ซ) สอดแทรกแนวคิด และแนวปฏิบติั ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งการปฏิบติังานและอาจารยแ์สดง

แบบอยา่งท่ีดี (Role model) 
 (ฌ) มอบหมายใหส้อน/ฝึกถ่ายทอดความรู้และทกัษะแก่ผูอ่ื้น 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 (ก) สอบขอ้เขียน 
 (ข) สอบปากเปล่า 
 (ค) สอบปฏิบติั/ฝึกหตัถการกบัหุ่นหรือผูป่้วยจ าลอง 
 (ง) สงัเกตการณ์การปฏิบติังานในสถานการณ์จ าลอง 
 (จ) สงัเกตการณ์การปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
 (ฉ) ประเมินจากเอกสารบนัทึกรายงานเก่ียวกบัการดูแลรักษาผูป่้วย เช่น บนัทึกเวชระเบียน/บนัทึกการผา่ตดั/

รายงานผลเอก็ซเรย/์รายงานผลช้ินเน้ือและหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้   
 (ช) log book  

 
หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน ใชก้ารสอนแบบบรรยาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีโอกาสซกัถาม กระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็น และมีการอภิปราย 

 

คร้ังที ่ หัวข้อ 
จ านวนช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบตัิ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 Overview of health systems 
science and systems thinking for 
physicians 
-Structure and process of health 
systems 
-Systems thinking concepts and 
tools 
-Relationship of health care 

2    (Tentatiuvely, online 
learning) 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ 



คร้ังที ่ หัวข้อ 
จ านวนช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบตัิ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

delivery, preventive medicine, 
and health promotion in 
Thailand's health systems 
-Roles of physicians in health 
care management 

2 Case study and discussion: 
Applying health systems 
science and systems thinking in 
health care management 
practice 
-Value-based care 
-Integrated care delivery 
-Digital health solutions 

2   (In-person class 
meeting) 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ และทีม

วิทยากร 

3 Management of health care 
quality and patient safety 
-Concept of patient safety, 
medical errors, risk management 
-Tools for health care quality 
management tools 
-Patient safety movement in 
Thailand: 2P Safety 
-Introduction of health care 
quality improvement research 

2   (Tentatiuvely, online 
learning) 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ 

4 Case study and discussion: 
Managing health care quality  
-Balancing health care quality 
and patient care teams 
-Managing physician’s handoffs 
and communications of patient 
care teams 
-Integration of alternative 
medicine or complementary 

2   (In-person class 
meeting) 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ และทีม

วิทยากร 



คร้ังที ่ หัวข้อ 
จ านวนช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบตัิ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

medicine (CAM) with western 
medicine 

5 Management of population 
health 
-Concepts in preventive 
medicine, heath promotion, and 
public health practice  
-Clinical informatics and health 
information technology 
-Health financing, health 
insurance, payment and 
procurement of healthcare 
services 
-Introduction to implementation 
research and delivery science 

2   Tentatiuvely, online 
learning 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ 

6 Case study and discussion: 
Managing population health 
-Roles of physicians in 
Thailand’s Silver Tsunami 
-Managing referral systems 
between health care 
organizations 
-Upscaling best practices from 
medical schools to resource-
limited settings   

2    In-person class 
meeting 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ และทีม

วิทยากร 

7 Ethics and professionalism in 
health care management 
practice  
-Philosophy underlying medical 
ethics: utilitarianism, liberalism, 
communitarianism 
-Concepts of professions and 
professionalism 

2   Tentatiuvely, online 
learning 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ 



คร้ังที ่ หัวข้อ 
จ านวนช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช้ 

อาจารย์ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบตัิ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

-Concepts of provider agency 
and doctor-patient relationship 

8 Case study and discussion: 
dilemmas in medical practice 
and health care management 
practice 
-Health care laws and medical 
lawsuits 
-Living will in the contexts of 
palliative and end-of-life care 
-Termination of pregnancy 
-Medical certificate, medical 
opinion, medico-legal report 

