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มคอ.3 
รายวิชาสภ 441  การชีแ้นะด้านสุขภาพ 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 441  การชี้แนะด้านสุขภาพ 
HP 441  Health Advocacy 
2. จ านวนหน่วยกิต 

 2(1-2-3) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :  
อาจารย์ดร.อภิสรา โสมทัศน์  ผู้ประสานงานรายวิชาคนที่ 1  
อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต  ผู้ประสานงานรายวิชาคนที่ 2  
 
อาจารย์ผู้สอน: 

ล าดับที่ รายชื่อ สังกัด 
1. อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์  คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบ าบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์รัตน์ติพร โกสุวินทร์ คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปีที่4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

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

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

ห้อง 306 คณะกายภาพบ าบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
มิถุนายน2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 
เพ่ือให้นิสิตอธิบายความหมายและความส าคัญของการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ (Advocacy) กรอบการท างาน 

ส าหรับขั้นตอนการท างานการชี้แนะเพ่ือสุขภาพกระบวนการและเครื่องมือส าหรับการชี้แนะเพ่ือสุขภาพกลยุทธ์
ในการชี้น าสุขภาพการประยุกต์ใช้การชี้น าสุขภาพในบริบทสังคมท่ีแตกต่างกัน รวมถึงครอบครัวโรงเรียน/ที่
ท างานชุมชนท างานเป็นทีมได้ทั้งเป็นผู้น า และผู้ตามในการชี้แนะเรื่องสุขภาพในสถานการณ์ที่มีความ
หลากหลายแปลงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญเกี่ยวกับการชี้แนะทางด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมทั้งบุคคลและกลุ่ม
คนในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายประยุกต์ใช้การชี้น าสุขภาพในสภาพปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันโดยน า
ความรู้ที่ได้รับมาสัมมนาข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับชาติ หน่วยงานภาคีสุขภาพชุมชนท้องถิ่น ได้อย่าง
เหมาะสม 
เมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว นิสิตสามารถ          

1. รับผิดชอบตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชี้แนะด้านสุขภาพ รวมถึงสาระส าคัญของการชี้แนะสุขภาพ 
3. ประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการชี้แนะเพ่ือสุขภาพโดยน าไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ

ได้อย่างเหมาะสม 
4. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคน 

รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
5. ท างานเป็นทีมได้ทั้งเป็นผู้น า และผู้ตามในการชี้แนะเรื่องสุขภาพในสถานการณ์ที่มีความ

หลากหลาย 
6. แปลงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญเกี่ยวกับการชี้แนะทางด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมทั้งบุคคลและ

กลุ่มคนในสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลาย 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องและทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 สามารถอธิบาย tactic และเทคนิคการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ PLO3 6 

CLO2 ใช้ tactic และเทคนิคการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการวางแผนและการ
ปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

PLO6 

CLO3 ใช้ทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาทักษะการชี้แนะเพ่ือ
สุขภาพ 

PLO8 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและความส าคัญของการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ (Advocacy) กลยุทธ์และกลวิธ ี
ในการชี้แนะด้านสุขภาพการน านโยบายของประเทศและบทบัญญัติด้านสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันมาสู่การ 
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมการน าข้อมูลต่างๆรวมทั้งแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุนการสร้างแรง
ขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในทีมสุขภาพและประชาชนทั่วไป 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา/
สัมมนา 

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

15 15 15 - 45 
 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 441  การชี้แนะด้าน
สุขภาพ 

                 

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมาย 
 -อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- 
 

- 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1. ก าหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน 
การเข้าห้องสอบ  การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ตรงตามเวลา 

1. ประเมินจากแบบบันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้องสอบการส่งงานที่
ได้มอบหมาย  
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 
3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

- - 

4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และ
การน าเสนอในชั้นเรียน 
3. การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา 
3. ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร 
/รายงาน) 
4. ประเมินผลจากรายงานเดี่ยว 

2. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และ
การน าเสนอในชั้นเรียน 
3. การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
3. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา 
3. ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร 
/รายงาน) 
4. ประเมินผลจากรายงานเดี่ยว 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

- - 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และ
การน าเสนอในชั้นเรียน 
2. การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

 
 
 

 

