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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส332 การวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสขุภาพ   

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สส 332   การวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ    
HPX332  Health Promotion Planning  and Evaluation  

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร. สุนิสา  สงสัยเกตุ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
 อาจารย์สุพิมพ์   วงษ์ทองแท้    อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 
อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย์ สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ชุติกาญจน์ เม่นมงกฏ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
3. อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
15 กันยายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการวิธีการรูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานส่งเสริม

สุขภาพวิธีการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกต์แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพใน
การดำเนินงานด้านสุขภาพ การฝึกปฏิบัติในการวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ โดยให้นิสิตยึด
หลักเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมพร้อมทั้งเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื ่น มีทักษะทางปัญญาการวิเคราะห์ปัญหามีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ          
 1. เข้าใจถงึหลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพ  
 2. เข้าใจถึงวิธีการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกต์แนวคิดการส่ง 
เสริมสุขภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO วิธีประเมิน 
CLO1 อธิบายหลักการ วิธีการ รูปแบบและ

กรอบแนวคิดในการวางแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ วิธีการประเมินผลงาน
ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของ
การประยุกต์แนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

PLO 1,2 สอบทฤษฏ๊ 

CLO2 ใช ้ความร ู ้ ในการวางแผนงานและ
ประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพในแต่
ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

PLO 6,7 1.แบบประเมนิสัมมนาหัวขอ้กระบวนการวางแผนงาน
สาธารณสุข และการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล 
2. รายงานรายบุคคล หัวข้อ
การวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดปัญหาสา 
ธารณสุข (เครือ่งมือวิเคราะห์ระดับชุมชน) 
3. รายงานกลุ่ม หัวข้อ 
การวางแผนและการประเมินผลในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  
 หลักการ วิธีการ รูปแบบและกรอบแนวคิดในการวางแผนงานส่งเสริมสุขภาพวิธีการประเมินผลงาน

ส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพของการประยุกต์แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพ   
การฝึกปฏิบัติในการวางแผนและการประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพ 

2. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา     

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

30 14 16 75 

2. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
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 332 การ
วางแผนและการ
ประเมินผลงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

       

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
    2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา 1.กำหนดระเบียบการเข้าหอ้ง 

สอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.บันทึกการเข้าห้องสอบและ 
การส่งงานตามกำหนดเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม - - 
3.ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
- 

 
- 
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2. ความรู ้
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 
2.มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ 
สัมมนา และการนำเสนอ  
2.ประเมินจากรายงาน 

3. มีความรูแ้ละความเข้าใจในสาระ 
สำคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำความรู้ไป 
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

1.การสอนบรรยายประกอบสื่อ  
2.การฝึกปฏิบติั  
3.สัมมนาและนําเสนอหนา้ชัน้ 
เรียนและการมอบหมายใหท้ํา 
รายงาน 

1.การสอบภาคทฤษฎี  
2.การสอบปฏิบัติ  
3.ผลงานรายบุคคล (รายงาน)  
ความรู้จากการสัมมนากลุ่ม ย่อย
และนาํเสนอในช้ันเรียนโดยใช้แบบ
ประเมิน 

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ 
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสขุภาพ  
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง 
ต่อเน่ือง 

1. การสอนบรรยาย  
2. การถาม-ตอบ  
3. มอบหมายหัวข้อให้อภิปราย 
กลุ่มย่อยและสัมมนาร่วมกันใน 
ชั้นเรียน และจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี  
2.ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา  
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ 
มอบหมาย 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1.สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประ 
โยชน์  
  

1.มอบหมายหวัข้อให้อภิปราย 
กลุ่มย่อยและสัมมนาร่วมกันใน 
ชั้นเรียน  
2.มอบหมายให้จัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี  
2. ประเมินการคิดวิเคราะห์ความรู้ 
จากผลงานโดยใช้แบบประเมิน การ
สัมมนา  
3. ประเมินผลงาน (รายงานที่ได้รับ
มอบหมาย) 

2.สามารถคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไข
ปัญหาได้ 

1. จัดกิจกรรม Active 
Learningค้นคว้าหาความรูด้้วย 
ตนเองและนำความรู้มาประยุกต์ 
ใช้ในการเรียน 

1.กำหนดมาตรฐานการประเมินผล 
การเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ Rubrics  
 

3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

1.จัดกิจกรรมสัมมนาและ
อภิปรายกลุ่มย่อย 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ 
สัมมนาและการนำเสนอ  

