รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

รมปส ๗๐๒ ระบบสุ ขภาพและการจัดการบริ การสุ ขภาพ
RAHG 702 Health System and Health Care Management
๒. จานวนหน่ วยกิต
๑ หน่วยกิต (๑-๐-๒)
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
๔. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บวรศม ลีระพันธ์
สถานที่ติดต่อ สาขาวิชาการจัดการระบบสุ ขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-2011518
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลล์ 02-201-1518 / borwornsom.lee@mahidol.ac.th
๑. รหัสและชื่ อรายวิชา

๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน
ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และทีม
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน : แพทย์ประจาบ้านปี ที่ ๑
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) : ไม่มี
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) : ไม่มี
สถานที่เรียน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด : ๑ กันยายน ๒๕๖๓

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจระบบสุ ขภาพและการจัดการบริ การสุ ขภาพ การบริ หารทรัพยากร
สุ ขภาพ
๑.๒ เพื่ อ ให้นัก ศึ กษามี ค วามรู ้ ความเข้าใจระบบประกัน คุ ณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ บริ ก ารทางการแพทย์
เทคโนโลยีดิจิทลั และผลกระทบต่อบริ การสุ ขภาพ จริ ยธรรมทางการแพทย์และกฎหมาย การแพทย์ทางเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนารายวิชา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ระบบสุ ขภาพและการจัดการบริ การสุ ขภาพ การบริ หารทรั พยากรสุ ขภาพ ระบบประกันคุณภาพที่
เกี่ ย วข้อ งกับ บริ ก ารทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิ จิ ทลั และผลกระทบต่ อ บริ ก ารสุ ข ภาพ จริ ย ธรรมทาง
การแพทย์และกฎหมาย การแพทย์ทางเลือก การจัดซื้อจัดจ้าง
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. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
๒.๑ จานวนชัว่ โมงบรรยาย
๒.๒ จานวนชัว่ โมงการฝึกปฏิบตั ิ
๒.๓ จานวนชัว่ โมงการศึกษาด้วยตนเอง

๑๖ ชัว่ โมง
- ชัว่ โมง
๓๐ ชัว่ โมง

๓. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หลักสู ตรฯ จัดให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษานอกชั้นเรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อ
กลุ่ ม ตามความต้ อ งการ ๔ ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ (เฉพาะรายที่ ต้ อ งการ)โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอนั ด หมาย
ได้ที่ งานการศึกษาหลังปริ ญญา อาคารบริ หาร ชั้น ๔ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑๑๘๐๔-๖ E-mail : ramapostgrad@gmail.com

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
๑. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน (นาข้อมูลจาก mapping /  ภาคผนวก ค)
 ๑.๑ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งในที่ทางานและชุมชน
๑.๒ มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการในการค้นคว้ารวบรวมและนาเสนอข้อมูล
 ๑.๓ ปฏิบตั ิตนตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๑.๑/ (ก) บรรยายประกอบการอภิปรายกลุ่ม
๑.๓
๑.๓ (ข) มอบหมายงานรายบุคคล
๑.๓ (ค) มอบหมายงานกลุ่ม
(ง) กรณี ศึกษา
(จ) การสอดแทรกแนวคิดระหว่างการปฏิบตั ิงาน และการเป็ น Role model
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(ก) จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานรายบุคคล/รายกลุ่ม
(ข) จากรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา
(ค) ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรี ยน
(ง) ความตรงต่อเวลาในการทางาน/ส่ งงาน
(จ) ประเมินความรับผิดชอบ
๒. ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
 ๒.๑ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและทันสมัยในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 ๒.๒ มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการสื บค้นรวบรวม เรี ยบเรี ยงและนาเสนอด้วยกระบวนการที่เหมาะสม
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๒.๑ (ก) บรรยาย
(ข) สาธิต ดูงาน
๒.๑/ (ค) มอบหมายงานรายบุคคล
๒.๒
(ง) มอบหมายงานกลุ่ม
๒.๑/ (จ) ให้คน้ คว้าข้อมูลด้วยตนเองและนาเสนอ
๒.๒
(ฉ) ให้ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับหุ่นหรื อผูป้ ่ วยจาลอง
(ช) ให้ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับผูป้ ่ วยจริ ง

๒.๑

(ซ) มอบหมายให้สอน/ฝึกถ่ายทอดความรู ้และทักษะแก่ผอู ้ ื่น

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(ก) ประเมินผลรายบุคคล
(ข) ประเมินผลจากงานกลุ่ม
(ค) ประเมินจากการนาเสนอ
๒.๑ (ง) สอบข้อเขียน
(จ) สอบปากเปล่า
(ฉ) สอบปฏิบตั ิ
(ช) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จาลอง
(ซ) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
๓. ด้ านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
 ๓.๑ มีทกั ษะในการประยุกต์ วิเคราะห์ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและอย่างเป็ นองค์

