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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 333  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สภ 333  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 
HP 333  Holistic Community Health Development 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(1-4-4)    

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :   
1.  อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาว์ไวพจน์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      
อาจารย์ผู้สอน:   
ล าดับที่ รายชื่อ สังกัด 

1. นายปิติพงษ์ พังสอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบน 
2. นางณัฏฐ์กมล ภู่ระย้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบน 
3. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. อาจารย์ ดร.ปะการัง ค าไกร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาว์ไวพจน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. อาจารย์รัตติพร โกสุวินทร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :  
ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 306 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
พฤศจิกายน 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นิสิตรู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์

และสาระส าคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและ/หรือกลุ่มคน 
และสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการสื่อสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา 

1) เพ่ือให้นิสิตเข้าใจแนวคิดของชุมชนและบทบาทของนักส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชนได้ 

2) เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนและส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหา
ของชุมชนได้      

3) เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการน าความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาสุขภาพให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 

4) เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการท างานด้านสุขภาพให้กับคณาจารย์และนิสิต         
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาลักษณะของชุมชน สุขภาพชุมชน หลักการวินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม            
การท างานชุมชน ในเขตเมืองและชนบท บทบาทการเป็นผู้น าทางสุขภาพและผู้ประสานงานโครงการพัฒนา
สุขภาพชุมชน รวมทั้งการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการท างานชุมชน หลักการและเทคนิคการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  และประชาคมที่เกี่ยวข้อง 
การพัฒนาทักษะส าหรับการท างานชุมชน ฝึกปฏิบัติการน าไปประยุกต์ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
แก่ประชาชน 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

15 48 12 - 60 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
สภ 333    
การพัฒนา
สุขภาพ
ชุมชนแบบ
องค์รวม 

                 

   

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
 

- 
 

- 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 

1. ก าหนดระเบียบการเข้า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบ การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. ประเมินจากบันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้องสอบ การส่ง
งานที่ได้มอบหมาย 

3. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

1. จัดการสัมมนาในชั้นเรียน และ
เวทีชาวบ้าน เพ่ือให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น 

1.ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมิน การมีส่วนร่วม และการ
แสดงความคิดเห็นในการสัมมนา
และการเรียนการสอน โดย
อาจารย์ 

4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งใน
การด ารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมาย
งานที่ต้องท างานร่วมกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหน้าที่ การมีส่วน
ร่วม และการแสดงออกในชั้น
เรียน 

2. ความรู้ 
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2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์      
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 

1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
 

2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระ 
ส าคัญ ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

1. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน (ส ารวจชุมชน วางแผน
โครงการ จัดเวทีชาวบ้าน และสรุป
รูปแบบโครงการโดยการสะท้อน
ข้อมูลจากชุมชน) 
2. มอบหมายงานอภิปรายสัมมนา
กลุ่มย่อย 
3. น าเสนอข้อมูลหรือผลงาน และ
ร่วมสัมมนาในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากผลงานกลุ่ม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินจากการน าเสนอ 
(วาจาและสื่อ) โดยใช้แบบ
ประเมินการน าเสนอ โดยอาจารย์ 
 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึงงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 
1.สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

- - 

2.สามารถประยุกต์ความรู้ภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือร่วม
วิเคราะห์ชุมชน และวางแผน
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

1. ประเมินจากผลงานกลุ่ม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย์ 

3.สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

- - 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

 

1.มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และ
สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
 

1.จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิต
ได้มีการท างานในบทบาทผู้น า
และผู้ตาม ได้แก่ การสัมมนาการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการท างานใน
บทบาทหน้าที่ต่างๆ จนได้เป็น
ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย) โดย
อาจารย์ 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ที่ หลากหลาย 

1. ให้นิสิตก าหนดหน้าที่ของ
ตนเองและเพ่ือนนิสิตในการ
สัมมนาและฝึกปฏิบัติภายในกลุ่ม
ให้ชัดเจน 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย์ 
 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอย่าง เหมาะสม 

- - 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 

 

5.3  วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต์
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ใ น
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหา 

-  - 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสาร
ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม  

1. มอบหมายงานกลุ่มให้จัดท าสื่อ
สื่อความรู้ทางสุขภาพเพ่ือใช้
พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยสะท้อน
ข้อมูลจากโครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม 

