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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 230 การสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 230 การสงเสริมสุขภาพ
HPX230 Health Promotion
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยภัทธกร
บุบผัน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารยปยนุช
ยอดสมสวย อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
นางสุจิตรา โตตาบ
1.
ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทวิทยา นนทบุรี
นายสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ
2
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
3
นายประพันธ จันทรวฒ
ั นาพงษ
ผูชวยผูจัดการ สํานักงานสงเสริมความปลอดภัยละ
สิ่งแวดลอม บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
4
อาจารยภัทธกร บุบผัน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
อาจารยปยนุช ยอดสมสวย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

อธิบายความหมาย แนวคิด และทฤษฎีสุขภาพ ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ พัฒนาการของนโยบาย
ยุทธศาสตรปฏิบัติการและสัมมนาการสงเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติและบริบทของประเทศไทย การ
ดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ การสงเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการไดอยางเหมาะสม โดยใหนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การมีสวนรวมในการทํางานกลุมและทํางานเปนทีม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการใชทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม เมื่อเรียนจบ
วิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีสุขภาพและปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ รวมถึงพัฒนาการของนโยบาย
ยุทธศาสตรและปฏิบัติการของการสงเสริมสุขภาพในระดับนานาชาติและบริบทของประเทศไทย
2. นําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมาประยุกตและปรับใชเพื่อการดําเนินงานดานการสงเสริม
สุขภาพในชุมชน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
รายละเอียด
CLO1
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพและปจจัยที่มีอิทธิผลตอ
การสงเสริมสุขภาพ
CLO2
อธิบ ายพัฒ นาการของการสงเสริมสุขภาพในประเทศไทยและระดับ
นานาชาติ
CLO3
อธิบายกลยุทธิ์และกิจกรรมในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
CLO4
อธิ บ ายการดํ าเนิ น งานขององค ก รและหน ว ยงานด า นการส ง เสริ ม
สุขภาพ
CLO5
เลือกวิธีการสงเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับปญหา

1. คําอธิบายรายวิชา

PLO
PLO1, 2
PLO1
PLO4
PLO4
PLO6

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

แนวคิด ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ พัฒนาการของการสงเสริมสุขภาพระดับชาติและระดับนานาชาติ
ปจจัยกําหนดสุขภาพและความสัมพันธกับแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพ ความรอบรูทางสุขภาพ การเขาถึง
ขอมูล ความรู ชี้แนะเรื่องสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัว ชุมชน บทบาทหนาที่ของนักสงเสริมสุขภาพ การสราง
เครือขายการสงเสริมสุขภาพ การดําเนินงานขององคกรและหนวยงานดานการสงเสริมสุขภาพ การประยุกต
การสงเสริมสุขภาพในบริบทตางๆ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30
16

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

14

75

2. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

สส 230 การ
สงเสริมสุขภาพ

1


2

3

1 2 3

4

1



2

3





4

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 1 2 3
 

6.
ทักษะ
พิสัย

 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง
พัฒนา
1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม
3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. กําหนดระเบียบการเขา
1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง หองสอบ และการสงงานตาม
งานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดเวลา
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

2.2 วิธีการสอน

2. มีความรูและความเขาใจในศาสตรดา 1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
การสงเสริมสุขภาพ
อภิปรายกลุมยอย
2.จัดใหมีการเรียนรูจากสถาณ
การณจริงโดยการศึกษาดูงาน
3. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคั
ของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะปฏิบั
ทางดานการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งตอ
ยอดองคความรูไดอยางตอเนื่อง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน
2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได
3. สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู
เปนฐาน

-

-

-

1. จัดกิจกรรม Active Learning
คนควาหาความรูดวยตนเองและนํา
ความรูมาประยุกตใชในการเรียน
1.จัดกิจกรรมสัมมนาและอภิปราย
กลุมยอย
2.จัดใหมีการเรียนรูจากสถาณ
การณจริงโดยการศึกษาดูงาน
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1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยอาจารย
2.ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

