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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาสภ 321 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 321 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ
HP 321 Health Promotion for Elderly and People with Disability
2. จํานวนหนวยกิต
3(1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
นางสาวสุกัญญา วงษบัวงาม
1.
นักกายภาพบําบัดวิชาชีพ บานสุทธาวาส เฉลิมพระ
เกียรติฯ
2
อาจารยธีรวริทธิ์ โพธิ์ทอง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานใน
อาจารยเทอดเกียรติ ฉายจรุง
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยแหงชาติ
3
อาจารย ดร. ทิพวัลย มีแตม
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
อาจารยปยนุช ยอดสมสวย
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
อาจารย ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
อาจารยภัทธกร บุบผัน
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
อาจารย ดร. พิมลพร เชาวนไวพจน
คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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8. สถานที่เรียน
ภาคปฏิบัติ หอง 140 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎีที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ
ของผูสูงอายุและคนพิการ นโยบายและการจัดระบบบริการสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ และการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ โดยยึดหลักจริยธรรม มีทักษะทางปญญาการวิเคราะหปญหา การทํางานเปนทีม
และการใชทักษะการสื่อสารเพื่อการสงเสริมสุขภาพและเพื่อบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดย
นําความรูในรายวิชาไปดูแลสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการในโครงการบริการวิชาการของคณะกายภาพบําบัด
วัตถุประสงค เมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถแสดงออกถึงการมีจิตสํานึกสาธารณะ ความรับผิดชอบในการ
เขาหองเรียนและการสงงาน การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ ที่ครอบคลุม ความหมาย
ทฤษฎี หลักการและนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการผลกระทบของสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองตอผูสูงอายุและคนพิการหลักการและวิธีการการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
เอื้อตอการดํารงชีวิตที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ การฝกทักษะสื่อสารคนพิการ
2. มีทักษะในการชวยเหลือผูสูงอายุและคนพิการในชีวิตประจําวัน
3. ประเมินและสรุปภาวะสุขภาพผูสูงอายุและคนพิการ
4. มีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมสุขภาพ
5. ปรับตัวเพื่อทํางานรวมกับผูอื่นไดตามบทบาทที่กําหนดใหอยางเหมาะสม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูรายวิชา
CLO
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

รายละเอียด

ความสอดคลอง
กับ PLO
อธิบ ายความหมาย ทฤษฎีความสู งอายุ การเปลี่ ยนแปลงเมื่อเขาสูวัย
PLO1
สูงอายุ
อธิ บ ายนิ ย ามความพิ ก ารประเภทคนพิ ก ารสาเหตุ ค วามพิ ก าร และ
PLO1
ผลกระทบของความพิการตอสุขภาพ
ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ
PLO1
ใชวิธีการสื่อสารกับคนพิการไดอยางเหมาะสม
PLO3
ใช แ ผนการสอนเพื่ อพั ฒ นาทั กษะสว นบุค คลสํ าหรับ ผูสู งอายุและคน
PLO3
พิการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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CLO
CLO6
CLO7

รายละเอียด

ความสอดคลอง
กับ PLO
ใชความรูเรื่องแนวคิดและทฤษฎีดานสุขภาพในการวิเคราะหปญหาและ
PLO6
ความความตองการของผูสูงอายุและคนพิการ
แสดงการดู แลสุ ขภาพส ว นบุ ค คล ทั ก ษะการช ว ยเหลื อ ผู สู งอายุ ด าน
PLO7
กิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหว
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ความรูเกี่ย วกั บ ผู สู งอายุ และคนพิ การ ความสําคัญ ทฤษฎี หลักการและนโยบายดานการสงเสริม
สุขภาพ ผลกระทบของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตอผูสูงอายุและคนพิการ การสื่อสารกับผูสูงอายุและคน
พิการ การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเอื้อตอการดํารงชีวิตที่เหมาะสม เรียนรูและ ฝกทักษะการชวยเหลือผูสูงอายุ
และคนพิการ การจัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมสุขภาพ การอานงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
15
27
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

๑. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

1

สภ ๓๒๑การสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและคนพิการ

2

3

4

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

33

60

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
ตัวเลข
ทางวิชาชีพ
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

