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โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ ทหารบก
Army Medical Field Service School
Royal Thai Army Medical Department
ประมวลรายวิชา( แบบรวมการ )
วิชาประกอบหลักสตร
ู
หลักสตร
ู ชั6นนายพัน 55/53
แผนกวิชาทัว; ไป
General Subject Section
กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ ทหารบก

2
ปฐมนิเทศขั6นตอนการปฏิบัติในการเข้ ารับการศึกษา
หลักสตร
ู ชั6นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ ร่ ุนที; 55/53
วิชาประกอบหลักสตร
ู
แผนกวิชาทัว; ไป กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ ทหารบก
คําแนะนําการเรียน การวัดและประเมินผล
่
ตํารา/ เอกสารประกอบการสอน วิชาประกอบหลักสู ตร ทีแจกจายในชั
$ นเรี ยน พร้อมแผน่ CD
e-book และสื ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ น DVD/ VCD/ PPT/ Audio, etc.
่ คือ วิชากลุ่ม A มีการทดสอบ วิชากลุ่ม Bไมมี่ การ
1. การวัดและประเมินผล มี 2 สวน
ทดสอบ แตทํ่ ารายงานหรื อคะแนนAttendance
ตารางแจกแจง วิชาทีม; ีการทดสอบและไม่ มีการทดสอบ
วิชากล่มุ A
วิชากล่มุ B
หมายเหตุ วิชาบรรยายพิเศษ
(มีการทดสอบ)
(ไม่ มีการทดสอบ ทํารายงาน ต้ องเขียนสรปเนื
ุ อ6 หาความร้ ู ที;
หรือ คะแนนAttendance)
ได้ รับตามแบบฟอร์ มทีก; าํ หนด
ภาษาอังกฤษ (20 ช.ม.)
สิ ทธิมนุษชนฯ (4 ช.ม.)
คอมพิวเตอร์เบื$ องต้น (9 ช.ม.) การปลูกฝังอุดมการณ์ (4 ช.ม.)
เอดส์ศึกษาฯ (2 ช.ม.)
ป.ป.ส. (4 ช.ม.)
หลักพื$นฐานการวิจยั ( 2 ช.ม.) ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ระเบียบวิธีการวิจยั และการ
( 2 ช.ม.)
เขียนโครงการ (5 ช.ม.)
ศาสนาและศีลธรรม (3 ช.ม.) บรรยายพิเศษ ( 12 ช.ม.)
่ (2)
- ผูน้ าํ หนวย
- พล.ต.ภานุวชิ ญ์ ฯ ( 3 )
- บริ หารโรงพยาบาล ( 2 )
- ฝังเข็ม ( 1 )
ั ขภาพ ( 2 )
- หลักประกนสุ
- ไข้หวัดใหญ่ 2009 ( 2 )
บริ หารงานทัว ไป ( 7 )
บริ หารงานบุคคล ( 2 )
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม (8)
รวมทั$ งสิ$ น = 41 ช.ม.
รวมทั$งสิ$ น = 43 ช.ม.
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่ ิ
จํานวน ช.ม.ทุกกลุ่มวิชา ทั$ งสิ$ น = 84 ช.ม. = 5 หนวยกต
่
ํ
ทดสอบข้อเขียนและสงรายงาน
กาหนด
การอาจเปลียนแปลงได้ จะแจ้งให้ทราบอีกครั$ งในชั$ นเรี ยน
การเปลียนตารางสอน อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ผูเ้ รี ยนหมัน ดูตารางสอน Updated
่
3. หนังสื ออานประกอบวิ
ชาประวัติศาสตร์
- ประวัติศาสตร์ไทย ( มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทํา)
- สามกษัตริ ย ์ (กลุ่มบริ ษทั แหลมทองสหการ จัดทํา)
- ไทยรบพมา่ ฉบับการ์ตูน (ผูแ้ ตง่ พ.อ.จักรพงษ์ ขันมัน)
่ )
- แบบเรี ยนประวัติศาสตร์ไทยของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอยืมบุตรหลานทาน
4. วิธีการเข้า Websiteโรงเรี ยนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
4.1 วิธีที 1
- www.google.co.th - พิมพ์คาํ วา่ โรงเรี ยนเสนารักษ์
- คลิกที Welcome to
- คลิกที กองการศึกษา
- คลิกที แผนกวิชาทัว ไป
- คลิกเลือกหัวข้อทีสนใจ เชน่ Course Syllabus นายพัน 55,
e-book, สํานวนอเมริ กนั, สนทนาภาษาแพทย์, วิจยั ในชั$ นเรี ยน, สื ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
4.2 วิธีที 2
่ $ นตรง พบ.
- www.amed.go.th - คลิกที หนวยขึ
- คลิกที โรงเรี ยนเสนารักษ์
- คลิกที Welcome to
- คลิกที กองการศึกษา
- คลิกที แผนกวิชาทัว ไป
- คลิกเลือกหัวข้อทีสนใจ เชน่ Course Syllabus นายพัน 55,
e-book, สํานวนอเมริ กนั, สนทนาภาษาแพทย์, วิจยั ในชั$ นเรี ยน, สื ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
4.3 วิธีที 3
- http://www.rta.mi.th/630aUo
- คลิกที Welcome to
- คลิกที กองการศึกษา
- คลิกที แผนกวิชาทัว ไป
- คลิกเลือกหัวข้อทีสนใจ เชน่ Course Syllabus นายพัน 55,
e-book, สํานวนอเมริ กนั, สนทนาภาษาแพทย์, วิจยั ในชั$ นเรี ยน, สื ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
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5. วิธีเข้า webpage ของ พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
- http://www.drwathits.com
- วิชาประกอบหลักสู ตร และวิชาการทีตอ้ งการค้นคว้า
6. วิธีการเปิ ดe-book
่ ่ CD-e-book รอเครื องโหลดสักครู่
- ใสแผน
- double click ที My Computer
์
- double click ทีดิสกของฉั
น
็ $น
- double click วิชาทีตอ้ งการจะดู วิชานั$ นกจะขึ
ั  ctrl และ B สารบัญจะขึ$ นทันที
- ต้องการดูสารบัญในวิชานั$ นๆให้ กดพร้อมกนที
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกหัวข้อทีสนใจได้ดว้ ยความสะดวก
่ บถามได้ที
มีปัญหาข้อสงสัย ติดตอสอ
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา D.B.A.
หัวหน้าแผนกวิชาทัว ไป กองการศึกษา รร.สร.พบ.
สายในทบ. 94437 True 0-2644-6225
มือถือ 08-1431-4261