รวม
 ๓.๒ สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ ผ่านการค้นคว้าหรื อดาเนินการวิจยั
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๓.๑ (ก) บรรยาย
(ข) สาธิต ดูงาน
(ค) มอบหมายงานรายบุคคล
๓.๑ (ง) มอบหมายงานกลุ่ม
๓.๒ (จ) ให้คน้ คว้าข้อมูลด้วยตนเองและนาเสนอ
(ฉ) ฝึกนาเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ขอ้ มูล และวารสารอย่างมีวิจารณญาณ
(ช) ฝึกอภิปรายกรณี ผปู ้ ่ วยและข้อดีขอ้ เสี ยของทางเลือกต่างๆ
(ซ) ให้ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับหุ่นหรื อผูป้ ่ วยจาลอง
(ฌ) ให้ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับผูป้ ่ วยจริ ง
(ญ) มอบหมายให้สอน/ฝึกถ่ายทอดความรู ้และทักษะแก่ผอู ้ ื่น
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(ก) การมีสวนร่ วมในการเรี ยนการสอน/อภิปราย
(ข) ประเมินผลรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
(ค) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)
(ง) ประเมินจากการนาเสนอ (วาจาและสื่ อ โปสเตอร์)
๓.๑ (จ) สอบข้อเขียน
(ฉ) สอบปากเปล่า
(ช) สอบปฏิบตั ิ

(ซ) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จาลอง
(ฌ) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
(ญ) จากผลประเมิน ๓๖๐ องศา หรื อจากเพือ่ นนักศึกษาและผูร้ ่ วมงาน
๔. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล และความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
 ๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทกั ษะความเป็ นผูน้ า และสามารถทางานเป็ นทีม
 ๔.๒ มีความรับผิดชอบในการทางาน สามารถประสานความร่ วมมือกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกสาขา
วิชาชีพ
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๔.๑ (ก) บรรยาย
๔.๒
(ข) สาธิต ดูงาน
(ค) มอบหมายงานรายบุคคล
๔.๑ (ง) มอบหมายงานกลุ่ม
๔.๒
(จ) ให้คน้ คว้าข้อมูลด้วยตนเองและนาเสนอ
(ฉ) ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับหุ่นหรื อผูป้ ่ วยจาลอง
(ช) ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับผูป้ ่ วยจริ ง
(ซ) ฝึ กปฏิบตั ิการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม (Role play)
(ฌ) สอดแทรกแนวคิด และแนวปฏิบตั ิ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ระหว่างการปฏิบตั ิงาน และอาจารย์แสดง
แบบอย่างที่ดี (Role model)
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(ก) การมีสวนร่ วมในการเรี ยนการสอน/อภิปราย
(ข) ประเมินผลรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
(ค) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)
(ง) ประเมินจากการนาเสนอ (วาจาและสื่ อ โปสเตอร์)
(จ) สอบข้อเขียน
(ฉ) สอบปากเปล่า
(ช) สอบปฏิบตั ิ
(ซ) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จาลอง
(ฌ) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
(ญ) จากผลประเมิน ๓๖๐ องศา หรื อจากเพือ่ นนักศึกษาและผูร้ ่ วมงาน

๕. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
 ๕.๒ สามารถสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิงานได้อย่างมี

ประสิ ทธิภาพและถ่ายทอดองค์ความรู ้ในสาขาวิชาเอกได้อย่างเป็ นระบบ

๕.๒
๕.๒
๕.๒
๕.๒

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
(ก) บรรยาย
(ข) สาธิต ดูงาน
(ค) มอบหมายงานรายบุคคล
(ง) มอบหมายงานกลุ่ม
(จ) ให้คน้ คว้าข้อมูลด้วยตนเองและนาเสนอ
(ฉ) ฝึกนาเสนอข้อมูลผลงานวิเคราะห์ขอ้ มูลและวารสารอย่างมีวิจารณญาณ
(ช) ฝึ กทาวิจยั ด้วยตนเอง
(ซ) ฝึกการใช้โปรแกรมสารสนเทศต่างๆ
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(ก) ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรี ยน
(ข) ความตรงต่อเวลาในการทางาน/ส่ งงาน
(ค) ประเมินผลรายบุคคล (เอกสาร รายงาน)
(ง) ประเมินผลจากงานกลุ่ม (เอกสาร รายงาน)
(จ) ประเมินจากการนาเสนอ (วาจาและสื่ อ โปสเตอร์)
(ฉ) สอบข้อเขียน
(ช) สอบปากเปล่า
(ซ) สอบปฏิบตั ิ
(ฌ) สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
(ญ) ประเมินจากการความก้าวหน้าและการนาเสนอผลงานวิจยั