2

3

 

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
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ความรับผิดชอบงานที่ไดรับ
ผานสื่อวิดิทัศน
มอบหมายโดยใชแบบประเมิน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2. กําหนดใหนิสิตบันทึกพฤติกรรม
ของตนเองและเพื่อนที่แสดงจิตสํานึก
สาธารณะ และประกาศใหทราบทุก
เดือน
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 1. ประเมินจากบันทึกการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
การเขาหองสอบ
หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
ไดมอบหมาย
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น 1. จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย 1. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง
ผูอื่น
งานที่ตองทํางานรวมกันเพื่อเปด
จากเพื่อน และอาจารยในการ
โอกาสใหนิสิตไดแสดงบทบาทการ สัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ 1. การยกตัวอยางบุคคลทีเปน
1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานดาน แสดงออก การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
สุขภาพ
ระหวางเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1.การสอนบรรยาย
การสงเสริมสุขภาพ
2.การสาธิต
3.การฝกปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียน
4.การสัมมนา อภิปรายกลุม และการ
นําเสนอในชั้นเรียน
5.การศึกษานอกสถานที่
6.การจัดทําโครงการ
7.มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
2. มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยาย
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ 2. การสาธิต
การสงเสริมสุขภาพ
3. การฝกปฏิบัติ
4. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน
5. การศึกษานอกสถานที่
6. การจัดทําโครงการ
7. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
3. มีความรูและความเขาใจถึง
1. สอดแทรกความรูดานการวิจัย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
1.การสอบภาคทฤษฎี
2.การสอบภาคปฏิบัติ
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานที่ไดรับมอบหมาย

1.การสอบภาคทฤษฎี
2.การสอบภาคปฏิบัติ
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานที่ไดรับมอบหมาย

1. สังเกตการถาม-ตอบ และ
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2.1 ความรูที่ตองไดรับ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ

2.2 วิธีการสอน
ดานการสงเสริมสุขภาพในการ
บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
อาน

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและใน
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได ชุมชน
อยางเหมาะสม
2. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน
3. การจัดทําแผนการสอนการ
สงเสริมสุขภาพ
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. จัดกิจกรรมกลุมในการปฏิบัติทั้ง
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง ในและนอกหองเรียน
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ 2. การจัดสัมมนากลุม
ปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 1. การสัมมนา และอภิปรายกลุม
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก ยอยเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตมีบทบาท
ระดับ และในสถานการณที่
ผูนําและผูตาม
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.3 วิธีการประเมินผล
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน

3.3 วิธีการประเมินผล
-

1.ประเมินจากการสอบโดยใช
ขอสอบที่เนนการประยุกตความรู
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย
3. ประเมินจากคุณภาพแผนการสอน
-

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนาโดยเพื่อนนิสิต และอาจารย
1. ประเมินจากแบบประเมินการมี
สวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การ
สัมมนาโดย เพื่อนนิสิต และอาจารย
-
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มี 1. จัดกิจกรรมกลุมในการสัมมนา 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร และจัดทําโครงการ
การสื่อสารระหวางเพื่อน อาจารยใน
ทั้งกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ชั้นเรียน และกับชุมชน โดยอาจารย
ที่หลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ 1. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่ ในชั้นเรียน และการจัดทําโครงการ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
เหมาะสมกับผูฟง
โดยใชแบบประเมินการสัมมนา
2. การฝกปฏิบัติในชุมชน
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไมประเมินผล)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

3

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

20 ส.ค. 61 บรรยาย

- แนะนํารายวิชา อาจารยผสู อน และการ
เรียนการสอน
- ความหมายของผูสูงอายุ
- ทฤษฎีความสูงอายุ
-การดูแลผูสูงอายุในครอบครัว และ ชุมชน

10 ก.ย. 61 สัมมนา

- เตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาสภาพการ
ดํารงชีวิตของผูส ูงอายุในชุมชน
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กิจกรรมการเรียน
การสอน

