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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 441 การช้ีแนะดานสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 สภ 441  การชี้แนะดานสุขภาพ 
 HP 441  Health Advocacy 

   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร  ผูประสานงานรายวิชาคนท่ี 1  
 อาจารย ดร.อภิสรา  โสมทัศน  ผูประสานงานรายวิชาคนท่ี 2  

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 

1. อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย ดร.อภิสรา  โสมทัศน คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 อาจารย สุนิสา สงสัยเกต ุ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 140  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
17 มิถุนายน 2562 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ (Advocacy)    
กรอบการทํางานสําหรับข้ันตอนการทํางานการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ โดยยึดหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ      
มีทักษะทางปญาในการวิเคราะหปญหา สามารถทํางานเปนทีม มีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ วัตถุประสงค เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 

 1. อธิบายคําจํากัดความของการชี้นําทางสุขภาพ 
 2. อธิบายข้ันตอนการวางแผนการชี้แนะเพ่ือสุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับข้ันตอนการชี้แนะ
เพ่ือสุขภาพ 

 3. อธิบายเครื่องมือสําหรับการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 
 4. อธิบายกลยุทธในการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 
 5. สามารถการประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือสุขภาพในบริบทสังคม: ครอบครัว โรงเรียน/ท่ีทํางาน ชุมชน 
 6. สามารถประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือสุขภาพของหนวยงานภาคีสุขภาพและขอเสนอเชิงนโยบายใน
ระดับชาติ 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
3.  ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 สามารถอธิบาย tactic และเทคนิคการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ PLO 3, 6 

CLO2 ใช tactic และเทคนิคการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการวางแผน
และการปฏิบัติการดานการสงเสริมสุขภาพ 

PLO 6 

CLO3 ใชทักษะการเปนผูนําและการทํางานเปนทีมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 

PLO 8 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ (Advocacy) กลยุทธและกลวิธ ี
ในการชี้แนะดานสุขภาพ การนํานโยบายของประเทศและบทบัญญัติดานสุขภาพท่ีมีอยูในปจจุบันมาสูการ 
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม การนําขอมูลตางๆรวมท้ังแหลงประโยชนท่ีมีอยูในชุมชนมาสนับสนุนการสรางแรง
ขับเคลื่อนการสงเสริมศักยภาพดานการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในทีมสุขภาพและประชาชนท่ัวไป 

 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 



มคอ. 3 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
15 15 15 45 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 

๑. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ดาน
ความรู 

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

๖. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 441  การชี้แนะดาน
สุขภาพ 

                
    

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- 
 

- 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ  การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมายใหตรงตามเวลา 

1. ประเมินจากแบบบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

- - 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานกลุมและ

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 3 
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2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

3. การฝกปฏิบัติในหองเรียน 
4. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

รายงานบุคคล  
 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 
3. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน 
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานกลุมและ
รายงานบุคคล  

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 
2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

 
 
 

 

1. ประเมินจากการสอบโดยใช
ขอสอบท่ีเนนการประยุกตความรู 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย 
3. การสังเกตการตอบคําถาม การ
อภิปรายในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามในหองเรียน       

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

- - 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง

1. การจัดสัมมนากลุม 
2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากแบบประเมิน การมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมโดย

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

อาจารย 
 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ยอย เพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตมีบทบาท
ผูนําและผูตาม 
2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม    
การสัมมนาโดยอาจารย 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- - 
  

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

- - 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ท้ังกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการสัมมนา 
2. มอบหมายรายงานกลุม 
 

 
 

1. ประเมินจากแบบประเมินสมัมนา 
ในชั้นเรียน โดยอาจารย 
2. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยอาจารย     

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม   

- - 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 
 

15 ส.ค. 62 
 

แนะนําการเรียนการสอนและรายวิชา 
คําจํากัดความของการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 
 

2  - - - บรรยายเนือ้หา   
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน 

-PowerPoint 
-เอกสาร
ประกอบคําสอน 
-VDO 

อ.รัตนติพร 

ข้ันตอนการวางแผนการชี้แนะเพ่ือ
สุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับ
ข้ันตอนการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 

3 - - - บรรยายเนือ้หา   
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน 

-PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

2 22 ส.ค. 62 ปฏิบัติ: ข้ันตอนการวางแผนการชี้แนะ
เพ่ือสุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับ
ข้ันตอนการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 

-   3 - 
-ฝกปฏิบัติโดยเทคนิค
ระดมสมอง  
-Brainstorming 

-ใบงาน อ.รัตนติพร 
อ.ปยนุช 
 

3 23 ส.ค. 62 สัมมนา: ข้ันตอนการวางแผนการชี้แนะ
เพ่ือสุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับ
ข้ันตอนการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 

