มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สภ 441 การชี้แนะดานสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
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
ผูประสานงานรายวิชาคนที่ 1
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
ผูประสานงานรายวิชาคนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
อาจารย ดร.รัตนติพร โกสุวินทร
1.
อาจารย ดร.อภิสรา โสมทัศน
2
อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย
3.
อาจารย สุนิสา สงสัยเกตุ

คณะกายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด

สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
17 มิถุนายน 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการชี้แนะเพื่อสุขภาพ (Advocacy)
กรอบการทํางานสําหรับขั้นตอนการทํางานการชี้แนะเพื่อสุขภาพ โดยยึดหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
มีทักษะทางปญาในการวิเคราะหปญหา สามารถทํางานเปนทีม มีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ วัตถุประสงค เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. อธิบายคําจํากัดความของการชี้นําทางสุขภาพ
2. อธิบายขั้นตอนการวางแผนการชี้แนะเพื่อสุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับขั้นตอนการชี้แนะ
เพื่อสุขภาพ
3. อธิบายเครื่องมือสําหรับการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
4. อธิบายกลยุทธในการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
5. สามารถการประยุกตใชการชี้แนะเพื่อสุขภาพในบริบทสังคม: ครอบครัว โรงเรียน/ที่ทํางาน ชุมชน
6. สามารถประยุกตใชการชี้แนะเพื่อสุขภาพของหนวยงานภาคีสุขภาพและขอเสนอเชิงนโยบายใน
ระดับชาติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO
รายละเอียด
CLO1
สามารถอธิบาย tactic และเทคนิคการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
PLO 3, 6
CLO2
ใช tactic และเทคนิคการชี้แนะเพื่อสุขภาพ เพื่อการวางแผน PLO 6
และการปฏิบัติการดานการสงเสริมสุขภาพ
CLO3
ใชทักษะการเปนผูนําและการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาทักษะ PLO 8
การชี้แนะเพื่อสุขภาพ

PLO

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการชี้แนะเพื่อสุขภาพ (Advocacy) กลยุทธและกลวิธี
ในการชี้แนะดานสุขภาพ การนํานโยบายของประเทศและบทบัญญัติดานสุขภาพที่มีอยูในปจจุบันมาสูการ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม การนําขอมูลตางๆรวมทั้งแหลงประโยชนที่มีอยูในชุมชนมาสนับสนุนการสรางแรง
ขับเคลื่อนการสงเสริมศักยภาพดานการสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในทีมสุขภาพและประชาชนทั่วไป
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
15

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
15

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

15

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

๑. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

1

สภ 441 การชี้แนะดาน
สุขภาพ

2


3

4

๒. ดาน
ความรู

1

2

 

3

๓. ดานทักษะ ๔. ดานทักษะ
ทางปญญา ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1

2

3



1

2

 

3

๕.ดานทักษะการ ๖. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2

 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 1. ประเมินจากแบบบันทึกการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
การเขาหองสอบ การสงงานที่ไดรับ หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มอบหมายใหตรงตามเวลา
ไดมอบหมาย
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1. การสอนบรรยาย
การสงเสริมสุขภาพ
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานกลุมและ
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2.1 ความรูที่ตองไดรับ

2.2 วิธีการสอน
3. การฝกปฏิบัติในหองเรียน
4. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
2. มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยาย
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ 2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การสงเสริมสุขภาพ
การนําเสนอในชั้นเรียน
3. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
3. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได การนําเสนอในชั้นเรียน
อยางเหมาะสม
2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน

3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค

-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. การจัดสัมมนากลุม
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง 2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
รายงานบุคคล
1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา
3. ประเมินจากรายงานกลุมและ
รายงานบุคคล
-

3.3 วิธีการประเมินผล
-

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

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมิน การมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมกลุมโดย
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล
อาจารย

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุม 1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
ยอย เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตมีบทบาท สวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม
ผูนําและผูตาม
การสัมมนาโดยอาจารย
2. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญ
 หา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มี 1. จัดกิจกรรมกลุมในการสัมมนา 1. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร 2. มอบหมายรายงานกลุม
ในชั้นเรียน โดยอาจารย
ทั้งกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
ที่หลากหลาย และนําไปใชในการ
มอบหมาย
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ 1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่ สัมมนาในชั้นเรียนโดยอาจารย
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
เหมาะสมกับผูฟง
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)
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1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1 15 ส.ค. 62 แนะนําการเรียนการสอนและรายวิชา
2
คําจํากัดความของการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
ขั้นตอนการวางแผนการชี้แนะเพื่อ
สุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับ
ขั้นตอนการชี้แนะเพื่อสุขภาพ

3

2 22 ส.ค. 62 ปฏิบัติ: ขั้นตอนการวางแผนการชี้แนะ
เพื่อสุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับ ขั้นตอนการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
3 23 ส.ค. 62 สัมมนา: ขั้นตอนการวางแผนการชี้แนะ
เพื่อสุขภาพและกรอบการทํางานสําหรับ ขั้นตอนการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
4 29 ส.ค. 62 เครื่องมือสําหรับการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
2