-

3.2 วิธีการสอน

4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

2.3 วิธีการประเมินผล

-

3.3 วิธีการประเมินผล
1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics
1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยอาจารย
2.ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
-
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
4.2 วิธีการสอน
พัฒนา
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง ใน 1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนิสิต
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนําและ
ผูตาม ไดแก สัมมนาและอภิปราย
รวมกัน
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง
1. เลือกประเด็นที่เปนปญหาสังคม
สังคม และสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับดาน
สุขภาพใหนิสิตเรียนรู และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
พรอมทั้งกระตุนใหคิดหาวิธีที่จะมี
สวนรวมรับผิดชอบใน การ
แกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัวนิสิต
เอง
3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ
4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง

4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การปฏิบัติ (พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยอาจารย
1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหวางการ
สัมมนาและอภิปรายรวมกัน

-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่ อ ให เข าใจ อ งค ค ว าม รู ห รื อ
ประเด็นปญหา
2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี 1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพื่อ
1. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
ประสิทธิภาพ
นําเสนอการสัมมนา
ใน การสื่อสาร
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี ใ น การ 1. ฝกการใชเทคโนโลยีใน การ
1. ประเมินจากคุณภาพจาก
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และ
รายงาน และการสัมมนาที่แสดงถึง
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี เลือกใชไดเหมาะสม
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ
6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน)

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 5

มคอ. 3

1

1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

14 ส.ค.61 - แนะนําการเรียนการสอนของ
-

2

21 ส.ค.61

3

28 ส.ค.61

-

รายวิชา

2

สุขภาพและปจจัยที่มผี ลตอสุขภาพ
สถานการณปญหาสุขภาพใน
ปจจุบนั

ความรอบรูดานสุขภาพ

4

แนวคิดและทฤษฎีและกลยุทธใน 4
การสงเสริมสุขภาพ
- หลักการ แนวคิดและการพัฒนา
ความรวมมือฉันทภาคีเพื่องานการ
สรางเสริมสุขภาพ (กฎบัตรออตา
วา, โตรอนโต (TORONTO
Charter) และ กรุงเทพ (
Bangkok Charter)
4
31 ส.ค.61 - พัฒนาการของงานสงเสริมสุขภาพ 4
(บายวันศุกร เริ่ม
ในประเทศไทยและในตางประเทศ
เรียน 12.30- นโยบายและทิศทางในการสงเสริม
16.30)
สุขภาพ
-

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียน
การสอน

2 - บรรยายเนื้อหา ถามตอบในระหวางสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียนใช
กิจกรรมโดยเนนทักษะ
กระบวนการคิด
(Thinking Based
Learning)
-ใบงาน 1 (รายงาน
เดี่ยว : ศึกษาและ
วิเคราะหสถานการณ
และปญหาสุขภาพจาก
หัวขอที่กําหนดให
- สัมมนาวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอปญหา
สุขภาพ
- บรรยายเนื้อหา ถามตอบในระหวางสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน

สื่อที่ใช

ผูสอน

-PowerPoint อ. ภัทธกร
-เอกสาร
อ. ปยนุช
ประกอบคํา
สอน
-VDO

-PowerPoint อ. ภัทธกร
-เอกสาร
ประกอบคํา
สอน
-VDO
- บรรยายเนื้อหา ถาม- -PowerPoint อ. ภัทธกร
ตอบในระหวางสอน -เอกสาร
และอภิปราย
ประกอบคํา
กรณีศึกษารวมกันใน สอน
ชั้นเรียน
-VDO
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
-ชี้แจงหัวขอสัมมนา
- บรรยายเนื้อหา ถาม- -PowerPoint อ. ภัทธกร
ตอบในระหวางสอน -เอกสาร
และอภิปราย
ประกอบคํา
กรณีศึกษารวมกันใน สอน
หน้า 6

5

หัวขอ/รายละเอียด

วันที่สอน

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

4 ก.ย.61

- สั ม มนา การประยุ ก ต ก ฎบั ต ร

ออตตาวาในการสงเสริมสุขภาพ

4

6

14 ก.ย.61 - สมรรถนะและบทบาทในการ
(บายวันศุกร เริ่ม
ปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ
เรียน 12.3016.30)

2

7

21 ก.ย.61 - การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
(บายวันศุกร เริ่ม - การมีสวนรวมของชุมชนในการ
เรียน 12.30สงเสริมสุขภาพ
16.30)
- เครือขายและหนวยงานที่