-  - 3 
-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน  

-ใบงาน อ.รัตนติพร 

4 29 ส.ค. 62 เครื่องมือสําหรับการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 

2 - - 

- บรรยายเนือ้หา   
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน 
-การเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

-PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

ปฏิบัติ: การเลอืกใชเครื่องมือสําหรับการ
ชี้แนะเพ่ือสุขภาพ - 3 - 

-ฝกปฏิบัติโดยใช
กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Playing) 

-ใบงาน อ.รัตนติพร 
อ.ปยนุช 

5 5 ก.ย. 62 สอบกลางภาค 2 - - - สอบทฤษฎี - อ.รัตนติพร 
6 12 ก.ย. 62 

กลยุทธในการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 2 - - 
-ใชรูปแบบการสอน
แบบ Active Reading 

-PowerPoint 
 

อ.รัตนติพร 

ปฏิบัติ: กลยุทธในการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ -  3  - 
-ฝกปฏิบัติ  
-นําเสนอในรูปแบบ 
Gallery walk 

ใบงาน อ.รัตนติพร 
อ.สุนสิา 

7 19 ก.ย. 62 
การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือสุขภาพใน
บริบทสงัคม: ครอบครัว โรงเรียน/ท่ี
ทํางาน  ชุมชน 

2  - -  

- บรรยายเนือ้หา   
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน 

Powerpoint 
 

อ.ปยนุช 

SDL: การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือ 2 - -    
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

 

ส่ือท่ีใช ผูสอน 

สุขภาพในบริบทสังคม: ครอบครัว 
โรงเรียน/ท่ีทํางาน  ชุมชน 

8 26 ก.ย. 62 สัมมนา: การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือ
สุขภาพในบริบทสังคม: ครอบครัว 
โรงเรียน/ท่ีทํางาน  ชุมชน 

 - -  3 
-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน 

ใบงาน อ.ปยนุช  
อ.รัตนติพร 
 

9 3 ต.ค. 62 
การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ
ของหนวยงานภาคีสุขภาพและขอเสนอ
เชิงนโยบายในระดับชาติ 

 2  - -  

- บรรยายเนือ้หา   
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน 

Powerpoint 
 

อ.รัตนติพร 

SDL: การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือ
สุขภาพของหนวยงานภาคีสุขภาพและ
ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับชาต ิ

- 4 - 
   

10 10 ต.ค. 62 สัมมนา: การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือ
สุขภาพของหนวยงานภาคีสุขภาพ 

- - 3 
-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน 

ใบงาน อ.รัตนติพร 
อ.สุนิสา 

11 17 ต.ค. 62 สัมมนา: การประยุกตใชการชี้แนะเพ่ือ
สุขภาพในขอเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ 

- - 3 
-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน  

ใบงาน อ.อภิสรา 
อ.รัตนติพร 

สัมมนา: สรุปการดําเนินงานการชี้แนะ
เพ่ือสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพ 

- - 3 
-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน  

ใบงาน อ.รัตนติพร 
อ.สุนิสา 

12 24 ต.ค. 62 สอบปลายภาค 2 - - - สอบทฤษฎี - อ.รัตนติพร 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

1 2.1,2.2,3.2 สอบกลางภาค 5 25 
2 2.1,2.2,3.2 สอบปลายภาค 12 25 
3 1.2, 2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.2,5.3 การนําเสนอผลการสัมมนา   3, 8, 11 20 
4 1.2, 2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.2,5.3 ปฏิบัตกิารชี้แนะเพ่ือสุขภาพ 2, 4, 6 20 
5 1.2,2.1,2.2,3.2,4.2,5.2 รายงานกลุม 8 5 
6  รายงานเดี่ยว 6 5 

 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ 
การสงงานท่ีไดมอบหมาย  

10 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน 

25 
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3. ดานทักษะทางปญญา 1. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชั้น
เรียน 
2.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบท่ีเนนการ
ประยุกตความรู  
3. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
โดยอาจารย   
4. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามใน
หองเรียน       

25 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา 

20 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน โดย
ใชแบบประเมินการสัมมนา 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน อาจารยในชั้นเรียน  
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

20 

 

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. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ. (2545). ธรรมนูญสุขภาพกับคนไทย .นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข 
2. อําพลจินดาวัฒนะ. (2547). การสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม:มิติใหมของการ

 สรางเสริมสุขภาพ. สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ, 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. 
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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. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  
 1. ปรับขอสอบใหมีความเหมาะสม 
 2. จัดรูปแบบการสัมมนาใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
 3. ชี้แจงรายละเอียดของชิ้นงานกอนจัดการเรียนการสอน  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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