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รายละเอียดของรายวิชา สส 332 การวางแผนและการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 332 การวางแผนและการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ
HPX332 Health Promotion Planning and Evaluation
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุนิสา
สงสัยเกตุ
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารยสุพิมพ
วงษทองแท
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
อาจารย ศิริธร อรไชย
1.
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
อาจารย สุนิสา สงสัยเกตุ
2.
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย สุพิมพ วงษทองแท
3.
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจถึงหลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงาน
สงเสริมสุขภาพ วิธีการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกตแนวคิดการสงเสริม
สุขภาพในการดําเนินงานดานสุขภาพ การฝกปฏิบัติในการวางแผนและการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ โดย
ใหนิสิตยึดหลักเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคมพรอมทั้งเคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา มีสวนรวมในการทํางานเปนทีมและสามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
นิสิตสามารถ
1. เขาใจถึงหลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานสงเสริมสุขภาพ
2. เข าใจถึงวิธี การประเมิน ผลงานสงเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกตแนวคิดการ
สงเสริมสุขภาพในการดําเนินงานดานสุขภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
รายละเอียด
CLO1
อธิบายหลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผน
งานส ง เสริ ม สุ ข ภาพ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลงานส ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของการประยุกตแนวคิดการสงเสริมสุขภาพในการ
ดําเนินงานดานสุขภาพ
CLO2
ใชความรูในการวางแผนงานและประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพใน
แตละสถานการณไดอยางเหมาะสม

1. คําอธิบายรายวิชา

PLO
PLO 1,2

PLO 6,7

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

หลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานสงเสริมสุขภาพ วิธีการประเมินผลงาน
สงเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกตแนวคิดการสงเสริมสุขภาพในการดําเนินงานดานสุขภาพ
การฝกปฏิบัติในการวางแผนและการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30
18
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การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

12

75
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2. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

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

3. ทักษะทางปญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

สส 230 การ
สงเสริมสุขภาพ

1


2

3

1 2 3

4

1

2

3













4



      

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา 1. กําหนดระเบียบการเขา
1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง หองสอบ และการสงงานตาม
งานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดเวลา
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม
3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป
2. มีความรูและความเขาใจในศาสตรดา 1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
การสงเสริมสุขภาพ
อภิปรายกลุมยอย
2.จัดใหมีการเรียนรูจากสถาณ
การณจริงโดยการศึกษาดูงาน
3. มีความรูและความเขาใจในสาระ
สําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวัน

1.การสอนบรรยายประกอบสื่อ
2.การฝกปฏิบัติ
3.สัมมนา และนําเสนอหนาชั้น
เรียน การมอบหมายใหทํา
รายงาน
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2.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ
โดยอาจารย
2.ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
1.การสอบภาคทฤษฎี
2.การสอบปฏิบัติ
3.ผลงานรายบุคคล (รายงาน)

หน้า 3

6.
ทักษะ
พิสัย

1 2

มคอ. 3

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง

1. การสอนบรรยาย
2. การถาม-ตอบ
3. มอบหมายหัวขอใหอภิปราย
กลุม ยอยและสัมมนารวมกันใน
ชั้นเรียน และจัดทํารายงาน

ความรูจากการสัมมนากลุม ยอย
และนําเสนอในชั้นเรียนโดยให
แบบ ประเมิน
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ ไดรับ
มอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
1. มอบหมายหัวขอใหอภิปราย
ประโยชน
กลุม ยอยและสัมมนารวมกันในชั้น
เรียน
2.มอบหมายใหจัดทํารายงาน
2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได
3. สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู
เปนฐาน
4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

3.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินการคิดวิเคราะห
ความรู จากผลงานโดยใชแบบ
ประเมิน การสัมมนา
3. ประเมินผลงาน (รายงานที่
ไดรับมอบหมาย)
1. จัดกิจกรรม Active Learning 1. กําหนดมาตรฐานการ
คนควาหาความรูดวยตนเองและนํา ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
ความรูมาประยุกตใชในการเรียน เกณฑ Rubrics
1.จัดกิจกรรมสัมมนาและอภิปราย 1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
กลุมยอย
การสัมมนา และการนําเสนอ
2.จัดใหมีการเรียนรูจากสถาณ
โดยอาจารย
การณจริงโดยการศึกษาดูงาน
2.ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน
1. มอบหมายหัวขอใหอภิปราย
1. ประเมินผลงานการอางอิง
กลุม ยอยและสัมมนารวมกันในชั้น เอกสาร (รายงานที่ไดรับ
เรียน
มอบหมาย)
2.มอบหมายใหจัดทํารายงาน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
4.2 วิธีการสอน
พัฒนา
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง
1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนิสิต
ในฐานะผูนําและผูรวมงานได
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนําและ
ผูตาม ไดแก สัมมนาและอภิปราย
รวมกัน
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง
1. เลือกประเด็นที่เปนปญหา
สังคม และสิ่งแวดลอม
สังคมและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับดานสุขภาพใหนิสิตเรียนรู และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
พรอมทั้งกระตุนใหคิดหาวิธีที่จะมี
สวนรวมรับผิดชอบใน การ
แกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัวนิสิต
เอง
3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย
สถานการณตางๆ
กลุมและสัมมนารวมกัน
4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง

1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดอภิปราย
กลุมและสัมมนารวมกัน

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

1. สังเกตการณมีสวนรวมในการ
ถาม-ตอบระหวางการสัมนาและ
การ นําเสนอ
1. สังเกตพฤติกรรมการมี สวน
รวมในกิจกรรมในชั้น เรียนโดย
ใชแบบสังเกต

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 1. ศึกษาคนควาดวย ตนเอง จาก 1. ประเมินคุณภาพของเนื้อหาใน
เพื่ อ ให เ ข า ใจองค ค ว ามรู หรื อ เอกสาร หรือตําราเกี่ยวกับ
รายงาน
ประเด็นปญหา
รายวิชา
2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี 1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพื่อ
1. ประเมินจากคุณภาพจาก
ประสิทธิภาพ
นําเสนอการสัมมนา
รายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
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)
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มคอ. 3

1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

8 ม.ค. 63 - แนะนําการเรียนการสอนรายวิชา
2
บรรยาย
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผน
งานสาธารณสุข

2

10 ม.ค. 63 สัมมนา
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผน
งานสาธารณสุข

3

3
15 ม.ค. 63 บรรยาย
- แนวคิดและหลักการวางแผนพัฒนา
สาธารณสุข

4

17 ม.ค. 63 สัมมนา
- แนวคิดและหลักการวางแผนพัฒนา
สาธารณสุข

5

22 ม.ค. 63 บรรยาย
- วิวัฒนาการของนโยบายและ
แผนพัฒนาการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย

6

24 ม.ค. 63 สัมมนา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายเนือ้ หา -PowerPoint อ. สุนิสา
ถาม-ตอบในระหวาง -เอกสาร
สอน
ประกอบคําสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น -ใบงาน
อ. สุนิสา
เรียน
อ.สุพิมพ
- การอภิปรายกลุมที่
กําหนดในชั้นเรียน
2 - การนําเสนอขอ
มูลจากการอภิปราย
-รูปแบบการเรียน
เปน Active
learning (Jigsaw)
- บรรยายเนือ้ หา -PowerPoint อ. สุนิสา
ถาม-ตอบในระหวาง -เอกสาร
สอน
ประกอบคําสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น -ใบงาน
อ. สุนิสา
เรียน
อ.สุพิมพ
- การอภิปรายกลุมที่
2
กําหนดในชั้นเรียน
- การนําเสนอขอ
มูลจากการอภิปราย
- บรรยายเนือ้ หา -PowerPoint อ.สุพิมพ
ถาม-ตอบในระหวาง -เอกสาร
สอน
ประกอบคําสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น -ใบงาน
อ. สุพิมพ
เรียน
อ. สุนิสา
2
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หัวขอ/รายละเอียด

วันที่สอน

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

- วิวัฒนาการของนโยบายและ
แผนพัฒนาการสาธารณสุขของ
ประเทศไทย

7

29 ม.ค. 63 บรรยาย
- ปจจัยสําคัญในการในการวางแผน
งานสาธารณสุข

8

31 ม.ค. 63 สัมมนา
- ปจจัยสําคัญในการในการวางแผน
งานสาธารณสุข

9

5 ก.พ. 63 บรรยาย

10

7 ก.พ. 63 สัมมนา
- นโยบายและแผนงานสุขภาพ

11
12

12 ก.พ. 63 สอบกลางภาค
14 ก.พ. 63 บรรยาย
- การวิเคราะหสถานการณและการ
กําหนดปญหาสาธารณสุข

- นโยบายและแผนงานสุขภาพ
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กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติใหใชไดใน
สถานการณจริง
- จัดการเรียนการ
สอน Active
learning (Gamebased learning)
3
- บรรยายเนือ้ หา -PowerPoint อ.สุนิสา
ถาม-ตอบในระหวาง -เอกสาร
สอน
ประกอบคําสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
2 - การมีสวนรวมในชั้น - ใบงาน
อ. สุนิสา
เรียน
อ. สุพิมพ
- การอภิปรายกลุมที่
กําหนดในชั้นเรียน
- การนําเสนอขอ
มูลจากการอภิปราย
3
- บรรยายเนือ้ หา PowerPoint อ.สุพิมพ
ถาม-ตอบในระหวาง - เอกสาร
สอน
ประกอบคําสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น - ใบงาน
อ.สุพิมพ
เรียน
อ.สุนิสา
2
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติใหใชไดใน
สถานการณจริง
อ. สุนิสา
4
- บรรยายเนือ้ หา -PowerPoint อ. สุพิมพ
ถาม-ตอบในระหวาง -เอกสาร
สอน
ประกอบคําสอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
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วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