๖. ด้ านทักษะด้ านการฝึ กปฏิบัติ
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
๖.๑ มีทกั ษะในการบริ บาลผูป้ ่ วยและแสดงออกซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
 ๖.๒ ให้การบริ บาลผูป้ ่ วยโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ่ วยในทุกมิติ มีความคุม้ ค่าคุม้ ประโยชน์ รวมทั้ง
การเลือกการรักษาอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นา
๖.๒ (ก) บรรยาย
(ข) สาธิต ดูงาน
(ค) มอบหมายงานรายบุคคล/กลุ่ม/ทีม รวมถึงการฝึกให้รับผิดชอบดูแลรักษาผูป้ ่ วย
(ง) ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึ กหัตถการกับหุ่น/ผูป้ ่ วยจาลอง และผูป้ ่ วยจริ ง
(จ) นาเสนอข้อมูล ผลงาน รวมถึงความก้าวหน้าในการดูแลผูป้ ่ วย
(ฉ) ให้ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับหุ่นหรื อผูป้ ่ วยจาลอง
(ช) ให้ฝึกปฏิบตั ิ/ฝึกหัตถการกับผูป้ ่ วยจริ ง
(ซ) สอดแทรกแนวคิด และแนวปฏิบตั ิ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ระหว่างการปฏิบตั ิงานและอาจารย์แสดง
แบบอย่างที่ดี (Role model)
(ฌ) มอบหมายให้สอน/ฝึกถ่ายทอดความรู ้และทักษะแก่ผอู ้ ื่น
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
(ก) สอบข้อเขียน
(ข) สอบปากเปล่า
(ค) สอบปฏิบตั ิ/ฝึ กหัตถการกับหุ่นหรื อผูป้ ่ วยจาลอง
(ง) สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จาลอง
(จ) สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จริ ง
(ฉ) ประเมินจากเอกสารบันทึกรายงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย เช่น บันทึกเวชระเบียน/บันทึกการผ่าตัด/
รายงานผลเอ็กซเรย์/รายงานผลชิ้นเนื้อและห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
(ช) log book
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน ใช้การสอนแบบบรรยาย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสซักถาม กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความ
คิดเห็น และมีการอภิปราย

ครั้งที่

หัวข้ อ

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

จานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการ
อาจารย์ ผู้สอน
ศึกษาด้ วย
สอนและสื่ อที่ใช้
บรรยาย ปฏิบตั ิ
ตนเอง
2
(Tentatiuvely, online ผศ.ดร.นพ.บวรศม
learning)
ลีระพันธ์

ครั้งที่

2

3

4

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

จานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการ
ศึกษาด้ วย
สอนและสื่ อที่ใช้
บรรยาย ปฏิบตั ิ
ตนเอง

อาจารย์ ผู้สอน

2

(In-person class
meeting)

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์ และทีม
วิทยากร

2

(Tentatiuvely, online
learning)

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์

2

(In-person class
meeting)

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์ และทีม
วิทยากร

ครั้งที่

5

6

7

หัวข้ อ
medicine (CAM) with western
medicine
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
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 resourcelimited settings
Ethics and professionalism in
health care management
practice
-Philosophy underlying medical
ethics: utilitarianism, liberalism,
communitarianism
-Concepts of professions and
professionalism

จานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการ
ศึกษาด้ วย
สอนและสื่ อที่ใช้
บรรยาย ปฏิบตั ิ
ตนเอง

อาจารย์ ผู้สอน

2

Tentatiuvely, online
learning

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์

2

In-person class
meeting

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์ และทีม
วิทยากร

2

Tentatiuvely, online
learning

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์

ครั้งที่

หัวข้ อ

จานวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการ
ศึกษาด้ วย
สอนและสื่ อที่ใช้
บรรยาย ปฏิบตั ิ
ตนเอง

-Concepts of provider agency
and doctor-patient relationship
8
2
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
16
30
รวมจานวนชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา
* 15 ชัว่ โมงบรรยาย = 1 หน่วยกิต, 30 ชัว่ โมงปฏิบตั ิ = 1 หน่วยกิต
* กิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่ อที่ใช้ควรมีความหลากหลาย
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้ *
วิธีการประเมิน
ที่
๑
๒.๑ มีความรู ้ลึกซึ้งและทันสมัย ในสาขา MCQ
วิชาเอกและสาขาวิชามี่เกี่ยวข้อง
๒
๓.๑ มีทกั ษะในการประยุกต์ วิเคราะห์
MCQ
ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
* อ้างอิงผลการเรี ยนรู ้ตามเอกสารแนบภาคผนวก ค ของ มคอ.๒