Email: col.wathit@yahoo.com
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
แผนกวิชาทั;วไป (General Subject Section)
นายพัน 55 / 53
กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
Academic Division of Army Medical Field Service School
Royal Thai Army Medical Department
...............................................................................
่
1. ชื;อหลักสู ตร (Curriculum Name) - ชั$ นนายพัน เหลาทหารแพทย์
รุ่ นที 55 ปี การศึกษา 2553
2. ผ้รู ับผิดชอบวิชา (Course Responsibility) – พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา D.B.A.
่
3. ลักษณะวิชา (Course Characteristic) – เป็ นการเพิมพูนความรู ้วชิ าพื$นฐานสําคัญตอการ
ปฏิบตั ิงาน เพิมขีดความสามารถและรองรับวิทยาการสมัยใหม่ ให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษานําความรู ้ที
่
ได้รับไปปรับตัวให้ทนั ตอความเปลี
ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒั น์และยุคสังคมฐานความรู ้ โดย
เน้นการปลูกฝังความเป็ นทหารอาชีพให้มีความยึดมัน ในคุณธรรม จริ ยธรรม มีอุดมการณ์ความรัก
ชาติเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของการมีภาวะผูน้ าํ ทีดีในบุคลากรสายแพทย์ต่อไป
่ ิ
4. จํานวนหน่ วยกิต (Course Credit) – 5 หนวยกต
จํานวน 84 ชัว โมง
5. ชื;อผ้สู อน (Instructor / Academic Staff) :
5.1 พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา ( ภาษาอังกฤษ )
5.2 พ.อ.รศ.ดร.พีรพล สงนุย้ ( ประวัติศาสตร์ชาติไทย ) ***
5.3 พ.อ. สัตยา จิวจินดา ( เอดส์ศึกษาและยาเสพติด )
5.4 อจ.โสฬส จุย้ ศิริ ( คอมพิวเตอร์ ) ***
่ วยการปฏิบตั ิประสานงาน
5.5 พ.อ. ปิ ยชาติ เจริ ญผล ( กฏหมายทหาร สิ ทธิมนุษยชน วาด้
่
่
กรณี ทหารถูกกลาวหาวากระทํ
าผิด พ.ศ.2544 ) ***
5.6 พ.ท.ลักษณ์ศิลป์ ศรี นรคุต ( หลักพื$นฐานการวิจยั ภาระกจิ สวพ.ทบ. ) ***
ั
5.7 อจ.สมบัติ ปุณณโอภาส ( การป้ องกนและปราบปรามยาเสพติ
ด ) ***
5.8 พ.ต.หญิง ดร.วรรณรัตน์ ใจซือกุล ( ระเบียบวิธีการวิจยั ) ***
5.9 พ.อ.บุญเลิศ คชกุล ( ศาสนาและศีลธรรม ) ***
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5.10 พ.ท.หญิง นันทิดา อุ่นจันทร์ (การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ) ***
5.11 รศ.ดร.สมศักดิq คงเทียง ( การบริ หารงานทัว ไป/ หลักการบริ หารและคุณธรรม
จริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หาร ) ***
5.12 พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา ( Good Governance & CSR)
5.13 อจ.ดารา พงษ์สมบูรณ์ ( การบริ หารงานบุคคล ) ***
ี มานะชีวกุล )
5.14 พละศึกษา ( กรม นร.รร.สร.พบ. และ พ.ต.สมเกยรติ
5.15 บรรยายพิเศษ
5.15.1 บรรยายพิเศษ ( พล.ต.ภานุวิชญ์ พุม่ หิรัญ ) ***
5.15.2 การบริ หารโรงพยาบาล ( พล.ต. ธีรยุทธ ศศิประภา ) ***