13

19 ก.พ. 63 บรรยาย
- กระบวนการวางแผนงาน
สาธารณสุข

14

21 ก.พ. 63 ปฏิบัติ
- ฝกปฏิบัติวิเคราะหปญหาและสาเหตุ
ของปญหาสาธารณสุข (SWOT
analysis)

15

26 ก.พ. 63 บรรยาย
- การบริหารแผนงานดวยเครื่องมือ
balance score card

4

4

2

ปฏิบัติ
- การบริหารแผนงานดวยเครื่องมือ
balance score card
16

4 มี.ค. 63 บรรยาย
- การเขียนแผนงานโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุข

17

11 มี.ค. 63 ปฏิบัติ
- การเขียนแผนงานโครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุข

18

13 มี.ค. 63 บรรยาย
- การควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลดานสาธารณสุข

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2

4

4

2

กิจกรรมการเรียน
การสอน

- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติใหใชไดใน
สถานการณจริง
- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติใหใชไดใน
สถานการณจริง
- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน
- การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติใหใชไดใน
สถานการณจริง
- บรรยายเนือ้ หา
ถาม-ตอบในระหวาง
สอน
- การมีสวนรวมและ
การเขาเรียน

สื่อที่ใช

ผูสอน

-PowerPoint อ. สุพิมพ
-เอกสาร
ประกอบคําสอน
-ใบงาน

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

-PowerPoint อาจารยพิเศษ
-เอกสาร
ประกอบคําสอน
-ใบงาน

อาจารยพิเศษ

-PowerPoint อ. สุพิมพ
-เอกสาร
ประกอบคําสอน
- ใบงาน

อ. สุพิมพ
อ. สุนิสา

-PowerPoint อ. สุนิสา
-เอกสาร
ประกอบคําสอน

หน้า 8

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

19

16 มี.ค. 63 ปฏิบัติ
- การควบคุม กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลดานสาธารณสุข

20

20 มี.ค. 63 ศึกษาดูงาน:
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
สถานการณปญหาสุขภาพของ
ประเทศ/จังหวัดที่พบในปจจุบันและ
การออกแบบสรางนโยบาย การ
วางแผนและประเมินผลงานสงเสริมสุช
ภาพ

21

25 มี.ค. 63 สัมมนา
- การวางแผนและการประเมินผลใน
สถานการณที่หลากหลาย

22

27 มี.ค. 63 สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน
การสอน

2 - การมีสวนรวมในชั้น - ใบงาน
เรียน
- จัดรูปแบบการฝก
ปฏิบัติใหใชไดใน
สถานการณจริง
4
- ศึกษาดูงาน:
- ใบงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ

ผูสอน

อ. สุนิสา
อ. สุพิมพ

อ. สุนิสา
อ. สุพิมพ

ใหนิสิตทุกคนสงรายงาน
ความรูที่ไดจาก
การศึกษาดูงาน

4 - การมีสวนรวมในชั้น - ใบงาน
เรียน
- การอภิปรายกลุมที่
กําหนดในชั้นเรียน
- การนําเสนอขอ
มูลจากการอภิปราย
-

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
1 1.1, 2.3, 2.4, 3.1
สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค
2 1.1, 2.3, 2.4, 3.1
สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค
3 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 ประเมินสัมมนา
, 4.4 (4.3)
4 1.1, 4.1
ประเมินปฏิบัติ
5 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, งานกลุม
5.3
6
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการ
สงงานตามเวลาที่กําหนด

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

อ. สุพิมพ
อ. สุนิสา

อ. สุนิสา

สัปดาห
11
22
8, 19, 21

สัดสวน (%)
30
30
15

6,14,17
20

15
10

ตลอดภาคการศึกษา

-
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มคอ. 3

1.

2.

3.
4.

5.

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
2.บันทึกการขานชื่อ การเขาหองเรียน การเขาหอง
สอบและการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายภายใน
เวลาที่กําหนด
3.สังเกตพฤติกรรมการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย
3.ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
ดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอโดยอาจารย
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 1.ประเมินโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมภาวะการณ
และความรับผิดชอบ
เปนผูนําและผูตามที่ดี
2.ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนิสิต
เปนระยะๆพรอมบันทึกพฤติกรรมเปนรายบุคคล/
กลุม
3.ประเมินจากคุณภาพของรายงานและแบบ
ประเมินสัมมนา
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 1. ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน

รอยละ
5

60

20
10

5

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
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Tones K, Green J (2004) Health Promotion Planning and Strategies. London, Sage.
2. Earle S, Lloyd C, Sidell M, Spurr S. (2007) Theory and research in promoting public
health. London, Sage with the Open University
3. Tones K, Tilford, S., (2001), Health education: effectiveness, efficiency & equity.
London, Chapman Hall
4. Ewles. L., Simnett, I., (2003) Promoting Health: a practical guide. London, Scutari
Press.
5. Thorogood M, Coombes Y(2001) Evaluating Health Promotion: Practice and
Methods. Oxford, Oxford University Press
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. ปรับปรุงเนื้อหามาจากรายวิชา สภ 334 นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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