- แนะนํารายวิชา
วัตถุประสงคของการ
เรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
- บรรยายประกอบ
PowerPoint
3 - แบงกลุมยอยวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
สูงอายุ
- นําเสนอหนาชัน้ เรียน
- บรรยายประกอบ
PowerPoint
มอบหมายใหทํา
รายงาน

2

สัมมนา
- การเปลีย่ นแปลงดานรางกาย จิตใจและ
สังคมของผูสูงอายุ- โรคที่เปนปญหาตอ
สุขภาพของผูสูงอายุและการปองกันโรค
2
27 ส.ค. 61 บรรยาย
- สุขภาพจิตผูส ูงอายุ
- เกณฑมาตรฐานผูสูงอายุที่มีสขุ ภาพอนามัย
ที่พึงประสงค
- การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ
สัมมนา
- สภาพการดํารงชีวิตและระบบการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน
: บทเรียนจากการวิจัย/บทความ
3 ก.ย. 61 - นโยบายและการจัดระบบบริการสุขภาพ
และสังคมสําหรับผูส ูงอายุ
สภาพการดํารงชีวิตของผูส ูงอายุในชุมชน
สัมมนา
- สภาพการดํารงชีวิตและระบบการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน

4

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน

ผูสอน

- Computer อ.พิมลพร
- LCD
- Visualizer

- Computer อ.ภัทธกร
- LCD
อ.สุนสิ า
- Visualizer
- Computer อ.พิมลพร
- LCD
- Visualizer

- Computer
share
- LCD
- นําเสนอเรื่องเลาจาก - Visualizer
ภาพ
- ศึกษาดูงาน : ณ บาน
สุทธาวาส เฉลิมพระ
เกียรติฯ
- มอบหมายใหทํา
รายงาน
3 - แบงกลุมยอยวิเคราะห - Computer
ขอมูลจากการดูงาน - LCD
และนําเสนอรูปแบบ - Visualizer
การดูแลผูสูงอายุที่
เหมาะสม
4 - สัมมนากลุมยอย
- Computer
วิเคราะหกรณีศึกษาที่ - LCD
ไดรับมอบหมายและ - Visualizer
เตรียมความพรอมกอน
ปฏิบัติการ
- ออกแบบการประเมิน
สุขภาพผูสงู อายุเพื่อ
เปนขอมูลสนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพ
3 - Think pair and

4

สื่อที่ใช

อ.สุรศักดิ์
อ.สุนิสา
อ.สุกัญญา
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์
อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

อ.พิมลพร
อ.สุรศักดิ์

หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

5

14 ก.ย. 61 ปฏิบัติการ

6

17 ก.ย. 61 บรรยาย

7

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

6

- การประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน
และการดูแลสุขภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุ

2

- การดูแลสุขภาพสวนบุคคลทักษะการ
ชวยเหลือผูสูงอายุดา นกิจวัตรประจําวันและ
การเคลื่อนไหว
ปฏิบัติการ :การดูแลสุขภาพสวนบุคคลทักษะ
การชวยเหลือผูสูงอายุดา นกิจวัตรประจําวัน
และการเคลื่อนไหว
1
24 ก.ย. 61 การสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ

3

สัมมนา
- การรวบรวม วิเคราะหปญหาและความ
ความตองการของผูสูงอายุ -การออกแบบ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

8

1 ต.ค. 61 สอบกลางภาค

สอบปฏิบัติกลางภาค
9

8 ต.ค. 61 บรรยาย

- นิยามความพิการ
- ประเภทคนพิการ
- สาเหตุความพิการ และผลกระทบของความ
พิการตอสุขภาพ
สัมมนา
- กรณีศึกษาคนพิการ
- การสงเสริมสุขภาพคนพิการ

10 12 ต.ค. 61 บรรยาย
- การสื่อสารและการดูแลคนพิการ
ปฏิบัติการ
- การสื่อสารและการดูแลคนพิการ
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2

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- ฝกปฏิบัตใิ นชุมชน
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินภาวะ
สุขภาพ และสํารวจ
ปญหา ความตองการ
ของผูสูงอายุ
- บรรยายประกอบ
PowerPoint