2   In-person class 
meeting 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม 
ลีระพนัธ์ และทีม

วิทยากร 

 รวมจ านวนช่ัวโมงตลอดภาค
การศึกษา 

16 - 30  

* 15 ชัว่โมงบรรยาย = 1 หน่วยกิต, 30 ชัว่โมงปฏิบติั = 1 หน่วยกิต   
* กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใชค้วรมีความหลากหลาย 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ * วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ๒.๑ มีความรู้ลึกซ้ึงและทนัสมยั ในสาขา
วิชาเอกและสาขาวิชาม่ีเก่ียวขอ้ง 

MCQ  ๙ ๕๐ 

๒  ๓.๑ มีทกัษะในการประยกุต ์วิเคราะห์
ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

MCQ  ๙ ๕๐ 

*  อา้งอิงผลการเรียนรู้ตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒ 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลลพัธ์การเรียนรู้สู่รายวชิา 

ช่ือวชิา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
รมปส ๗๐๒  ระบบสุขภาพและการจดัการบริการสุขภาพ  R P    

 I = PLO is Introduced and Assessed R = PLO is Reinforced and Assessed  
 P = PLO is Practiced and Assessed  M = Level of Mastery is Assessed  
 



เกณฑ์การตัดเกรดประเมินผล สัญลกัษณ์ซ่ึงไม่มีแต้มประจ า  
 A   80-100    S พอใจ (Satisfactory) 

B+   75-79    U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
B   70-74    I  รอการประเมินผล (Incomplete) 
C+   58-69    P การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In Progress) 
C   50-57 
D+   45-49 
D   40-44 
F   0-39  

 

   หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั  
เอกสารประกอบการเรียน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนไดท่ี้เวป็ไชต ์: งานการศึกษาหลงัปริญญา ส านกังาน
การศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd        

๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
       เอกสารประกอบการเรียน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนไดท่ี้เวป็ไชต ์: งานการศึกษาหลงัปริญญา      
       ส านกังานการศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd        

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  เอกสารประกอบการเรียน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนไดท่ี้เวป็ไชต ์: งานการศึกษาหลงัปริญญา ส านกังาน
การศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd       

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
 ๑.๑ แบบประเมินอาจารยแ์ละแบบประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (แพทยป์ระจ าบา้น) 
 ๑.๒ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัโดยการสนทนารายบุคคล/กลุ่มระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา (แพทยป์ระจ าบา้น) 
หลงัจากเสร็จส้ินการเรียนการสอนของรายวิชา 
 ๑.๓ การสงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา 
 ๑.๔ ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา  
 ๑.๕ การจดัประชุมหน่วยทุกเดือนระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา (แพทยป์ระจ าบา้น) เพื่อรับทราบปัญหาและ   
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

๒.๑ แบบประเมินอาจารยแ์ละแบบประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (แพทยป์ระจ าบา้น) 
๒.๒ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยการสนทนารายบุคคล/กลุ่มระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษา (แพทยป์ระจ าบา้น) 
หลงัจากเสร็จส้ินการเรียนการสอนของรายวิชา 



๒.๓ สงัเกตการณ์/ประเมินการสอนโดยผูร่้วมทีมการสอน   
๒.๔ การประเมินการสอนของอาจารย ์โดยผูท้รงคุณวฒิุ (ในกรณีขอต าแหน่งวิชาการ) 
๒.๕ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนกัศึกษา  
๒.๖ การประชุมร่วมกนัระหวา่งอาจารยผ์ูส้อน ร่วมกบัการพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษา  

๓. การปรับปรุงการสอน   
 ๓.๑ น าผลสรุปจาก ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  
 ๓.๓ สมัมนาการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

๔.๑ พิจารณาจากผลการสอบปลายภาคของนักศึกษา (แพทยป์ระจ าบา้น) โดยคณะกรรมการการศึกษาของ
ภาควิชาฯ  
๔.๒ สุ่มตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยทบทวนขอ้สอบ วิธีการใหค้ะแนนสอบ การให้
เกรดและการใหค้ะแนนพฤติกรรม โดยคณะกรรมการการศึกษาของภาควิชา   
๔.๓ พิจารณาจากผลการสอบทฤษฎีปลายปีการศึกษา (In-training Examination) หรือผลสอบเล่ือนชั้นท่ีจดัโดย
แต่ละราชวิทยาลยั  

