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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส 430 การส่งเสริมสุขภาพในบริบทที่ทา้ทาย 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศกึษา 2564 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สส430   การส่งเสริมสขุภาพในบริบทที่ท้าทาย    
HPX430 Health Promotion in Challenging Contexts   

2. จำนวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์     อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
อาจารย์ ดร. รัตติพร โกสุวินทร์      อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1 อาจารย์ยุพารัตน์ อดกลั้น สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทธกร  บุบผัน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ ดร.สุนิสา สงสัยเกต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อาจารย์สุกฤษฏ์ ใจจำนงค์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 
7 อาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  

ไม่ม ี
8. สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี ห้อง 509  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
19 เมษายน 2564  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์กลยุทธ์การส่งเสริม

สุขภาพโดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมในสถานการณ์ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม 
เช่น ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ติดสารเสพติดหรือผู้ใช้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ผู้ที ่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม มีทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
ออกแบบการส่งเสริมสุขภาพตามบริบทที่ท้าทาย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพ และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนในระบบ online 
วัตถุประสงค์  เมื่อเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ  

1. อธิบายสถานการณ์ที่ท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบัน 
2. ใช้เครื่องประเมินประชาชนได้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ 
3. ประยุกต์หลักการและวิธีการส่งเสริมสุขภาพกับสถานการณ์สุขภาพในบริบทที่ท้าทาย 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจบัุนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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3. ผลการเรียนทีค่าดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายสถานการณ์ที่ท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบัน PLO 1 
CLO2 อธิบายการใช้เคร่ืองมือประเมินความต้องการจำเป็นด้านสุขภาพ PLO 2 4 
CLO3 ประยุกต์หลักการและวิธีการส่งเสริมสุขภาพกับสถานการณ์สุขภาพในบริบท

ที่ท้าทาย 
PLO 2 3 5 7 
8 11 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

 

1. คำอธบิายรายวิชา  
 หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ที ่ท้าทายและ

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม  ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาสุขภาพจิต ผู้ติดสารเสพติดหรือผู้ใช้สารที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตประสาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวหรือสังคม 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

15 8 22 45 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 
  
  

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สส 430 การส่งเสริมสุขภาพ
ในบริบทท่ีท้าทาย 

                    

 

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
      2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1มีความซือ่สัตย์ มีวินัย ตรงเวลา     1. กำหนดระเบียบการเข้าเรียน การ
เข้าสอบ และการส่งงานออนไลน์ 

1. บันทึกการเข้าห้องเรียนและห้อง
สอบ  

1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

1. อาจารยผ์ู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
2. มอบหมายงานให้ช่วยงานส่วนรวม
และบันทึก 

1. ประเมินจากรายงาน 
 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความรู้พืน้ฐานศึกษาทั่วไป - - 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ 
2. การฝึกปฏิบัติ 
3. สัมมนากลุ่มย่อย และนำเสนอ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินความรู้จากการนำเสนอ
สัมมนากลุ่มโดยให้แบบประเมิน 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ 
2. การฝึกปฏิบัติ 
3. สัมมนากลุ่มย่อย และนำเสนอ 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินความรู้จากการนำเสนอ
สัมมนากลุ่มโดยให้แบบประเมิน 

2.4 สามารถพฒันาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งต่อยอดองคค์วามรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

1. การฝึกปฏิบัติ 
2. สัมมนากลุ่มย่อย และนำเสนอ 
3. การมอบหมายให้ทำรายงาน 

1. ผลงานรายบุคคล (รายงาน) 
2. ประเมินความสามารถในการ
อธิบายหลักการและวิธีการสง่เสริม
สุขภาพ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  

1. การสัมมนากลุ่มย่อยการสง่เสริม
สุขภาพในบริบททีท่้าทาย 
2. การนำเสนอผลงาน 

1. รายงานกลุม่ 
2. ประเมินการประยุกต์ความรู้ในการ
ออกแบบการส่งเสริมสุขภาพ 

3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1. การสัมมนากลุ่มย่อยการสง่เสริม
สุขภาพในบริบททีท่้าทาย 

1. รายงานกลุม่ 
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3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

2. การนำเสนอผลงาน 2. ประเมินความสามารถในการ
นำเสนอผลงาน 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน 

1. การสัมมนากลุ่มย่อยการสง่เสริม
สุขภาพในบริบททีท่้าทาย 
2. การนำเสนอผลงาน 

1. รายงานกลุม่ 
2. ประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา 

3.4 เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม  

- - 

3.5 สามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมิน
ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหม่ๆ จาก
แหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย 

1. มอบหมายให้ค้นคว้ารูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพเพือ่นำมาประยุกต์กับ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ 

1. รายงานกลุม่ 
2. ประเมินการประยุกต์ความรู้ในการ
ออกแบบการส่งเสริมสุขภาพ 

 