4

2

เกี่ยวของในการสงเสริมสุขภาพ

8

25 ก.ย.61

-

สัมมนาการสรางเครือขายและ
การมีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพ

9

2 ต.ค.61

-

การดําเนินงานดานการสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

2

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
-ชี้แจงหัวขอสัมมนา
-สัมมนาตัวอยาง
โครงการสงเสริม
สุขภาพ
- บรรยายเนื้อหา ถามตอบในระหวางสอน
และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันใน
ชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- สัมมนาบทบาทนัก
สงเสริมสุขภาพ
- บรรยายเนื้อหา ถามตอบในระหวางสอน
และอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันใน
ชั้นเรียน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
-ชี้แจงหัวขอสัมมนา
-สัมมนาและอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียนโดย
ใชกิจกรรมกิจกรรม
บทบาทสมมติ (Role
playing)
- บรรยายเนื้อหา ถามตอบในระหวางสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
-สัมมนาจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
Problem-Based

สื่อที่ใช

ผูสอน

-VDO

-

อ. ภัทธกร
อ. ปยนุช

-PowerPoint อ. ปยนุช
-เอกสาร
อ. ภัทธกร
ประกอบคํา
สอน
-VDO

- สื่อ
อ. ปยนุช
PowerPoint
-เอกสาร
ประกอบคํา
สอน
-ใบงานชี้แจก
หัวขอสัมมนา
-

อ. ปยนุช
อ. ภัทธกร

- สื่อ
อ. ภัทธกร
PowerPoint อ. ปยนุช
-เอกสาร
ประกอบคํา
สอน
-ใบงานชี้แจง
หัวขอสัมมนา
หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียน
การสอน

Learning

10
11

9 ต.ค.61
16 ต.ค.61

12

30 ต.ค.61

13

6 พ.ย.61

สอบกลางภาค
- ศึกษาดูงานดานการสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ(โรงเรียนประสาทวิทยา
นนทบุรี)

สื่อที่ใช

-ใบงานชี้แจง
ศึกษาดูงาน
โรงเรียน
ประสาทวิทยา
นนทบุรี

2

- ศึกษาดูงานโรงเรียน ประสาทวิทยา นนทบุรี
- รายงานสรุปองค
ความรูจากการศึกษาดู
งานดานการสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
- สรุปองคความรูจากการศึกษาดู 2
2 - บรรยายเนื้อหา ถาม- - สื่อ
งาน"การสงเสริมสุขภาพใน
ตอบในระหวางสอน PowerPoint
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ"
- การมีสวนรวมและ -เอกสาร
- การดําเนินงานดานการสงเสริม
การเขาเรียน
ประกอบคํา
สุขภาพของหนวยงานดาน
-สัมมนาจัดการเรียนรู สอน
สุขภาพ
โดยใชปญหาเปนฐาน -ใบงานชี้แจก
Problem-Based
หัวขอสัมมนา
Learning
-ใบงานชี้แจง
ศึกษาดูงาน
สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ
(สสส.)
- ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมดาน
4
- ศึกษาดูงานสํานักงาน
การสงเสริมสุขภาพในสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สรางเสริมสุขภาพ
สุขภาพ (สสส.)
(สสส.)
- รายงานสรุปองค
ความรูจากการศึกษาดู
งานกิจกรรมดานการ
สงเสริมสุขภาพใน

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

ผูสอน

อ. ภัทธกร
อ. ภัทธกร
อ. ปยนุช

อ. ภัทธกร
อ. ปยนุช

อ. ภัทธกร
อ. ปยนุช

หน้า 8

หัวขอ/รายละเอียด

วันที่สอน

14

13 พ.ย.61

-

15

20 พ.ย.61

-

16

27 พ.ย.61

-

สรุปองคความรูจากการศึกษาดู
งาน"การสงเสริมสุขภาพของ
หนวยงานดานสุขภาพ"
- การดําเนินงานดานการสงเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ

-

17

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

4 ธ.ค.61

-

สื่อที่ใช

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
1 - บรรยายเนื้อหา ถามตอบในระหวางสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
-สัมมนาจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
Problem-Based
Learning