In-person class
meeting

อาจารย์ ผู้สอน

ผศ.ดร.นพ.บวรศม
ลีระพันธ์ และทีม
วิทยากร

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
๙

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
๕๐

๙

๕๐

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์ การเรียนรู้ สู่ รายวิชา
ชื่ อวิชา
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5
รมปส ๗๐๒ ระบบสุ ขภาพและการจัดการบริ การสุ ขภาพ
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

PLO6

เกณฑ์ การตัดเกรดประเมินผล
A
80-100
B+
75-79
B
70-74
C+
58-69
C
50-57
D+
45-49
D
40-44
F
0-39

สั ญลักษณ์ ซึ่งไม่ มีแต้ มประจา
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In Progress)

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรี ยน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรี ยนได้ที่เว็ปไชต์ : งานการศึกษาหลังปริ ญญา สานักงาน
การศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd
๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เอกสารประกอบการเรี ยน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรี ยนได้ที่เว็ปไชต์ : งานการศึกษาหลังปริ ญญา
สานักงานการศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เอกสารประกอบการเรี ยน : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรี ยนได้ที่เว็ปไชต์ : งานการศึกษาหลังปริ ญญา สานักงาน
การศึกษา www.rama.mahidol.ac.th/graded/hd

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แพทย์ประจาบ้าน)
๑.๒ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับโดยการสนทนารายบุคคล/กลุ่มระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา (แพทย์ประจาบ้าน)
หลังจากเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนของรายวิชา
๑.๓ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
๑.๔ ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
๑.๕ การจัดประชุมหน่ วยทุกเดือนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (แพทย์ประจาบ้าน) เพื่อรับทราบปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
๒.๑ แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แพทย์ประจาบ้าน)
๒.๒ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับโดยการสนทนารายบุคคล/กลุ่มระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา (แพทย์ประจาบ้าน)
หลังจากเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนของรายวิชา

๒.๓ สังเกตการณ์/ประเมินการสอนโดยผูร้ ่ วมทีมการสอน
๒.๔ การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (ในกรณี ขอตาแหน่งวิชาการ)
๒.๕ การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยนของนักศึกษา
๒.๖ การประชุมร่ วมกันระหว่างอาจารย์ผสู ้ อน ร่ วมกับการพิจารณาผลการเรี ยนของนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ นาผลสรุ ปจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาพิจารณาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
๓.๓ สัมมนาการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ พิจารณาจากผลการสอบปลายภาคของนักศึกษา (แพทย์ประจาบ้าน) โดยคณะกรรมการการศึกษาของ
ภาควิชาฯ
๔.๒ สุ่ มตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยทบทวนข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ การให้
เกรดและการให้คะแนนพฤติกรรม โดยคณะกรรมการการศึกษาของภาควิชา
๔.๓ พิจารณาจากผลการสอบทฤษฎีปลายปี การศึกษา (In-training Examination) หรื อผลสอบเลื่อนชั้นที่จดั โดย
แต่ละราชวิทยาลัย
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุ งเนื้อหารายวิชาและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน/การประเมินทุก ๓ ปี เป็ นอย่างน้อยหรื อตาม
ผลการประเมินในข้อ ๑ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในข้อ ๔
๕.๒ เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผูส้ อนและหัวข้อเรื่ องที่สอนในรายวิชา เพื่อกระตุน้ ให้อาจารย์มีการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาได้มุมมองที่หลากหลายจากคณาจารย์

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

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อ

คณาจารย์

สถานที่เรียน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

(Tentatively, online learning)
online / pre-record

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

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 live สด / Q &A
ทีมวิทยากร
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

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

(Tentatively, online learning)
online / pre-record

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อ

คณาจารย์

สถานที่เรียน (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

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
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
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. 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
สอบปลายภาค (MCQs)

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และ live สด / Q &A
ทีมวิทยากร
ภาคบังคับ

5

15-ธ.ค.-64

14.00-16.00

6

22-ธ.ค.-64

14.00-16.00

7

29-ธ.ค.-64

14.00-16.00

8

5-ม.ค.-65

14.00-16.00

9

12-ม.ค.-65

14.00-16.00

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ และ (In-person class meeting)
ทีมวิทยากร
live สด / Q &A
ภาคบังคับ
ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

(Tentatively, online learning)
online / pre-record

แจ้งภายหลัง