่ ( พล.ต. ดิษฐ์ สิ งหเสนี ) ***
5.15.3 ผูน้ าํ หนวย
5.15.4 ไข้หวัดใหญ่ 2009 ( นพ. คํานวณ อึ$ งชูศกั ดิq ) ***
ั ขภาพ ( นพ.วินยั สวัสดิกร ) ***
5.15.5 หลักประกนสุ
5.15.6 การฝังเข็ม ( พล.ต.วรายุทธ์ สถิตย์เสถียร ) ***
หมายเหตุ - *** อจ.ภายนอก
6. เงื;อนไขรายวิชา (Condition) – ไมมี่ Prerequisite
7. สถานทีจ; ัดการเรียนการสอน – อาคาร กคพ.พบ. ชั$ น 3
7. สถานภาพของวิชา (Status) – เป็ นวิชาประกอบหลักสู ตร หลักสู ตรชั$ นนายพัน เหลา่
ทหารแพทย์
8. วิชาระดับ (Degree) – สอนให้กบั นายทหารนักเรี ยน ผูม้ ีช$ นั ยศ ร.อ. – พ.ท. เป็ นหลักสู ตร
ตามแนวทางการรับราชการ Post Graduation Course
9. จํานวนชั;วโมง (Hours) – 84 ชัว โมง
10. เนือ6 หารายวิชา (Course Description) :
่ าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการทํางาน Power
11.1 เป็ นการกลาวนํ
point และการเข้า internet
ั
ิ $น
11.2 การป้ องกนโรคเอดส์
ตลอดจนชนิดของยาเสพติดและอาการทีเกดขึ
11.3 ประวัติศาสตร์การสร้างชาติ รักษาชาติ เหตุการณ์วีรกรรมของบรรพชน การเสี ย
เอกราชและการกอบกู้
ั
11.4 สิ ทธิมนุษยชนกบกฎหมายไทย
ปัญหาละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในปัจจุบนั และการ
่
่
ปฏิบตั ิประสานงานกรณี ทหารถูกกลาวหาวากระทํ
าผิด พ.ศ. 2544
ิ
่ สวพ.ทบ.และแหลงเงิ
่ นทุนวิจยั
11.5 ภารกจและการจั
ดหนวย
่
ํ
11.6 การวางพื$นฐานความรู ้ต$ งั แตแรกเริ
ญหา ตั$ ง
 มของการวิจยั จุดมุง่ หมาย กาหนดปั
ชือเรื องการวิจยั การพิจารณาตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ตั$ งสมมุติฐานและพิจารณาสถิติเพือการวิจยั
ตลอดจนการเขียนโครงการวิจยั
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11.7 ความหมายและความสําคัญอุดมการณ์ อุดมการณ์ของชาติ ของทบ.และการ
แสดงออกของการเป็ นพลเมืองดี ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
หน้าทีชาวไทยทีมีต่อประเทศชาติ
11.9 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนําไปพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาจิตและ
ั า่ งสันติสุข
เจริ ญภาวนา การรู ้ทนั โลกทันชีวติ และศาสนาคริ สตร์ อิสลาม การอยูร่ ่ วมกนอย
11.10 หลักธรรมนํามาปกครองตนเองและปกครองคนอืน เพือความสําเร็ จในชีวติ
การครองตน ครองคน ครองงาน ฝึ กจิตสมาธิ
่ มทักษะการ ฟัง พูด อาน
่ เขียน ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน ภาวะผูน้ าํ
11.11 สงเสริ
ั
ิ
นันทนาการ สร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีให้กบนายทหารนั
กเรี ยน และกจกรรมพิ
เศษ
่
ั
11.12 โทษของยาเสพติดทีมีตอความมั
น คงของชาติและการป้ องกนปราบปราม
่
11.13 พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสุ ขภาพรางกายให้
แข็งแรง
่ มความรู ้ดา้ นการบริ หารงานทัว ไป คุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หาร
