
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 333  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2  ประจาํปการศึกษา 2560 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 333  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม 
HP 333  Holistic Community Health Development 

2. จํานวนหนวยกิต 
3(1-4-4)    

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)  
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :   

อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

      
อาจารยผูสอน:   
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1. นางประภาศรี อินทรประเสริฐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองรี 
2. นางวรัญญา กวนิเลิศวัฒนา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองรี 
3. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.พิมลพร เชาวไวพจน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย ดร.ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปท่ี 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 306  คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤศจิกายน 2560 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาลักษณะของชุมชน สุขภาพชุมชน หลักการ
วินิจฉัยชุมชนดานสุขภาพแบบองครวม การทํางานชุมชน ในเขตเมืองและชนบท บทบาทการเปนผูนํา
ทางสุขภาพและผูประสานงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมท้ังการนิเทศ การติดตาม และการ
ประเมินผลการทํางานชุมชน หลักการและเทคนิคการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนา
สุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน และประชาคมท่ีเก่ียวของ การพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานชุมชน 
ฝกปฏิบัติการนําไปประยุกตในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ แกประชาชน เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรูความเขาใจในศาสตร และสาระสําคัญดานการสงเสริมสุขภาพ สามารถ
ประยุกตความรูภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ และมี
สวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณสามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมในสถานการณ ท่ี 
หลากหลาย สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารท้ังกับบุคคลและ
กลุมคนในสถานการณท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม สามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและกลุมคน 
1) เพ่ือใหนิสิตเขาใจแนวคิดของชุมชนและบทบาทของนักสงเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพใน

ชุมชนได 
2) เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนและสงเสริมสุขภาพตามสภาพปญหา

ของชุมชนได      
3) เพ่ือใหนิสิตไดฝกปฏิบัติการนําความรูไปประยุกตในการพัฒนาสุขภาพใหแกประชาชนไดอยาง

เหมาะสม 
4) เพ่ือเปนการสรางประสบการณในการทํางานดานสุขภาพใหกับคณาจารยและนิสิต 

         
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 
 

3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายแนวคิดของชุมชนและบทบาทของนักสงเสริมสุขภาพในการ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน 

PLO1,2 

CLO2 วิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนและสงเสริมสุขภาพตาม
สภาพปญหาของชุมชน 

PLO1,2,3 

CLO3 ประยุกตใชความรูในการพัฒนาสุขภาพใหแกประชาชนไดอยาง
เหมาะสม 

PLO1,2,3,7,8,11 

CLO4 ฝกประสบการณในการทํางานดานสุขภาพใหกับคณาจารยและนิสิต PLO1,2,3,7,8,11 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาลักษณะของชุมชน สุขภาพชุมชน หลักการวินิจฉัยชุมชนดานสุขภาพแบบองครวม            
การทํางานชุมชน ในเขตเมืองและชนบท บทบาทการเปนผูนําทางสุขภาพและผูประสานงานโครงการพัฒนา
สุขภาพชุมชน รวมท้ังการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทํางานชุมชน หลักการและเทคนิคการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน และประชาคมท่ีเก่ียวของ 
การพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานชุมชน ฝกปฏิบัติการนําไปประยุกตในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ 
แกประชาชน 

จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย การฝกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

สัมมนา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL) 

15 48 12 - 60 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
     

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดาน
ทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 333    
การพัฒนา
สุขภาพชุมชน
แบบองครวม 

                 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ  

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสง
งานท่ีไดมอบหมาย 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 

1. จัดการสัมมนาในชั้นเรียน และ
เวทีชาวบาน เพ่ือใหนิสิตมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น 

1.ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมิน การมีสวนรวม และการ
แสดงความคิดเห็นในการสัมมนา
และการเรียนการสอน โดย
อาจารย 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย
งานท่ีตองทํางานรวมกัน 

1. สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหนาท่ี การมีสวน
รวม และการแสดงออกในชั้น
เรียน 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร      
ดานการสงเสริมสุขภาพ 
 

1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ 

1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 
 

2. มีความรูและความเขาใจในสาระ 
สําคัญ ของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ  

1. ฝกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ
ชมุชน (สํารวจชุมชน วางแผน
โครงการ จัดเวทีชาวบาน และสรุป
รูปแบบโครงการโดยการสะทอน
ขอมูลจากชุมชน) 
2. มอบหมายงานอภิปรายสัมมนา
กลุมยอย 
3. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน และ
รวมสัมมนาในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากผลงานกลุม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินจากการนําเสนอ 
(วาจาและสื่อ) โดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอ โดยอาจารย 
 

3. มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ 

- - 
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3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 
1.สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 

2.สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม
วิเคราะหชุมชน และวางแผน
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

1. ประเมินจากผลงานกลุม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย 

3.สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค 

- - 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 

 

1.มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และ
สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ 
 

1.จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนิสิต
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนํา
และผูตาม ไดแก การสัมมนาการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานใน
บทบาทหนาท่ีตางๆ จนไดเปน
ขอมูลตามท่ีไดรับมอบหมาย) โดย
อาจารย 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณท่ี หลากหลาย 

1. ใหนิสิตกําหนดหนาท่ีของ
ตนเองและเพ่ือนนิสิตในการ
สัมมนาและฝกปฏิบัติภายในกลุม
ใหชัดเจน 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยาง เหมาะสม 

- - 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 

 

5.3  วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก  และประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง อ ย า ง เห ม า ะ ส ม ใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา 

-  - 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณ ท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม  

1. มอบหมายงานกลุมใหจัดทําสื่อ
สื่อความรูทางสุขภาพเพ่ือใช
พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยสะทอน
ขอมูลจากโครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

1. ประเมินรูปแบบสื่อความรูโดย
ใชแบบประเมินการสื่อ (วิธีการ
สื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย 

3.ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภ าพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน  

1. จัดการสัมมนาในชั้นเรียน และ
เวทีชาวบาน เพ่ือใหนิสิตไดมี
โอกาสในการสื่อสารขอมูลรวมกัน 

1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอ (วิธีการ
สื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย  

4.สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประมวลผล แปล
ความหมายและนํ า เสนอขอ มู ล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

- - 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
  

คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

1 8 ม.ค. 61 1. แนะนํารายวิชา 
ระเบียบตางๆ             
ในการเรียน  
2. แนวคิดเก่ียวกับ
สุขภาพองครวมและ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
สุขภาพชุมชน        

 2     - ช้ีแจงขอปฏิบัติใน
การเรยีน เน้ือหาใน
วิชา 
- บรรยายเน้ือหา      
ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน  และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ
PowerPoint 

 

อ.ปยนุช 

แนวคิดทฤษฎีชุมชนใน
การสงเสริมสุขภาพ 

 3     

2 15 ม.ค. 61 หลักการวินิจฉัยชุมชน
ดานสุขภาพแบบองค
รวม 
1. การพัฒนาสุขภาพ
ในชุมชน  
2. องคกรและเครือขาย
ตางๆ ท่ีมีบทบาทใน
การพัฒนาสุขภาพและ
การใชทรัพยากรใน
ชุมชนท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

 5   
  

  
  

- บรรยายเน้ือหา      
ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน  และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.ปยนุช 

3 22  ม.ค. 
61 

หลักการจดักิจกรรม
เพ่ือพัฒนาสุขภาพและ
หลักการเขียนโครงการ 
แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ และกิจกรรม
เสรมิสรางสมรรถนะใน
การทํางานชุมชน 

 2 
  
  

3  
  

  
  

- บรรยายเน้ือหา      
ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน  และ
อภิปรายรวมกัน 
- สัมมนาและ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

สื่อ 
 PowerPoint 

 
อ.สุรศักดิ ์

 

4 23 ม.ค. 60 แบบฝกหัดการวินิจฉัย
ชุมชน 
เตรียมความพรอมใน
การสํารวจชุมชน   
- เตรียมความพรอมใน
การพบผูนําชุมชน          
- เตรียมความพรอมใน
การสํารวจชุมชน 

  5  - เตรียมความ
พรอมในการพบ
ผูนําชุมชน            
- เตรียมความ
พรอมในการสํารวจ
ชุมชน 

สื่อ 
 PowerPoint 

 
อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
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คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

5 5 ก.พ. 61 นําเสนอแผนงานการ
พบผูนําชุมชนและ
สํารวจ/เขาถึงชุมชน 
โดยใชเครื่องมือ 7 ช้ิน            