1. ประเมินรูปแบบสื่อความรู้โดย
ใช้แบบประเมินการสื่อ (วิธีการ
สื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย์ 

3.ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน  

1. จัดการสัมมนาในชั้นเรียน และ
เวทีชาวบ้าน เพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกาสในการสื่อสารข้อมูลร่วมกัน 

1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช้แบบ
ประเมินการน าเสนอ (วิธีการ
สื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย์  
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4.สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประมวลผล แปล
ความหมายและน า เสนอข้อมู ล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

- - 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
  

คร
ั้งที่

 วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า หัวข้อ กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

1 18 ม.ค. 59 10.30-12.30 2     1. แนะน ารายวิชา ระเบียบต่างๆ             
ในการเรียน  
2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์
รวมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพชุมชน        

- ช้ีแจงข้อปฏิบัติ
ในการเรียน 
เนื้อหาในวิชา 
- บรรยายเนื้อหา      
ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน  และ
อภิปรายร่วมกัน 

สื่อ
PowerPoint 

 

อ.ปิยนุช 
13.30-16.30 3     แนวคิดทฤษฎีชุมชนในการส่งเสรมิ

สุขภาพ 

2 25 ม.ค. 59 10.30-12.30 2     หลักการวินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพ
แบบองค์รวม 

- บรรยายเนื้อหา      
ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน  และ
อภิปรายร่วมกัน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.ปิยนชุ 

13.30-16.30 3     1. การพัฒนาสุขภาพในชุมชน  
2. องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ที่มี
บทบาทในการพัฒนาสุขภาพและ
การใช้ทรัพยากรในชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

3 1 ก.พ. 59 10.30-11.30 1     หลักการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพและหลักการเขียน
โครงการ 

- บรรยายเนื้อหา      
ถาม-ตอบ ใน
ระหว่างสอน  และ
อภิปรายร่วมกัน 
- สัมมนาและ
ปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.ปิยนุช 
อ.สุรศักดิ ์
อ.ปะการัง 

11.30-12.30     1 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ 

13.30-16.30   3   กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะใน
การท างานชุมชน 

4 8 ก.พ. 59 10.30-11.30     2 สัมมนา :  เตรียมความพร้อมใน
การส ารวจชุมชน  - เตรียมความ
พร้อมในการพบผู้น าชุมชน          
- เตรียมความพร้อมในการส ารวจ
ชุมชน            

- เตรียมความ
พร้อมในการพบ
ผู้น าชุมชน            
- เตรียมความ
พร้อมในการ
ส ารวจชุมชน 

- 

อ.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 
อ.รัตติพร 13.30-16.30   3   เขียนและส่งร่างแผนงานการพบ

ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง
และการส ารวจชุมชนโดยเครื่องมอื 
7 ช้ิน 

5 15 ก.พ. 59 10.30-11.30     2 น าเสนอแผนงานการพบผู้น า
ชุมชนและส ารวจ/เข้าถึงชุมชน 
โดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน 

น าเสนอแผนงาน
การพบผู้น าชุมชน 
เข้าถึงชุมชน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
อ.ปะการัง 
อ.รัตติพร 
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คร
ั้งที่

 วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า หัวข้อ กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

13.30-16.30     3 น าเสนอแผนงานการพบผู้น า
ชุมชนและส ารวจ/เข้าถึงชุมชน 
โดยใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน (ต่อ) 

6 29 ก.พ. 59 13.30-16.30   3   การส ารวจสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน กลุ่มที่ 1 

ส ารวจชุมชน - 

อ.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 
อ.รัตติพร 

การส ารวจสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน กลุ่มที ่2 

การส ารวจสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน กลุ่มที ่3 

7 7 มี.ค. 59 10.30-12.30  2     สอบกลางภาค เตรียมความพร้อม
ก่อนการส ารวจ
สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิตใน
ชุมชน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
 

13.30-16.30   3   สรุปผลการส ารวจชุมชนครั้งท่ี1 
และเตรียมความพร้อมก่อนการ
ส ารวจสุขภาพและการด าเนินชีวิต
ในชุมชน ครั้งท่ี 2 

8 14 มี.ค. 59 13.30-16.30   3   การส ารวจสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน ครั้งท่ี 2 กลุ่มที่ 1 

ส ารวจชุมชน  

อ.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 
อ.ปะการัง 
อ.รัตติพร 

การส ารวจสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน ครั้งท่ี 2 กลุ่มที่ 2 