11.14 สงเสริ
ธรรมาภิบาล การรักษาสิ งแวดล้อม และการบริ หารงานบุคคล
12. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline ) ได้แก่
12.1 วัตถประสงค์
ทวั; ไป (Learning Objectives) เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ การ
ุ
ใช้เครื องคํานวณ เอดส์ศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย สิ ทธิมนุษยชนฯ พื$นฐานการวิจยั หลักการวิจยั และ
ั
การเขียนโครงการ การป้ องกนปราบปรามยาเสพติ
ด การปลูกฝังอุดมการณ์ ศาสนาศีลธรรม
่ เขียนและ
จริ ยธรรมและคุณธรรมและการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เสริ มทักษะ การฟัง พูด อาน
นําไปใช้ได้ในชีวติ ประจําวันตลอดจนการงานอาชีพสายแพทย์ตลอดจนการบริ หารงานและบริ หาร
ิ ะโยชน์สูงสุ ดและพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านสุ ขภาพรางกาย
่
ิ
ี
ทรัพยากรมนุษย์ได้เกดปร
ด้วยกจกรรมกฬาและ
นันทนาการ
12.2 วัตถประสงค์
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) เพือให้นทน.เป็ นคนทันยุค
ุ
่
่
ทันสมัย สามารถปฏิบตั ิหน้าทีระดับประเทศได้โดยไมหวาดกลั
วชาวตางประเทศ
สามารถตอบโต้
่
ได้ฉบั พลัน และให้ความรู ้แกประชาชนด้
านสุ ขภาพอนามัยตลอดจนดูแลสุ ขภาพของตนเองให้
แข็งแรง มีจิตสํานึกรู ้ดีรู้ชวั โดยเฉพาะคุณธรรมจริ ยธรรมในการทํางานและประพฤติปฏิบตั ิดีต่อ
ครอบครัวและเป็ นพลเมืองดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ กล้าแสดงออกด้านความคิดและ
่ ป้ ่ วย โดยมีพฤติกรรมทีพึง
พฤติกรรมทีเหมาะสมอยูใ่ นระเบียบวินยั ทหาร มีความเมตตาตอผู
ิ
ประสงค์เกดความประทั
บใจแกผู่ พ้ บเห็นและคนไข้ทีมารับบริ การ นอกจากนี$ สามารถประยุกต์ใช้
่
ั อยางมี
่ ประสิ ทธิภาพ
หลักการบริ หารและการบริ หารงานบุคคลในหนวยงานที
ตนเองสังกดได้
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12.3 เนือ6 หารายวิชาตลอดหลักสตร
ู (Learning Contents)
ครั6งที; วัน/เดือน/ปี
เนือ6 หาและกิจกรรม
1
26 พ.ย. 52 คอมพิวเตอร์
13.00-16.00
2
27 พ.ย. 52 ภาษาอังกฤษ (Pre-Test)
13.00-16.00
3
4 ธ.ค. 52 กฏหมายและสิ ทธิมนุษยชน
08.00-12.00
4
4 ธ.ค. 52 ศาสนาและศีลธรรม
13.00-16.00
5
8 ธ.ค. 52 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
10.00-12.00
6
11 ธ.ค. 52 คอมพิวเตอร์
08.00-12.00
7
14 ธ.ค. 52 ภาษาอังกฤษ
08.00-10.00
8
15 ธ.ค. 52 คอมพิวเตอร์ (สอบ-สอบ)
08.00-09.00 ทดสอบภาคปฏิบตั ิ
09.00-10.00 ทดสอบข้อเขียน
9
16 ธ.ค. 52 ศาสนาและศีลธรรม (สอบ)
08.00-10.00
10
16 ธ.ค. 52 ภาษาอังกฤษ
10.00-12.00
่ )
11
17 ธ.ค. 52 บรรยายพิเศษ (ผูน้ าํ หนวย
10.00-12.00
12
22 ธ.ค. 52 บรรยายพิเศษ (การฝังเข็ม)
15.00-16.00
ั
13
23 ธ.ค. 52 การป้ องกนและปราบปรามยาเสพติ
ด
08.00-12.00
14
23 ธ.ค. 52 ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
13.00-16.00