- เครื่องวัด
ความดันสาย
วัด เครื่องชั่ง
น้ําหนัก

อ.ธีรวริทธิ์
อ.พิมลพร
อ.ปยนุช
อ.ภัทธกร

- Computer อ.ทิพวัลย
- LCD
- Visualizer

ฝกปฏิบัติทักษะการ - ไมเทา รถเข็น อ.พิมลพร
ชวยเหลือผูสูงอายุกับ เตียงผูปวย อ.สุรศักดิ์
เพื่อนในชั้นเรียน
- บรรยายประกอบ
- Computer อ.พิมลพร
PowerPoint
- LCD
- Visualizer
3 - สัมมนากลุมยอยแนว - Computer อ.สุนิสา
ทางการประเมิน
- LCD
อ.สุรศักดิ์
สุขภาพผูสงู อายุเพื่อ - Visualizer
เปนขอมูลสนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพ
- นําเสนอผลการสัมมนา
- นําเสนอผลการสัมมนา
- สอบทฤษฎี
อ.พิมลพร
- สอบปฏิบัติ
- Computer อ.พิมลพร
- LCD
อ.สุรศักดิ์
- Visualizer
- บรรยายประกอบ
- Computer อ.พิมลพร
PowerPoint
- LCD
- Visualizer
3 - แบงกลุมยอยวิเคราะห - Computer อ.พิมลพร

2
3

รูปแบบการดูแล
- LCD
สุขภาพจากกรณีศึกษา - Visualizer
และนําเสนอผลงาน
- บรรยายประกอบ
- Computer อ.พิมลพร
PowerPoint
- LCD
- Visualizer
- ฝกปฎิบัติการสื่อสาร - Computer อ.พิมลพร
กับคนพิการประเภท - LCD
อ.สุรศักดิ์
หน้า 8

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ตางๆ

11 22 ต.ค. 61 บรรยาย
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับคนพิการ
- นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ บุคคล
องคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ
- การจดทะเบียนและ บริการดานตางๆ
สําหรับคนพิการ
สัมมนา
การประยุกตกฏหมายคนพิการ

- บรรยายประกอบ
PowerPoint

2

3

การออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ 1
และคนพิการ
2

สัมมนาการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการ
4

14 12 พ.ย. 61 สัมมนา :การออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับ
ผูสูงอายุและคนพิการ

3

สัมมนา
- การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาสภาพการดํารงชีวติ ของคนพิการใน
ชุมชนการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยใชหลักการสงเสริม
สุขภาพ
1
15 19 พ.ย. 61 การจัดทําแผนการสอน

3
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ผูสอน

- Visualizer
- ฝาปดตา
- ไมเทาคน
พิการ
- Computer อ.พิมลพร
- LCD
- Visualizer

3 - แบงกลุมยอยศึกษา

12 29 ต.ค. 61 สัมมนา
- มุมมองคนพิการตอความพิการ

13 5 พ.ย. 61 ปฏิบัติการ
- ศึกษาสภาพการดํารงชีวติ ของคนพิการใน
ชุมชน

สื่อที่ใช

- Computer อ.พิมลพร
กฎหมายและแสดง - LCD
อ.สุรศักดิ์
บทบาทสมมุติการให - Visualizer
คําปรึกษาดาน
กฎหมาย
- สัมมนากลุมใหญ
- Computer อ.เทอดเกียรติ
รวมกับคนพิการ
- LCD
อ.พิมลพร
- Visualizer
- บรรยายประกอบ
- Computer อ.พิมลพร
PowerPoint
- LCD
- Visualizer
- ออกแบบการประเมิน - Computer อ.พิมลพร
สิ่งแวดลอมสําหรับคน - LCD
อ.สุรศักดิ์
พิการประเภทตางๆ - Visualizer
- ฝกปฏิบัติการศึกษา - เครื่องวัด อ.ธีรวริทธิ์
สภาพการดํารงชีวิต
ความดัน สาย อ.พิมลพร
ของคนพิการในชุมชน วัด
อ.สุรศักดิ์
- เครื่องชั่ง อ.ปยนุช
น้ําหนัก
- สัมมนากลุมยอยการ - Computer อ.พิมลพร
ออกแบบสิ่งแวดลอม - LCD
อ.สุรศักดิ์
สําหรับคนพิการที่ - Visualizer
ไดรับมอบหมายและ
นําเสนอ
- สัมมนากลุมยอยการ - Computer อ.พิมลพร
ออกแบบกิจกรรมเพื่อ - LCD
อ.สุรศักดิ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน - Visualizer
พิการและนําเสนอ
- บรรยายประกอบ
PowerPoint