การส ารวจสุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตในชุมชน ครั้งท่ี 2 กลุ่มที่ 3 

9 21 มี.ค. 59 10.30-12.30   2   สรุปข้อมลูการส ารวจชุมชน จาก
การใช้เครื่องมือ 7 ช้ิน 

สรุปข้อมลูการ
ส ารวจชุมชนและ
วางแผน วิเคราะห์
ข้อมูล และ
ก าหนดแนวทางใน
การจัดท า
โครงการการ 

- 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

13.30-16.30   3   วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล และ
ก าหนดแนวทางในการจัดท า
โครงการการพัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบองค์รวม                                                      

10 28 มี.ค. 59 10.30-12.30     2 น าเสนอแผนงาน / โครงการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

น าเสนอแผน / 
โครงการ / 
กิจกรรม / ในการ
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์
รวมและปรับปรุง
แผนงาน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

13.30-16.30   3   ปรับปรุงแผนงาน / โครงการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

11 4 เม.ย. 59 13.30-16.30   3   น าเสนอโครงการเพื่อการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม โดย
จัดเวทีชาวบ้าน 

น าเสนอโครงการ
เพื่อการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ

โปสเตอร ์ อ.สุรศักดิ ์
อ.ปะการัง 
อ.รัตติพร  
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คร
ั้งที่

 วันท่ี เวลา 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า หัวข้อ กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

องค์รวม 

12 11 เม.ย. 59 10.30-12.30     2 สรุปข้อมลูจากการสะท้อนแนวคิด
และความต้องการของชุมชน 

สรุปข้อมลูจากการ
สะท้อนแนวคิด
และความต้องการ
ของชุมชนและ
ปรับปรุงโครงการ 

สื่อ 
 PowerPoint อ.สุรศักดิ ์

อ.ภัทธกร 
อ.รัตติพร 

13.30-16.30   3   ปฏิบัติการ: พัฒนาปรับปรุง
โครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม 

13 18 เม.ย. 59 10.30-12.30   2   จัดเตรียมโครงการเพื่อการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

จัดเตรียมโครงการ
เพื่อการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ
องค์รวม 

สื่อ 
 PowerPoint อ.สุรศักดิ ์

อ.ภัทธกร 
อ.รัตติพร 

13.30-16.30   3   จัดเตรียมการผลิตสื่อความรู้ใน
โครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม 

14 25 เม.ย. 59 10.30-12.30   2   จัดโครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองค์รวม 

จัดโครงการและ
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานชุมชน 

สื่อ 
  

PowerPoint 
อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.รัตติพร 

13.30-16.30   3   สรุปข้อมลูจากการจัดโครงการเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์
รวม 

15 2 พ.ค. 59 10.30-12.30 2     หลักและวิธีการเขียนรายงานสรุป
โครงการพัฒนาชุมชน 

สรุปการ
ปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ
องค์รวม 

 

อ.สุรศักดิ ์
 13.30-16.30   3   จัดท ารายงานสรุปโครงการเพื่อ

การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์
รวม 

16 9 พ.ค. 59 10.30-12.30 2     ภาพรวมของการปฏิบัติงานการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน                         
ปัญหาในการ
ด าเนินงานและ
แนวทางการ
แก้ปัญหา 

 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ปะการัง 

13.30-16.30   3   สุนทรียสนทนา : สรุปการ
ปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบองค์รวม   
- สรุปผลการด าเนินงาน                            
- ปัญหาในการด าเนินงานและแนว
ทางการแก้ปัญหา 

17 16 พ.ค. 59 13.30-16.30   3   การจัดการความรู้: แนวปฏิบัติทีด่ี
ในการศึกษาชุมชน 

การจัดการความรู ้  อ.สุรศักดิ ์

16 23 พ.ค. 59 10.30-12.30 2      สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วน
การ

ประเมิน 

1 2.1,2.2, 3.1, 
3.2,3.3 

สอบกลางภาค   9 15% 

 สอบปลายภาค   16 15% 
 สอบทฤษฎี     30% 

2 

1.3, 2.1,2.2, 
3.1, 3.2,3.3 
,4.1,4.2, 
5.2,5.3 
(1.2,5.4)  

สัมมนาอภิปรายเตรียมความพร้อมศึกษาชุมชน:  
-แบบประเมินการน าเสนอ 
-ผลงานกลุ่ม 

4, 5, 8, 
10, 12 

10% 

 