ปฏิบัติ: การเลือกใชเครื่องมือสําหรับการ
ชี้แนะเพื่อสุขภาพ
5 5 ก.ย. 62 สอบกลางภาค
6 12 ก.ย. 62
กลยุทธในการชี้แนะเพื่อสุขภาพ

7 19 ก.ย. 62

- - - บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
- - - บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-ฝกปฏิบัติโดยเทคนิค
3 - ระดมสมอง
-Brainstorming
-สัมมนาและอภิปราย
- 3 รวมกันในชั้นเรียน

-

-

3

-

2

-

-

2

-

-

ปฏิบัติ: กลยุทธในการชี้แนะเพื่อสุขภาพ -

3

-

การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อสุขภาพใน
บริบทสังคม: ครอบครัว โรงเรียน/ที่
2
ทํางาน ชุมชน

- -

SDL: การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อ

-
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2

กิจกรรมการเรียน
การสอน

-

- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน
-การเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ
-ฝกปฏิบัติโดยใช
กิจกรรมแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Playing)
- สอบทฤษฎี
-ใชรูปแบบการสอน
แบบ Active Reading
-ฝกปฏิบัติ
-นําเสนอในรูปแบบ
Gallery walk
- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน

สื่อที่ใช

ผูสอน

-PowerPoint อ.รัตนติพร
-เอกสาร
ประกอบคําสอน
-VDO
-PowerPoint อ.รัตนติพร

-ใบงาน

อ.รัตนติพร
อ.ปยนุช

-ใบงาน

อ.รัตนติพร

-PowerPoint อ.รัตนติพร

-ใบงาน

อ.รัตนติพร
อ.ปยนุช

อ.รัตนติพร
-PowerPoint อ.รัตนติพร
ใบงาน

อ.รัตนติพร
อ.สุนสิ า

Powerpoint อ.ปยนุช
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หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่
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สุขภาพในบริบทสังคม: ครอบครัว
โรงเรียน/ที่ทํางาน ชุมชน
8 26 ก.ย. 62 สัมมนา: การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อ
สุขภาพในบริบทสังคม: ครอบครัว
โรงเรียน/ที่ทํางาน ชุมชน
9 3 ต.ค. 62
การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อสุขภาพ
ของหนวยงานภาคีสุขภาพและขอเสนอ
เชิงนโยบายในระดับชาติ
SDL: การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อ
สุขภาพของหนวยงานภาคีสุขภาพและ
ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับชาติ
10 10 ต.ค. 62 สัมมนา: การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อ
สุขภาพของหนวยงานภาคีสุขภาพ
11 17 ต.ค. 62 สัมมนา: การประยุกตใชการชี้แนะเพื่อ
สุขภาพในขอเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ
สัมมนา: สรุปการดําเนินงานการชี้แนะ
เพื่อสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพ
12 24 ต.ค. 62 สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 2.1,2.2,3.2
2 2.1,2.2,3.2
3 1.2, 2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.2,5.3
4 1.2, 2.1,2.2,3.2,4.1,4.2,5.2,5.3
5 1.2,2.1,2.2,3.2,4.2,5.2
6

- -

กิจกรรมการเรียน
การสอน

-สัมมนาและอภิปราย ใบงาน
3 รวมกันในชั้นเรียน

2

- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
- สอนและอภิปราย
เนื้อหารวมกัน

-

4

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน
-สัมมนาและอภิปราย
3
รวมกันในชั้นเรียน
-สัมมนาและอภิปราย
3
รวมกันในชั้นเรียน
- - สอบทฤษฎี

วิธีการ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนําเสนอผลการสัมมนา
ปฏิบัตกิ ารชี้แนะเพื่อสุขภาพ
รายงานกลุม
รายงานเดี่ยว

ผูสอน

อ.ปยนุช
อ.รัตนติพร

Powerpoint อ.รัตนติพร

ใบงาน

อ.รัตนติพร
อ.สุนิสา
อ.อภิสรา
อ.รัตนติพร
อ.รัตนติพร
อ.สุนิสา
อ.รัตนติพร

ใบงาน
ใบงาน
-

สัปดาห
5
12
3, 8, 11
2, 4, 6
8
6

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดมอบหมาย
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

สัดสวน (%)
25
25
20
20
5
5
รอยละ
10
25
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1. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชั้น
เรียน
2.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบที่เนนการ
ประยุกตความรู
3. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
โดยอาจารย
4. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามใน
หองเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
บุคคลและความรับผิดชอบ
กิจกรรมกลุม การสัมมนา
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
1. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน โดย
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
ใชแบบประเมินการสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพื่อน อาจารยในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ดานทักษะทางปญญา

25

20
20

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
75 – 79 คะแนน
= B+
55 – 59คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
65 – 69 คะแนน
= C+
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ. (2545). ธรรมนูญสุขภาพกับคนไทย .นนทบุรี:กระทรวงสาธารณสุข
2. อําพลจินดาวัฒนะ. (2547). การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม: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.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับขอสอบใหมีความเหมาะสม
2. จัดรูปแบบการสัมมนาใหมีความหลากหลายมากขึ้น
3. ชี้แจงรายละเอียดของชิ้นงานกอนจัดการเรียนการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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