ผ้สู อน
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
และ ผปส.
พ.อ.ปิ ยชาติ เจริ ญผล
พ.อ.บุญเลิศ คชกุล
รศ.ดร.พีรพล สงนุย้
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
และ ผปส.
ผปส.รร.สร.พบ.
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พล.ต.ดิษฐ์ สิ งหเสนี
พล.ต.วรายุทธ์ สถิตย์เสถียร
อจ.สมบัติ ปุณณ์โอภาส
กรม.นร.รร.สร.พบ.
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ครั6งที;
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

วัน/เดือน/ปี
24 ธ.ค. 52
09.00-12.00
24 ธ.ค. 52
13.00-16.00
25 ธ.ค. 52
08.00-12.00
25 ธ.ค. 52
13.00-16.00
28 ธ.ค. 52
08.00-10.00
28 ธ.ค. 52
10.00-12.00
28 ธ.ค. 52
13.00-15.00
29 ธ.ค. 52
08.00-10.00
29 ธ.ค. 52
10.00-12.00
29 ธ.ค. 52
13.00-16.00
5 ม.ค. 53
08.00-10.00
5 ม.ค. 53
10.00-12.00
7 ม.ค. 53
15.00-16.00
21 ม.ค. 53
11.00-12.00
22 ม.ค. 53
13.00-16.00