1.3, 2.1,2.2, 
3.1, 3.2,3.3 
,4.1,4.2, 
5.2,5.3 
(1.2,5.4)  

การปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-ผลงานกลุ่ม 

4, 6, 7, 
10, 11, 

13 

20% 
 

3 

2.1,2.2, 3.1, 
3.2,3.3  
(1.1, 2.2, 
2.3,3.2, 3.3, 
5.1,5.4) 

สื่อความรู้ (จากการปฏิบัติการ) 14 20% 

4 

2.1, 2.2, 
3.1,3.2, 3.3 
(4.3, 5.1,5.4) 

รายงานกลุ่ม (สรุปการพัฒนาสุขภาพชุมชน) 14 20% 

5 (1.1, 4.1, 4.3) 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการส่งงาน     
ตามเวลาที่ก าหนด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินโดยการสังเกตจากความ

ตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน หอ้ง
สอบ การส่งงานตามที่มอบหมายและ
การปฏิบัตติามระเบยีบโดยอาจารย์ 
2. ประเมินจากบันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงานท่ีได้
มอบหมาย 
3.ประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมิน 
การมีส่วนร่วม และการแสดงความ
คิดเห็นในการสัมมนาและการเรียน

15 
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การสอน โดยอาจารย ์
4. สังเกตพฤติกรรมความรับผดิชอบ
ในหน้าท่ี การมีส่วนร่วม และการ
แสดงออกในช้ันเรียน 

2. ด้านความรู ้ 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ ี
2. ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / 
รายงาน) 
3. ประเมินจากการน าเสนอ (วาจา
และสื่อ) โดยใช้แบบประเมินการ
น าเสนอ โดยอาจารย ์
4. ประเมินโดยการสังเกตการใช้ข้อมูล
อ้างอิงประกอบการสัมมนากลุม่ยอ่ย 

20 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ ี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอ (วาจาและสื่อ) โดยอาจารย ์
3. ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / 
รายงาน) 
4. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอ (วาจาและสื่อ) โดยอาจารย ์
5. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอ (วาจาและสื่อ) โดยอาจารย ์

50 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการท างานใน
บทบาทหน้าท่ีต่างๆ จนได้เป็นข้อมูล
ตามที่ได้รับมอบหมาย) โดยอาจารย์ 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการท างานเปน็ทีม
และความรับผดิชอบ) โดยอาจารย ์
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
การท างานของนิสิตในการท างานใน
ชุมชน 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินโดยการสังเกตการท างาน
ในชุมชนโดยอาจารย ์
2. ประเมินรูปแบบสื่อความรู้โดยใช้
แบบประเมินการสื่อ (วิธีการสื่อสาร/
รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย ์
3.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช้แบบ
ประเมินการน าเสนอ (วิธีการสื่อสาร/
รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย ์
4. ประเมินโดยการสังเกตการน าเสนอ
ในช้ันเรียน 

5 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม 
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
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นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึงจะ
ถือว่าสอบผ่าน 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1)  ขนิษฐา  นันทบุตร. 2551. ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน แนวคิด เครื่องมือ  
     การออกแบบ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 
2)  เพ็ญศรี  กวีวงศ์ประเสริฐ. 2553. เอกสารประกอบการอบรมการสร้างผู้น าการส่งเสริมสุขภาพ.    
     การส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาของชุมชน. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน. 2553. การส่งเสริมสุขภาพชุมชน   แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
4) พัฒน์  สุจ านงค์.(2544). อนามัยชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 5. ภาควิชาเวชศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด. 
5) อ าพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล, บรรณาธิการ. การสร้าง

เสริมสุขภาพ :    แนวคิด หลกัการ และบทเรียนของไทย. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ.2551. 

 
6) เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 
7) เอกสารและข้อมูลแนะน า 

(ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ และแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม)……........................... 
............................................................................................................................. ................. 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-     จัดการสัมมนาให้อยู่หลังชั่วโมงการส ารวจชุมชน 
-     พิจารณาเลือกชุมชนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน 

2. การปรับปรุงการสอน 
- จัดการสัมมนาให้อยู่หลังชั่วโมงการส ารวจชุมชน 
- พิจารณาเลือกชุมชนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน 

3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (การให้คะแนน/เกรด)กับข้อสอบ  

รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการที ่
4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา 
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