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
๕.๑ ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและกระบวนการจดัการเรียนการสอน/การประเมินทุก ๓ ปี เป็นอยา่งนอ้ยหรือตาม
ผลการประเมินในขอ้ ๑ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิในขอ้ ๔  
๕.๒ เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อนและหัวขอ้เร่ืองท่ีสอนในรายวิชา เพื่อกระตุน้ให้อาจารยมี์การพฒันาการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง และนกัศึกษาไดมุ้มมองท่ีหลากหลายจากคณาจารย ์  

 



ตารางการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (จัดทุกพธุ เวลา 14.00-16.00 น.) 
update 22-06-64 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ คณาจารย์ สถานที่เรียน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

1 17-พ.ย.-64 14.00-16.00 1. Overview of health systems science and systems thinking for physicians 
-Structure and process of health systems 
-Systems thinking concepts and tools 
-Relationship of health care delivery, preventive medicine, and health promotion in Thailand's 
health systems 
-Roles of physicians in health care management 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์  (Tentatively, online learning) 
online / pre-record 

2 24-พ.ย.-64 14.00-16.00 2. Case study and discussion: Applying health systems science and systems thinking in 
health care management practice 
-Value-based care 
-Integrated care delivery 
-Digital health solutions 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และ
ทีมวิทยากร 

live สด / Q &A 
ภาคบังคับ 

3 1-ธ.ค.-64 14.00-16.00 3. Management of health care quality and patient safety 
-Concept of patient safety, medical errors, risk management 
-Tools for health care quality management tools 
-Patient safety movement in Thailand: 2P Safety 
-Introduction of health care quality improvement research 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์  (Tentatively, online learning) 
online / pre-record 

4 8-ธ.ค.-64 14.00-16.00 4. Case study and discussion: Managing health care quality  
-Balancing health care quality and patient care teams 
-Managing physician’s handoffs and communications of patient care teams 
-Integration of alternative medicine or complementary medicine (CAM) with western medicine 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และ
ทีมวิทยากร 

 (In-person class meeting) 
live สด / Q &A 
ภาคบังคับ 



ล าดับ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ คณาจารย์ สถานที่เรียน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

5 15-ธ.ค.-64 14.00-16.00 5. Management of population health 
-Concepts in preventive medicine, heath promotion, and public health practice  
-Clinical informatics and health information technology 
-Health financing, health insurance, payment and procurement of healthcare services 
-Introduction to implementation research and delivery science 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์  (Tentatively, online learning) 
online / pre-record 

6 22-ธ.ค.-64 14.00-16.00 6. Case study and discussion: Managing population health 
-Roles of physicians in Thailand’s Silver Tsunami 
-Managing referral systems between health care organizations 
-Upscaling best practices from medical schools to resource-limited settings   

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และ
ทีมวิทยากร 

(In-person class meeting) 
live สด / Q &A 
ภาคบังคับ 

7 29-ธ.ค.-64 14.00-16.00 7. Ethics and professionalism in health care management practice  
-Philosophy underlying medical ethics: utilitarianism, liberalism, communitarianism 
-Concepts of professions and professionalism 
-Concepts of provider agency and doctor-patient relationship 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์  (Tentatively, online learning) 
online / pre-record 

8 5-ม.ค.-65 14.00-16.00 8. Case study and discussion: dilemmas in medical practice and health care management 
practice 
-Health care laws and medical lawsuits 
-Living will in the contexts of palliative and end-of-life care 
-Termination of pregnancy 
-Medical certificate, medical opinion, medico-legal report 

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และ
ทีมวิทยากร 

live สด / Q &A 
ภาคบังคับ 

9 12-ม.ค.-65 14.00-16.00 สอบปลายภาค (MCQs) ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ แจ้งภายหลัง 

 
 
 

 