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- - 
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5. สามารถศกึษา ค้นคว้า และประเมิน
ข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหม่ๆ  จาก
แหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย 

1.มอบหมายหวัข้อให้อภิปราย 
กลุ่มย่อยและสัมมนาร่วมกันใน 
ชั้นเรียน  
2.มอบหมายให้จัดทํารายงาน 

1. ประเมินผลงานการอ้างอิงเอกสาร 
(รายงานที่ได้รบัมอบหมาย) 

 
4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง ใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1.จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิต 
ได้มีการทำงานในบทบาทผูน้ำและ 
ผู้ตาม ได้แก่ 
สัมมนาและอภิปรายร่วมกัน 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินสัม 
มนา(พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
และความรับผิดชอบ) 

2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

1.เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
ด้านสุขภาพให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิด 
ขึ้นพร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที ่
จะมีส่วนร่วมรบัผิดชอบใน การ
แก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจาก ตัวนิสิต
เอง 

1.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
ของนสิิตระหว่างการสัมมนาและ 
อภิปรายร่วมกันโดยใช้แบบสังเกต 
 

3.สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน 
การณ์ต่างๆ 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้อภิปราย 
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการ 
ถาม-ตอบระหว่างการสัมนาและการ 
นําเสนอ 

4.สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดกิจกรรมให้นสิิตได้อภิปราย 
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน 

1.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้น 
เรียนโดยใช้แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหา   

การนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการ 
การฝึกปฏิบัติและสัมมนาในชั้น 
เรียน 

ประเมินจากแบบประเมิน               
การสัมมนาและปฏิบัติ 
 

2.สามารถส่ือสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1.การนาํเสนอข้อมูลที่ได้จากการ 
สัมมนาในช้ันเรียนโดยมีรูปแบบท่ี 
เหมาะสมกับผู้ฟัง 

1. ประเมินจากแบบประเมิน           
การสัมมนา 

3.สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นเก็บ 
รวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการ 
การฝึกปฏิบัติและสัมมนาในชั้น 
เรียนโดยมีรปูแบบที่เหมาะสมกับ
ผู้ฟัง 

ประเมินจากแบบประเมิน               
การสัมมนาและปฏิบัติ 
 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี (ไม่ประเมินผล) 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

1 พ.12 ม.ค. 65 
 

08.30-
12.30 

 
 

 

แนะนำการเรียนการ
สอนรายวิชา บรรยาย: 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
การวางแผนงาน
สาธารณสุข และ
วิวัฒนาการของนโยบาย
และแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขของประเทศ
ไทย 

4     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  
 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-Gameonline 
ทบทวบทเรียน 

 
    
  

อ. สุนิสา 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

2 
 

พ.19 ม.ค. 65 
 

08.30-
10.30  
 

บรรยาย: 
ปัจจัยสำคัญในการ 
ในการวางแผนงาน 
สาธารณสุข 

2   

  

- บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  

-PowerPoint  
 -Moodle  
-Gameonline 
ทบทวบทเรียน 

อ.สุนิสา 

10.30-
12.30 

 

สัมมนา: 
ปัจจัยสำคัญในการ 
ในการวางแผนงาน 
สาธารณสุข 
 

  2 

 

 - การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กําหนด
ในช้ันเรียน 
- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 
Active 
learning  
(Game based 
learning) 

-PowerPoint  
 -Moodle 
 -ใบงาน  
 

อ. สุนิสา 
อ. สุพิมพ์ 

3 พ.26 ม.ค. 65 
 

08.30-
10.30  

 

บรรยาย: 
การวิเคราะห์สถาน 
การณ์และการกำ 
หนดปัญหาสาธารณสุข 
(เครื่องมือการจัดลำ 
ดับความสำคัญของ 
ปัญหาอนามัยระดับ 
ชุมชน) 

2   

  

- บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  
 

-PowerPoint  
 -Moodle 
   
 

อ.สุพิมพ์ 

10.30-
12.30  

 

ปฏิบัติ: 
การวิเคราะห์สถาน 
การณ์และการกำหนดปั
ญหาสาธารณสุข 
(เครื่องมือการจัดลำ 
ดับความสำคัญของ 

 2 

  

 -การมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กําหนด
ในช้ันเรียน 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 

อ. สุพิมพ์ 
อ. สุนิสา 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

ปัญหาอนามัยระดับ 
ชุมชน) 

- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 

4 พ. 2 ก.พ.65 
 

 

08.30-
10.30  

 
 

บรรยาย: (ต่อ) 
การวิเคราะห์สถาน 
การณ์และการกำหนดปั
ญหาสาธารณสุข 
(เครื่องมือการจัดลำ 
ดับความสำคัญของ 
ปัญหาอนามัยระดับ 
ชุมชน) 

2     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  
- 

-PowerPoint  
 -Moodle 
     
   
 

อ.สุพิมพ์ 

10.30-
12.30  

 
 

ปฏิบัติ: (ต่อ) 
การวิเคราะห์สถาน 
การณ์และการกำหนดปั
ญหาสาธารณสุข 
(เครื่องมือการจัดลำ 
ดับความสำคัญของ 
ปัญหาอนามัยระดับ 
ชุมชน) 

 2 

   

- การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบ
การฝึกปฏิบัติ
ให้ใช้ได้ใสถาน
การณ์จริง 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 

อ.สุพิมพ์ 
อ.สุนิสา 

5 
 

พ. 9 ก.พ.65 
 

08.30-
10.30 

 

สัมมนา: 
การวิเคราะห์สถาน 
การณ์และการ 
กำหนดปัญหาสาธา 
รณสุข 
(เครื่องมือวิเคราะห์ 
ระดับชุมชน) 

  

2 

 

 

- การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กำหนด
ในช้ันเรียน 
- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 
 

อ.สุพิมพ์ 
อ.สุนิสา 
 

10.30-
12.30 

สอบทฤษฏีครัง้ที ่1    
 

2   อ.สุนิสา  
อ.สุพิมพ์ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

6 อ.15 ก.พ. 65 08.30-
10.30  

บรรยาย: เครื่องมือการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ (PMQA) 

2     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  

-PowerPoint  
 -Moodle 
 -Gameonline 
 ทบทวบทเรียน 

อ.สุนิสา 

10.30-
12.30 

สัมมนา: สมัมนา: 
เครื่องมือการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการ (PMQA) 

  2   - การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กําหนด
ในช้ันเรียน 
- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
-Padlet  
 

อ.สุนิสา  
อ.สุพิมพ์ 

7 พ.23 ก.พ.65 
 

08.30-
12.30 

 

บรรยาย: 
กระบวนการวางแผนงา
นสาธารณสุข 
 

4     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  

-PowerPoint  
 -Moodle 
   
 

อ.สุพิมพ์ 
 
 

8 พ. 2 มี.ค.65 
 

08.30-
10.30 

 

สัมมนา: 
กระบวนการวางแผนงา
นสาธารณสุข 
 

  4   - การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กําหนด
ในช้ันเรียน 
- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 

อ.สุพิมพ์ 
อ.สุนิสา 

9 พ. 9 มี.ค.65 
 

08.30-
12.30  

 

ปฏิบัติ: 
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ 
ปัญหาและสาเหตุ 
ของปัญหาสาธารณ 
สุข (SWOT analysis) 

 4 

 

 

 

- การมสี่วน
ร่วมในช้ัน 
เรียน 
- จัดรูปแบบ
การฝึกปฏิบัติ

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 

อ.สุพิมพ์ 
อ.สุนิสา 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

ให้ใช้ได้ใน
สถานการณ์
จริง 

10 พ. 16 มี.ค.65 
 

08.30-
10.30 

 

บรรยาย: 
การบริหารแผนงาน 
ด้วยเครื่องมือ balance 
score card 

2     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  
-รูปแบบการ
เรียนออนไลน์ 
(สอน
ภาษาอังกฤษ) 

-PowerPoint  
 -Moodle 
--Jamboard 
   
 

อ.สุนิสา 
 
 

10.30-
12.30 

 

ปฏิบัติ: 
การบริหารแผนงาน 
ด้วยเครื่องมือ balance 
score card 

 2    - การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบ
การฝึกปฏิบัติ
ให้ใช้ได้ใน
สถานการณ์
จริง 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 

อ.สุนิสา 
อ.สุพิมพ์ 
 

11 พ. 23 มี.ค.65 08.30-
10.30 

สอบทฤษฏีครัง้ที ่2     2   อ.สุนิสา 
อ.สุพิมพ์ 

12 พ. 30 มี.ค.65 08.30-
12.30  

 