1. ประเมินจากการสอบโดยใช้
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย์ 
3. การสังเกตการตอบค าถาม การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
ค าถามในห้องเรียน       
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3. สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

- - 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และสามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

1. การจัดสัมมนากลุ่ม 
2. การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่มโดย
อาจารย์ 
 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและผู้ตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีบทบาท
ผู้น าและผู้ตาม 
2. การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม การ
สัมมนา โดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์ 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- - 
  

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

  

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการสัมมนา 
 

 
 

 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
การสื่อสารระหว่างเพ่ือน อาจารย์ใน
ชั้นเรียน โดยอาจารย์ 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 

1. การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้ฟัง 

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน โดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

- - 

6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไม่ประเมินผล) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 

วันท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 

สอ
บป

ฏิบ
ัต ิ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

 

1 
พ. 16 ส.ค.60 บทน าค าจ ากัดความ 

ของการชึ้น าทางสุขภาพ 
3         บรรยาย 

ถาม-ตอบ 
 

Powerpoint 
 

อ.รัตติ
พร 

2 

พ. 23 ส.ค.60 สัมมนา : กรณีศึกษา
การชี้น าเพื่อสุขภาพ 

    3     

ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มอภิปราย สมัมนา 

ใบงาน อ.รัตติ
พร 
อ.
อภิสรา 
 

3 

พ. 30 ส.ค.60 กรอบการท างาน 
ส าหรับขั้นตอนการ
ท างานการช้ีแนะเพื่อ
สุขภาพ 

3         

บรรยาย 
ถาม-ตอบ 
 

Powerpoint 
 

อ.รัตติ
พร 

4 

พ. 6 ก.ย.60 ปฏิบัติ : ฝึกหดั
ปฏิบัติการการท างาน
ส าหรับขั้นตอนการ
ท างานการช้ีแนะเพื่อ
สุขภาพ 

  3       

ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม 

ใบงาน อ.รัตติ
พร 
อ.ดร. 
อภิสรา 

5 
พ. 13 ก.ย.60 กระบวนการและ

เครื่องมือส าหรับการ
ช้ีแนะเพื่อสุขภาพ 

3         
บรรยาย 

ถาม-ตอบ 
 

Powerpoint 
 

อ.รัตติ
พร 

 
6 

พฤ. 14 ก.ย.60 ปฏิบัติ :ฝึกหัด
ปฏิบัติการกระบวนการ
และเครื่องมือส าหรับ

  3       
ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม 

ใบงาน อ.รัตติ
พร 
อ.ดร. 
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การชี้แนะเพื่อสุขภาพ อภิสรา 

7 
พ. 20 ก.ย.60 

สอบกลางภาค       2   
สอบบรรยาย Powerpoint 

 
อ.รัตติ
พร 

8 
พ. 27 ก.ย.60 

กลยุทธ์ในการชี้น า
สุขภาพ 

3         
บรรยาย 

ถาม-ตอบ 
 

ข้อสอบ อ.รัตติ
พร 

 
9 

พฤ. 28 ก.ย.60 ปฏิบัติ : กลยุทธ์ในการ
ช้ีน าสุขภาพ 

 
3 

   

ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม 

ใบงาน อ.รัตติ
พร 
อ. ดร. 
อภิสรา 

10 

พ. 4 ต.ค.60 การประยุกต์ใช้การชี้น า
สุขภาพในบริบทสังคมที่
แตกต่างกัน : - 
ครอบครัว 
- โรงเรียน/ที่ท างาน - 
ชุมชน 

2 
 

1 
  

บรรยาย  
ถาม-ตอบอภิปราย สัมมนา 
 

 อ. ปิย
นุช 

พ. 4 ต.ค.60 ปฏิบัติ : การประยุกต์ใช้
การชี้น าสุขภาพใน
บริบทสังคมที่แตกต่าง
กัน 

 
3 

   

ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม 

 อ. ปิย
นุช 
อ.รัตติ
พร 

11 

พ. 11 ต.ค.60 การประยุกต์ใช้การชี้น า
สุขภาพในสภาพปัญหา
สุขภาพท่ีแตกตา่งกัน 

2   1     
บรรยาย 
ถาม-ตอบอภิปราย สัมมนา 
 

Powerpoint 
 

อ. ปิย
นุช 
 

พ. 11 ต.ค.60 ปฏิบัติ :การประยุกต์ใช้
การชี้น าสุขภาพใน
สภาพปัญหาสุขภาพที่
แตกต่างกัน 