     3 นําเสนอแผนงาน
การพบผูนําชุมชน 
เขาถึงชุมชน 

- 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร นําเสนอแผนงานการ

พบผูนําชุมชนและ
สํารวจ/เขาถึงชุมชน 
โดยใชเครื่องมือ 7 ช้ิน 
(ตอ) 

     2 

6 12 ก.พ. 61 การสํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน กลุมท่ี 1 

  3   สํารวจชุมชน - 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ 

การสํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน กลุมท่ี 2 

การสํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน กลุมท่ี 3 

7 19 ก.พ. 61 
สอบกลางภาค 

  
3 

    เตรียมความพรอม
กอนการสํารวจ
สุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตใน
ชุมชน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
 

สรุปผลการสํารวจ
ชุมชนครั้งท่ี1 และ
เตรียมความพรอมกอน
การสํารวจสุขภาพและ
การดําเนินชีวิตใน
ชุมชน ครั้งท่ี 2 

   2   

8 26 ก.พ. 61 การสํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน ครั้งท่ี 2 

กลุมท่ี 1 

  3   สํารวจชุมชน  

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ 

การสํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน ครั้งท่ี 2 
กลุมท่ี 2 
การสํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน ครั้งท่ี 2 
กลุมท่ี 3 

9 5 มี.ค. 61 สรุปขอมลูการสํารวจ
ชุมชน จากการใช
เครื่องมือ 7 ช้ิน 

   3   สรุปขอมลูการ
สํารวจชุมชนและ
วางแผน วิเคราะห
ขอมูล และกําหนด
แนวทางในการ
จัดทําโครงการการ 

- 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

วางแผน วิเคราะห
ขอมูล และกําหนด
แนวทางในการจัดทํา
โครงการการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค
รวม                                                      

   2   
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คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

10 12 มี.ค. 61 นําเสนอแผนงาน / 
โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

     3 นําเสนอแผน / 
โครงการ / 
กิจกรรม / ในการ
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม
และปรับปรุง
แผนงาน 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 

ปรับปรุงแผนงาน / 
โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

   2   

11 19 มี.ค. 61 นําเสนอโครงการเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 
โดยจดัเวทีชาวบาน 

   3   นําเสนอโครงการ
เพ่ือการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ
องครวม 

โปสเตอร 
อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ 

12 26 มี.ค. 61 สรุปขอมลูจากการ
สะทอนแนวคิดและ
ความตองการของ
ชุมชน 

     3 สรุปขอมลูจากการ
สะทอนแนวคิดและ
ความตองการของ
ชุมชนและปรับปรุง
โครงการ 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ 

ปฏิบัติการ: พัฒนา
ปรับปรุงโครงการเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

   2   

13 2 เม.ย. 61 จัดเตรียมโครงการเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

   3   จัดเตรียมโครงการ
เพ่ือการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ
องครวม 

สื่อ 
 PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ 

จัดเตรียมการผลิตสื่อ
ความรูในโครงการเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

   2   

14 9 เม.ย. 61 จัดโครงการเพ่ือการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบองครวม 

   3   จัดโครงการและ
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานชุมชน 

สื่อ 
  

PowerPoint 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ 

15 23 เม.ย. 
61 

สรุปขอมลูจากการจัด
โครงการเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค
รวม 

 3     สรุปการปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม 

 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ออมใจ หลักและวิธีการเขียน

รายงานสรุปโครงการ
พัฒนาชุมชน 

   2   

16 30 เม.ย. 
61 

จัดทํารายงานสรุป
โครงการเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค
รวม 

   3  สรุปผลการ
ดําเนินงาน                         
ปญหาในการ
ดําเนินงานและ
แนวทางการ
แกปญหา 

 

อ.สุรศักดิ ์
อ.พิมลพร 
อ.ปะการัง 
อ.ออมใจ 
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คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียน     
การสอน 

สื่อท่ีใช ผูสอน 

สรุปภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานการพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค
รวม 

 1   1 

17 7 พ.ค. 61 สุนทรียสนทนา : สรุป
การปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบองค
รวม   
- สรุปผลการ
ดําเนินงาน                            
- ปญหาในการ
ดําเนินงานและแนว
ทางการแกปญหา 