เนือ6 หาและกิจกรรม
บรรยายพิเศษ

ผ้สู อน
พล.ต.ภาณุวชิ ณ์ พุม่ หิ รัญ

ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา

การบริ หารทัว ไป

รศ.ดร.สมศักดิq คงเทียง

การบริ หารทัว ไป

พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา

การบริ หารบุคคล

อจ.ดารา พงษ์สมบูรณ์

บรรยายพิเศษ (ไข้หวัดใหญ่ 2009)

นพ.คํานวณ อึ$ งชูศกั ดิq

ั ขภาพ)
บรรยายพิเศษ (หลักประกนสุ

เลขา สปสช.(นพ.วินยั สวัสดิวร)

หลักพื$นฐานการวิจยั

พ.ท.ลักษณ์ศิลป์ ศรี นรคุต

ระเบียบวิธีวจิ ยั

พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.ต.หญิง ดร.วรรณรัตน์ ใจซื อสกุล

ิ
ระเบียบวิธีวจิ ยั (กจกรรมในชั
$ นเรี ยน) พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.ต.หญิง ดร.วรรณรัตน์ ใจซื อสกุล

บริ หารฯ, วิจยั (สอบ)

ผปส.รร.สร.พบ.

ี ั
เอดส์และความรู ้เบื$องต้นเกยวกบ
ยาเสพติด
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

พ.อ.สัตยา จิวจินดา

ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา

ภาษาอังกฤษ

พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา

กรม.นร.รร.สร.พบ.
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ครั6งที;
30
31

วัน/เดือน/ปี
เนือ6 หาและกิจกรรม
2 ก.พ. 53 ภาษาอังกฤษ (สอน-สอบ)
10.00-12.00
3 ก.พ. 53 การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
08.00-12.00

ผ้สู อน
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.ท.หญิง นันทิดา อุ่นจันทร์