  3       

ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม 

ใบงาน อ. ปิย
นุช 
อ.รัตติ
พร 

12 

พ. 18 ต.ค.60 สัมมนา : Advocacy 
ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
ระดับชาต ิ

1   2     

บรรยาย 
ถาม-ตอบอภิปราย สัมมนา 
 

Powerpoint 
 

อ. ดร. 
อภิสรา 
อ.รัตติ
พร 

 
13 

พฤ. 19 ต.ค.60 สัมมนา : Advocacy ของ
หน่วยงานภาคีสุขภาพ 

  3       ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่ม 

ใบงาน อ.รัตติ
พร 
อ. ดร. 
อภิสรา 

14 

พ. 25 ต.ค.60 
สัมมนา : Advocacy ใน
ชุมชนท้องถิ่น 

    3     ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมเดี่ยวและ
กลุ่มอภิปราย สมัมนา 

Powerpoint 
 

อ.รัตติ
พร 
อ. ดร. 
อภิสรา 

15 

ศ. 27 ต.ค.60 

สอบปลายภาค   

  

 
2    

ข้อสอบ Powerpoint 
 

อ.รัตติ
พร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการ สัปดาห์ สัดส่วน (%) 
1 2.1,2.2,3.2 สอบกลางภาค 7 25 
2 2.1,2.2,3.2 สอบปลายภาค 15 25 
3 1.2, 2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.2,5.3 การน าเสนอผลการสัมมนา 2,10,11 20 
4 1.2, 2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.2,5.3 ใบงานการชี้แนะสุขภาพ 12,13,14 10 
5 1.2, 2.1,2.2,3.2 งานรายบุคคล  5 10 
6 1.2,2.1,2.2,3.2,4.2,5.2 รายงานกลุ่ม 8 10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเข้า

ห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงานที่ได้
มอบหมาย  

10 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 
3. การประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ความรู้จากการน าเสนอในชั้นเรียน 

25 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. การสังเกตการตอบค าถาม การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
2.ประเมินจากการสอบโดยใช้ข้อสอบ
ที่เน้นการประยุกต์ความรู้  
3. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย์   
4. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
ค าถามในห้องเรียน       

25 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีส่วน
ร่วมในท ากิจกรรมกลุ่ม การสัมมนา 

20 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการน าเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน โดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารระหว่างเพ่ือน อาจารย์ใน
ชั้นเรียน  
3. ประเมินจากการน าเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน 

20 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 60 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ น้อยกว่า 50 คะแนน = E 
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1) ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ.(2545). ธรรมนูญสุขภาพกับคนไทย .นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข 
2) อ าพลจินดาวัฒนะ.(2547) การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม :มิติใหม่ของการ

สร้างเสริมสุขภาพ. ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, นนทบุรี. 
3) Altman G.D. et al. (1994).Pubic Health Advocacy ..creating community change to 

improve health. Standford Center for Research in Disease Prevention in cooperation 
with The Kaiser Family Foundation. 

4) Amidei,N.(1991). So you want to make a difference: Advocacy is the key. In Wallack, L 
et al..Media Advocacy and Public Health , Power for Prevention. .(pp.28-29) 
London: SAGE Publications 

5) Hilts,(1984) .6 1/2 -year boycott of Nestle' is ended as firm adopts baby formula code. 
In Wallack, L et al..Media Advocacy and Public Health , Power for Prevention. 
.(pp.30-31) London: SAGE Publications 

6) Wallack L. et .al .(1993) .Media Advocacy and Public Health , Power for 
Prevention.London: SAGE Publications. 

7) World  Health Organization. (1986).  Health Promotion ,Ottawa Chater. Charter 
adoped at an International conference on Health Promotiom, The move 
towards a new public health , November 17-21,1968 , Ottawa, Ontario, Canada. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- ไม่มี 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การตอบค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
- การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 
-  

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=137S561236U51.1248&profile=swu&uri=search=AL@!%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B0.&ri=6&aspect=basic_search&menu=search&source=10.1.117.3@!hzndb
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 

3. การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประสานงานกับอาจารย์เพ่ือจัดรูปแบบการสัมมนาให้หลากหลาย 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (การให้คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  รายงาน 
โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา 
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