ผูสอน

- สื่อ
อ. ภัทธกร
PowerPoint อ. ปยนุช
-เอกสาร
ประกอบคํา
สอน
-ใบงานชี้แจก
หัวขอสัมมนา
-ใบงานชี้แจง
ศึกษาดูงาน
บริษัทโตโยตา
ศึกษางานนอกสถานที่เกี่ยวกับ
4
-ศึกษางานนอกสถานที่
อ. ภัทธกร
กิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับกิจกรรมดาน
อ. ปยนุช
ในสํานักงานบริษัทโตโยตา
การสงเสริมสุขภาพใน
สํานักงานบริษัทโตโย
ตา
- รายงานสรุปองค
ความรูจากการศึกษาดู
งานในสถาน
ประกอบการ
สรุปองคความรูจากการศึกษาดู 4
- บรรยายเนื้อหา ถาม- - สื่อ
อ. ภัทธกร
งาน"การสงเสริมสุขภาพในสถาน
ตอบในระหวางสอน PowerPoint
ประกอบการ"
- การมีสวนรวมและ -เอกสาร
การจัดทําและเขียนโครงการ
การเขาเรียน
ประกอบคํา
สงเสริมสุขภาพ
-ฝกปฎิบัติการจัดทํา สอน
และเขียนโครงการ -ใบงานชี้แจก
สงเสริมสุขภาพและ หัวขอสัมมนา
แผนการใหความรูเพื่อ
การสรางเสริมสุขภาพ
โดยใชกิจกรรม mind
map
นําเสนอโครงการสงเสริมสุขภาพ
3 -นําเสนอโครงการ
อ. ภัทธกร
( โรงเรียน หนวยงานและสถาน
สงเสริมสุขภาพ
อ. ปยนุช
ประกอบการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน

หน้า 9

มคอ. 3

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

วันที่สอน

18

11 ธ.ค.61

-

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 1.1, 2.1, 3.2
2 1.1, 2.1, 3.2
3 1.1, 2.1, 3.2, 4.1 (3.3, 4.2, 5.2,
5.3)
4 1.1, 2.1, 3.2, 4.1 (3.3, 5.2, 5.3)

5

6

1.1, 2.1, 3.2, 4.1 (3.3, 4.2, 5.2,
5.3)

-

2

วิธีการ
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
ประเมินสัมมนา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

-

-

อ. ภัทธกร

สัปดาห
10
18
4, 7, 8, 11, 13, 17

สัดสวน (%)
35
30
20

1.รายงานรายบุคคล(สุขภาพและ
1
ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ)
10, 12, 14
2.รายงานรายบุคคล(สรุปองค
ความรูจากการศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน หนวยงานและสถาน
ประกอบการ)
งานกลุม(บูรณาการความรูและ
16
ประสบการณจากการศึกษาดูงาน
จากหัวขอโครงการสงเสริมสุขภาพ
โครงการการสรางเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน หนวยงานและสถาน
ประกอบการ)
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการ ตลอดภาคการศึกษา
สงงานตามเวลาที่กําหนด

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
2.บันทึกการขานชื่อ การเขาหองเรียน การเขาหอง
สอบและการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายภายใน
เวลาที่กําหนด
3.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5
5

5

-

รอยละ
5

60
หน้า 10

มคอ. 3

3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําเสนอ โดยอาจารย
3.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอโดยอาจารย
1.ประเมินโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมภาวะการณ
เปนผูนําและผูตามที่ดี
2.ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิต
เปนระยะๆพรอมบันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล/
กลุม
3.ประเมินจากคุณภาพของรายงานและแบบ
ประเมินสัมมนา
1. ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการ
นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบกลุม
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. พลาภรณ จันทรขามเขียน. การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion). กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545.
2. ลักขณา เติมศิริกุลชัย, สุชาดา ตั้งทางธรรม. สุขภาพของโลก ค.ศ. 2020: ภาพอนาคตเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ. กรุงเทพฯ: บริษัทดีไซรจํากัด, 2541.
3. ลักขณา เติมศิริกุลชัย, สุชาดา ตั้งทางธรรม. ภาคีเพื่อการสงเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: บริษัทดีไซรจํากัด,
2541.
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
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3. การปรับปรุงการสอน
1. ปรับหัวขอสัมมนาใหสะทอนเนื้อหาการเรียนที่ชัดเจนมากขึ้น
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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