4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการปฏิบัติ 
2. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่มย่อย 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการตอบคำถาม/อภิปรายปัญหา 
โดยใช้แบบประเมิน 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่มย่อย 1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการตอบคำถาม/อภิปรายปัญหา 
โดยใช้แบบประเมิน 

4.3 สามารถปรบัตัวใหเ้ข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ  

1. จดักิจกรรมกลุ่มในการปฏิบตัิ 
2. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่มย่อย 

- 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตัวเลข 
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหา 

1. มอบหมายงานให้จัดเตรยีมขอ้มูล
เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน 
 

- 

5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายให้สัมมนากลุ่มยอ่ย
และฝึกปฏิบัติ 

1. ประเมินผลจากการสัมมนากลุ่ม
ย่อยและการนาํเสนอผลงาน 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

2. การนำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม
ย่อย 

- 

5.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยีใน               
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลอืก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายให้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
การออกแบบการส่งเสริมสุขภาพใน
บริบทที่ท้าทาย 

1. ประเมินผลการนําเสนอผลงาน 
2. ประเมินการอ้างอิงในรายงาน 

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี (ไม่ประเมินผล) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ที่
 วันท่ี เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

1 17 มิ.ย. 64 08.30-11.30 -ชี้แจงระเบียบการเข้าห้องเรียน การเข้า
ห้องสอบ และการแต่งกายตามระเบียบ
ของคณะ วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผล การสื่อสาร
ระหว่างการเรียน                              
-ปัญหาสุขภาพท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   
-ความซับซ้อนของปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน 

 3         บรรยายประกอบสื่อ 
ถาม ตอบ  
อภิปรายกลุ่มใหญ่ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แนะนำมุมมองสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ  
สอดแทรกเนื้อหาเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
 

    13.30-16.30 ความท้าทายของโรคติดเชื้อในปัจจุบัน 3         บรรยายประกอบสื่อ 
ยกตัวอย่างสถานการณ์ของโรค 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
 

2  21 มิ.ย. 64 13.30-16.30 ปัญหาและอุปสรรคของการควบคมุโรคไม่
ติดต่อไม่เร้ือรัง 

3         บรรยายประกอบสื่อ 
ยกตัวอย่างสถานการณ์ของโรค 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
 

  24 มิ.ย. 64 08.30-10.30 สอบกลางภาค       2    Moodle 
Webex 

พิมลพร 
รัตติพร 

3 1 ก.ค. 64 08.30-10.30 แนวโน้มปัญหาสุขภาพท่ีท้าทายใน
ทศวรรษหน้า  

2         บรรยายประกอบสื่อ  Moodle 
Webex 

สุกฤษฏ์ 
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สัป
ดา

ห์ที่
 วันท่ี เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

   12.30-16.30 กรณีศึกษาปัญหาสุขภาพท่ีท้าทายใน
ทศวรรษหน้า 

    4     active learning อธิปรายกลุ่ม
ย่อยปัญหาท้าทายด้านสุขภาพ
ในทศวรรษหน้า 

Moodle 
Webex 

สุกฤษฏ์ 
พิมลพร 
รัตติพร 

4 8 ก.ค. 64 08.30-10.30 สถานการณ์ท่ีท้าทายด้านงานส่งเสริม
สุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน 

2         การมองและวิเคราะห์บริบทท่ี
ท้าทายของงานส่งเสริมสุขภาพ 
ปัญหาสุขภาพในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน พัฒนาการของการ
ส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้อง
กับบริบทและความซับซ้อน
ของปัญหา  

Moodle 
Webex 

ปิยนุช 
 

    12.30-16.30 สัมมนา : มุมมองสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพท่ีท้าทายในประเทศไทย 

    4     แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาท่ีท้า
ทาย ว่าเพราะอะไรจึงท้าทาย 
ทำไมการส่งเสริมสุขภาพจึง
จำเป็นสำหรับสถานการณ์นั้นๆ 
ข้อเสนอเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

Moodle 
Webex 

ปิยนุช 
พิมลพร 
ยุพารัตน์ 
รัตติพร 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 

5 15 ก.ค. 64 08.30-11.30 การประเมินความต้องการจำเป็นด้าน
สุขภาพ (Health need assessment) 

2         บรรยายประกอบสื่อ 
ยกตัวอย่างการประเมินความ
ต้องการจำเป็นด้านสุขภาพ 

Moodle 
Webex 

ยุพารัตน์ 
 

   13.30-16.30 การออกแบบเคร่ืองมือและกระบวนการ
ประเมินความต้องการจำเป็นด้านสุขภาพ 

  4       active learning think 
paired share ให้จับคู่กันทำ
ความเข้าใจกับการใช้เคร่ืองมือ 