12.4 วิธีการจัดการเรียนการสอน (Learning and Teaching Method)
12.4.1 การบรรยาย (Lecture) วิชาภาษาอังกฤษ ศาสนาและศีลธรรม คอมพิวเตอร์
เบื$องต้น ปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ เอดส์ศึกษาฯ ปราบปรามยาเสพติด สิ ทธิมนุษยชนฯ
ิ
พื$นฐานการวิจยั ภาระกจสวพ
.ทบ. การบริ หารโรงพยาบาล
12.4.2 การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and Discussion) - บริ หารงานทัว ไปและ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
12.4.3 การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษาเพือ; ให้ รู้จักวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
(Brainstorming and Discussion of Case Study so that Students Learn to Analyze and
Problem Solving) – วิชาระเบียบวิธีการวิจยั
12.4.4 ให้ ผ้เู รียนแสดงเจตน์ จํานงในด้ านกิจกรรมพิเศษ เชน่ การจัดประกวด Edutainment
Singing Contest, Speech Contest, Role Playing, การแสดงละครสื อสารด้วยภาษาอังกฤษ ฯลฯ
12.4.5 สรปประเด็
นสํ าคัญจากการฟัง (Making a Summary and Emphasize from The
ุ
Listening) – วิชาภาษาอังกฤษ เรื อง Recycling Program
12.4.6 การฝึ กด้ านภาวะผ้นู ํา (Leadership with Presentation) – วิชาภาษาอังกฤษ การ
แนะนําตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
12.4.7 การมอบหมายงาน และการค้ นคว้าด้ วยตนเอง (Assignment and Self Study) –
่
ิ อสมัครเรี ยนตอ่
วิชาภาษาอังกฤษ เรื องการลงนามรู ปแบบตางๆและการ
เขียนจดหมายทางธุรกจเพื
่
ตางประเทศ
12.4.8 การดงานนอกสถานที
; - ไมมี่
ู
13 สื; อการสอน (Media)
13.1 สื อนําเสนอในรู ปแบบ PPT, E-Book, DVD, VCD, Clip VDO, Audio, Movies, etc.
13.2 สื ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์ (Electronics and Website Media)
13.3 ตํารา / เอกสารประกอบการบรรยาย (Document for Lecture)
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14. การวัดและประเมินผลการเรียน (Learning and Teaching Evaluation)
14.1 การประเมินความรู ้ทางวิชาการ (Assessment of Academic Knowledge) ร้ อยละ 50
ิ
14.2 การประเมินการทํางานหรื อกจกรรมในชั
$ นเรี ยน (Assessment of Working or
Classroom Activities)
ร้ อยละ 10
14.3 การประเมินผลงานทีได้มอบหมาย (Assessment of the Assigned Tasks)ร้ อยละ 20
14.4 การประเมินการเข้าชั$ นเรี ยน (Attendance in Classroom)
ร้ อยละ 20
15. รายชื;อหนังสื ออ่านประกอบ (Reading List)
15.1 หนังสื อบังคับ (Required Text)
15.1.1 ตําราและเอกสารประกอบการบรรยายตามรายวิชาทีแผนกวิชาทัว ไป
ํ
โรงเรี ยนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดทําขึ$ น และกาหนดไว้
เพือประกอบการเรี ยนการสอน
่
15.1.2 CD-R ทีบรรจุเนื$ อหาวิชาตางๆเพื
อประกอบการเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยน 1 ชุด
15.2 สื; ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ ทเี; กีย; วข้ อง (Electronic Medic or Websites) – ให้
เข้าไปที Google and click ที โรงเรี ยนเสนารักษ์ and click ที กองการศึกษาและแผนกวิชาทัว ไป จะ
่
มีวชิ าในเครื อขายของวิ
ชาทัว ไปทีนายทหารนักเรี ยนสามารถ download ได้
16. การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) ดําเนินการดังนี$
ํ
16.1 แบบสอบถามปลายเปิ ด มีขอ้ คําถามตามทีกาหนดในภาพรวมของการจั
ดการเรี ยนการสอน
มี 10 หัวข้อ ของรายการประเมิน โดยแบง่ เป็ น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และ ควรปรับปรุ ง
16.2 แบบสอบถามปลายปิ ด ให้นทน.แสดงข้อคิดเห็นเพิมเติมและข้อเสนอแนะ เพือวิเคราะห์
่
เนื$ อหาและนําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรชั$ นนายพัน รุ่ นที 56 ตอไป
16.3 การปรับปรงการสอนครั
6 งทีผ; ่านมาในหลักสตร
ยน
ุ
ู ชั6นนายพัน 54 ได้ นํามาปรับปรงการเรี
ุ
การสอน ในหลักสตร
ู ชั6นนายพัน 55 ดังนี$
ํ
16.3.1 มีการทดสอบ ก่อนการเรียน เพือกาหนดกรอบการสอน
ถ้าผูท้ ดสอบได้คะแนน
ตํากวา่50 % เกนิ 50 %ของจํานวนนทน. ทั$ งหมด ผูส้ อนได้ปรับการการเรี ยนการสอนให้ง่ายขึ$ น
16.3.2 จัดทําโครงการและกิจกรรมพิเศษ นทน.ทีช่วยกระตุน้ การเรี ยนแบบไม่
่ ยด เชน่ Role Playing etc.
เครงเครี
ิ
16.3.3 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมให้ มากขึน6 เชน่ผูส้ อนถาม ให้นทน.ตอบ จัดกจกรรม
Brainstorming, Group Participating, Group Activities, Presentation, Role Playing etc.
16.3.4 ปรับปรงเนื
ุ อ6 หาโดยนําเฉพาะส่ วนทีใ; ช้ จริงในชี วิตประจําวัน จัดหาสื อสําเร็ จรู ป
ิ
ั ส้ อนได้ครบทุกนาย
มาใช้ให้เกดความสนุ
กสนาน นทน.ต้องสนทนาภาษาอังกฤษกบผู
16.3.5 เน้ นการปฏิบัติจริงกับเครื;องคอมพิวเตอร์
16.3.6 รวบรวมและเรียบเรียงสื; อทกชนิ
ุ ดให้ กบั นทน. ไปค้ นคว้าก่อนการเรียน
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16.3.6 ประเมินคณลั
ุ กษณะทีพ; งึ ประสงค์ ของนทน.คือ นทน.มีภาวะผูน้ าํ สู งกล้า
่
ั ากจกรรมเชน
ิ
่ การแสดงละคร เกดการเรี
ิ
แสดงออก มีการรวมใจกนทํ
ยนรู ้สนทนาภาษาอังกฤษในการ
่ ิ
งานอาชีพ เป็ นบอเกดของความสามั
คคี ความเสี ยสละ นอกจากนี$ พฤติกรรมอันพึงประสงค์ คือฝ่ าย
่
วิชาการให้ความชวยเหลื
อนทน.ทีเรี ยนไม่ทนั เพือน ให้ได้รู้และเข้าใจบทเรี ยนมากขึ$ นจากการบริ หาร
่ ส้ อนและผูเ้ รี ยนอยางมี
่ ประสิ ทธิภาพ เกดความสั
ิ
จัดการ ทําหน้าทีในการประสานงานระหวางผู
มพันธ์อนั ดี
่
่ เ้ รี ยนผูส้ อน เกดความรู
ิ
ไมมี่ ช่องวางระหวางผู
สึกอบอุ่น
เรี ยบเรี ยงโดย…………………………………
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
หน.ผทป.กศ.รร.สร.พบ.
16 พ.ย. 52