  3    อ.พิมลพร 
อ.ปะการัง 
อ.ออมใจ 

การจัดการความรู: 
แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การศึกษาชุมชน 

   3   การจัดการความรู 

18 14 พ.ค. 61 สอบปลายภาค          อ.ออมใจ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวน
การ

ประเมิน 

1 2.1,2.2, 3.1, 
3.2,3.3 

สอบกลางภาค   9 15 

 สอบปลายภาค   20 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)  

สัมมนาอภิปรายเตรียมความพรอมศึกษาชุมชน:  
-แบบประเมินการนําเสนอ 
-ผลงานกลุม 

6, 7 15 

 

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 
-ผลงานกลุม 

6, 8, 9, 
10, 11 

25 
 

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) 

สื่อความรู 15 10 

4 

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

รายงานกลุม 11, 17 20 

5 (1.1, 4.1, 4.3) 
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการสงงาน     
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินโดยการสังเกตจากความตรงตอเวลาในการเขา

หองเรียน หองสอบ การสงงานตามท่ีมอบหมายและการ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยอาจารย 
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสง
งานท่ีไดมอบหมาย 
3.ประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมิน การมสีวนรวม และ
การแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาและการเรยีนการสอน 
โดยอาจารย 
4. สังเกตพฤติกรรมความรับผดิชอบในหนาท่ี การมีสวนรวม 
และการแสดงออกในช้ันเรียน 

15 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 
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2. ดานความรู 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ ี
2. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร / รายงาน) 
3. ประเมินจากการนําเสนอ (วาจาและสื่อ) โดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอ โดยอาจารย 
4. ประเมินโดยการสังเกตการใชขอมูลอางอิงประกอบการ
สัมมนากลุมยอย 

20 

3. ดานทักษะทางปญญา 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎ ี
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอ (วาจาและสื่อ) 
โดยอาจารย 
3. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร / รายงาน) 
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอ (วาจาและสื่อ) 
โดยอาจารย 
5. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอ (วาจาและสื่อ) 
โดยอาจารย 

50 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา (พฤติกรรมการ
ทํางานในบทบาทหนาท่ีตางๆ จนไดเปนขอมูลตามท่ีไดรับ
มอบหมาย) โดยอาจารย 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา (พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีมและความรับผิดชอบ) โดยอาจารย 
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนิสิตใน
การทํางานในชุมชน 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินโดยการสังเกตการทํางานในชุมชนโดยอาจารย 
2. ประเมินรูปแบบสื่อความรูโดยใชแบบประเมินการสื่อ 
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย 
3.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการนําเสนอ 
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย 
4. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอในช้ันเรียน 

5 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 
80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64  คะแนน = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59  คะแนน = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54  คะแนน = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50  คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1)  ขนิษฐา  นันทบุตร. 2551. ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน แนวคิด เครื่องมือ  
     การออกแบบ. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.พิมพครั้งท่ี 1. 
 
2)  เพ็ญศรี  กวีวงศประเสริฐ. 2553. เอกสารประกอบการอบรมการสรางผูนําการสงเสริมสุขภาพ.    
     การสงเสริมสุขภาพตามสภาพปญหาของชุมชน. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3) ณรงคศักดิ์ หนูสอน. 2553. การสงเสริมสุขภาพชุมชน   แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพครั้งท่ี 1. 
4) พัฒน  สุจํานงค.(2544). อนามัยชุมชน. พิมพครั้งท่ี 5. ภาควิชาเวชศาสตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.   กรุงเทพฯ:โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 
5) อําพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพัฒนโรจนกมล, บรรณาธิการ. การสราง

เสริมสุขภาพ :    แนวคิด หลกัการ และบทเรียนของไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ.2551. 

6) เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 

7) เอกสารและขอมูลแนะนํา 
- 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
-     จัดการสัมมนาใหอยูหลังชั่วโมงการสํารวจชุมชน 
-     พิจารณาเลือกชุมชนใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน 

2. การปรับปรุงการสอน 
- ปรับเพ่ิมแบบฝกหัดการวินิจฉัยชุมชน 
- เปลี่ยนสัดสวนการใหคะแนนสื่อ 
- จัดทํา Rubic score 

3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ  

รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการท่ี 
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 

- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลกัสตูรทุก 5 ป 
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