บรรยาย: 
กระบวนการสร้าง 
นโยบายสุขภาพ 
ระดับประเทศ 

4     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน  
-รูปแบบการ
เรียนออนไลน์  

-PowerPoint  
 -Moodle 
    

 

อ.สุพิมพ์ 

13 ศ.8 เม.ย.64 
 

08.30-
12.30  

 

บรรยาย: 
การเขียนแผนงาน 

4     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-

-PowerPoint  
 -Moodle 
 

อ. สุพิมพ์ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

โครงการแก้ไขปัญหาสา
ธารณสุข 

ตอบในระหว่าง
สอน  
-รูปแบบการ
เรียนออนไลน์  

14 จ 11 เม.ย.65 
 

13.30-
17.30 

 

ปฏิบัติ: 
การเขียนแผนงาน 
โครงการแก้ไขปัญหาสา
ธารณสุข 
 

 4    - การมสี่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
- จัดรูปแบบ
การฝึก 
ปฏิบัติให้ใช้ได้
ในสถานการณ์
จริง 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 

อ.สุพิมพ์ 
อ.สุนิสา 

15 พ20 เม.ย. 65 
 

08.30-
10.30 

 

บรรยาย: การควบคุม 
กำกับติดตามและ 
ประเมินผลด้านสาธารณ
สุข 

4     - บรรยาย
เน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่าง
สอน
รูปแบบการ 
เรียนออนไลน์ 

-PowerPoint  
 -Moodle 
    
 

อ.สุนิสา 
 

16 พ27 เม.ย. 65 
 

08.30-
10.30  

 

สัมมนา: การควบคุม 
กำกับติดตามและ 
ประเมินผลด้านสา 
ธารณสุข 
 

  2   -การมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กําหนด
ในช้ันเรียน 
- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 
 

อ.สุนิสา 
อ.สุพิมพ์ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที่สอน เวลา หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 
 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ป ฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บท

ฤษ
ฏี 

17 ศ 6 พ.ค.65 
 

08.30-
12.30 

 

สัมมนา: 
การวางแผนและการปร
ะเมินผลในสถาน 
การณ์ที่หลากหลาย  

  4   - การมสี่วน
ร่วมในช้ัน 
เรียน 
- การอภิปราย
กลุ่มที่กําหนด
ในช้ันเรียน 
- การนําเสนอ
ข้อมูลจากการ
อภิปราย 

-PowerPoint  
 -Moodle 
-ใบงาน  
 
     

 

อ.ชุติ
กาญจน์ 
อ.สุพิมพ์ 
อ.สุนิสา 

18 พ11 พ.ค. 65 08.30-
10.30 

     2   อ.สุนิสา 
อ.สุพิมพ์ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) รวม 

1 1.1, 2.3, 2.4, 3.1 สอบทฤษฎี : สอบคร้ังที่ 1  5 15  
65 2 1.1, 2.3, 2.4, 3.1 สอบทฤษฎี : สอบคร้ังที่ 2 11 25 

2 1.1, 2.3, 2.4, 3.1 สอบทฤษฎี : สอบคร้ังที่ 2 18 25 
3 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 4.2 , 4.4 (4.3) 
ประเมินสัมมนา 
 
 

 
6,8,16 

 
10 

 
10 

4 1.1, 4.1 ประเมินปฏิบัติ 9,10,14 15 15 
5 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 

5.1, 5.2, 5.3 
รายงานกลุ่ม  

17 
 
5 

 
5 

6 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 
5.1, 5.2, 5.3 

รายงานรายบุคคล 
 

 
4 

 
5 

 
5 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียนและห้อง

สอบ การ ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงเวลา 
2. สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

5 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

60 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย       

15 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 10 

 
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. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 

60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 

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 
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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. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัด 
ทำขึ้น 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรงุการสอน   
1. ปรับการเรยีนการสอนใหม้ีกิจกรรมทบทวนความเข้าใจหลังจบบทเรยีน จัดสรรเวลาในการเรียนการ
สอนและการสัง่งานให้เหมาะสม 
2.แบ่งการสอบเป็น 3 ครั้ง 
3.นำแพลตฟอร์มหรือแอพลิเคช่ันที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมาสอดแทรกในการเรียนการสอน 
4.นำผู้ที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานสุขภาพที่ทำงานในบริบทการทำงานสุขภาพด้านการวางแผนและ

ประเมินผลงานด้านสาธารณสุขมาถ่ายทอดประสบการณ์ในช่ัวโมงสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิา 

1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบและรายงาน  
โดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