Moodle 
Webex 

ยุพารัตน์ 
พิมลพร 
ปิยนุช 
รัตติพร 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 

6 20 ก.ค. 64 15.30-17.30 สอบปลายภาค       2    Moodle 
Webex 

พิมลพร 
 

 22 ก.ค. 64 08.30-11.30 สัมมนา : New normal : ความเป็นไปได้
ในประเทศไทย 

    3     แบ่งกลุ่มอภิปรายและ
ออกแบบการดำเนินชีวิตแบบ 
“new normal” ในบริบทท่ี
แตกต่างกัน 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
ยุพารัตน์ 
ปิยนุช 
รัตติพร 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 
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สัป
ดา

ห์ที่
 วันท่ี เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อท่ีใช้ ผู้สอน 

   12.30-16.30 ปัญหาสุขภาพกับความท้าทายของงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

    4     แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อกำหนด
ปัญหาสุขภาพท่ีท้าทายใน
ประเทศไทย  
นำเสนอปัญหาสุขภาพท่ีท้า
ทายและควรหารแนวทางแก้ไข 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
ปิยนุช 

ยุพารัตน์ 
รัตติพร 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 

7 23 ก.ค. 64 08.30-12.30 ปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาใน
บริบทท่ีท้าทาย และแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 

  4       อภิปรายกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพและวิธีการแก้ไข 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
ปิยนุช 

ยุพารัตน์ 
รัตติพร 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 

8 29 ก.ค. 64 08.30-12.30 สัมมนา : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใน
บริบทท่ีท้าทาย 1 

  

  

3 

    

นำเสนอสถานการณ์ปัญหา
และรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพ 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
รัตติพร 
ปิยนุช 

ยุพารัตน์ 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 

  13.30-16.30 
 

สัมมนา : รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพใน
บริบทท่ีท้าทาย 2 

    4     นำเสนอสถานการณ์ปัญหา
และรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพ 

Moodle 
Webex 

พิมลพร 
รัตติพร 
ปิยนุช 

ยุพารัตน์ 
ภัทธกร 
สุนิสา 
สุกฤษฏ์ 

    15 8 22 4     

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) 

1 1.1, 2.3, 3.3 สอบกลางภาค 2 30 
2 1.1, 2.3, 3.3 สอบปลายภาค 6 20 
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3 1.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.3 (4.3, 5.1) 

การนำเสนอผลการสัมมนา 3, 4, 6, 8 30 

4 1.1, 1.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.3 (5.1) รายงานกลุ่ม 3, 8 15 
5 1.1, 1.2, 2.4, 3.2, 5.3 รายงานเด่ียว 1 5 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-ตอบ 

ในช้ันเรียนระหว่างเรียน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน 
3. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ 
การส่งงานท่ีได้มอบหมาย  
4. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพ่ือน และ
อาจารย์ในการสัมมนา และการนำเสนอในช้ันเรียน        

10 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 
3. การประเมนิโดยใช้แบบประเมินความรู้จากการ
นำเสนอในช้ันเรียน 
4. ประเมินจากคุณภาพด้านองค์ความรู้ในรายงานที่
ได้รับมอบหมาย 

40 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากคุณภาพด้านการสืบค้นแหลง่อ้างอิงใน
รายงานและการสัมมนา 
2. การตอบคำถาม การอภิปรายในช้ันเรียน 
3.ประเมินจากการสอบโดยใช้ข้อสอบที่เน้นการ
ประยุกต์ความรู้  
4. ประเมินจากแบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคำถามในช้ันเรียน      

40 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีส่วนร่วมในทำ
กิจกรรมกลุม่ การสัมมนา  

5 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
ในการตอบคำถาม หรืออภิปรายในช้ันเรียน   
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสือ่สารระหว่าง
เพ่ือน อาจารย์ในช้ันเรียน และกับชุมชน  

5 
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3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน  
4. สังเกตพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่างการนำเสนอ 

 
 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

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+   น้อยกว่า 50  คะแนน  = E 
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีและปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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Jossey-Bass & Pfeiffer/Wiley, 2017. 
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Chapman & Hall, 1996. 

5. Cavanagh S and Chadwick K. (2005). Summary: Health needs assessment at a 
glance. Retrieved April 21, 2021, from 
https://ihub.scot/media/1841/health_needs_assessment_a_practical_guide.pdf. 

6. WHO Secretariat Background Document for the 6th Global Conference on Health 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำขึ้น 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค003) 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผูร้่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รบัมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
1. จัดทำข้อมูลการเรียนการสอนบน moodle 
2. ทบทวน/สรุปเน้ือหาเมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอน 
3. ปรับประเด็นการสัมมนาและการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของนิสิต  
4. ปรับหัวข้อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ท้าทายด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