- Computer อ.พิมลพร
- LCD
หน้า 9

วันที่สอน

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติการ
- การจัดทําแผนการสอนสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการ
16 26 พ.ย. 61 ปฏิบัติการ
- การพัฒนาทักษะสวนบุคคลสําหรับผูสูงอายุ
และคนพิการ
17

กิจกรรมการเรียน
การสอน

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

3 ธ.ค. 61 สอบปฏิบัติการชวยเหลือคนพิการ

สอบทฤษฎี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
1 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 5.3)
2 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 5.3)
3 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 (1.1, 2.1, 5.3)
4 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3 (1.1, 1.4,
2.1, 2.3, 5.2)
5 1.2, 1.3, 2.2, 3.2, 5.3 (1.1, 1.4, 2.1, 2.3,
5.2)
6 1.2, 2.2, 3.2 (1.1, 2.1, 5.3)

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4

- Visualizer
- Computer อ.พิมลพร
- LCD
อ.สุรศักดิ์

สัปดาห
7
16
7, 16
3, 6, 8, 9, 13

สัดสวน(%)
20
20
30
15

รายงานการสัมมนา

2, 6, 11

10

ประเมินแผนการสอน

14

5

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมายโดยใช
แบบประเมิน
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสงงานที่ได
มอบหมาย
3. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพื่อน และอาจารยในการสัมมนา
และการนําเสนอในชัน้ เรียน
4. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-ตอบ ในชั้นเรียนระหวาง
เรียน
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการนําเสนอในชัน้ เรียน
4. ประเมินจากคุณภาพดานองคความรูในรายงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
1. ประเมินจากคุณภาพดานการสืบคนแหลงอางอิงในรายงานและการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูสอน

- แบงกลุมยอยจัดทํา
แผนการสอน และ
นําเสนอหนาชัน้ เรียน
- ฝกปฏิบัติการใหสุข - Computer อ.ธีรวริทธิ์
ศึกษากับผูสงู อายุ/คน - LCD
อ.พิมลพร
พิการในชุมชน
- Visualizer อ.สุรศักดิ์
อ.ปยนุช
- สอบปฏิบัติ
- ผาปดตา
อ.พิมลพร
ไมเทา
อ.สุรศักดิ์
- สอบทฤษฎี
อ.สุรศักดิ์

วิธีการ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบปฏิบัติ
การนําเสนอผลการสัมมนา

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :

มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

3

สื่อที่ใช

รอยละ
10

50

20
หน้า 10

มคอ. 3

สัมมนา
2. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชัน้ เรียน
3.ประเมินจากการสอบโดยใชขอ สอบที่เนนการประยุกตความรู
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามในหองเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธ 1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํากิจกรรมกลุม การสัมมนา
ระหวางบุคคลและความ 2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง เหมาะสม และทันสมัย
รับผิดชอบ
ในรายงาน
5. ดานทักษะการวิเคราะห 1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือสถิติในการตอบคําถาม
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ หรืออภิปรายในชัน้ เรียน
การใชเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารระหวางเพื่อน อาจารยใน
สารสนเทศ
ชั้นเรียน และกับชุมชน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการจัดทําโครงการ
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางการนําเสนอ

10
10

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64คะแนน
=C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 60คะแนน
= D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54คะแนน
=D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. ปยากร หวังมหาพร (2554). ผูสูงอายุไทย : พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐจากอดีตสูปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยศรีปทุม.
2. สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (2546). ผูสูงอายุในประเทศไทย : ประมวลประเด็นการวิจัยที่สอดคลองกับ
แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564). กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย.
3. ประเวศ วะสี (2548). คนพิการ : สุขภาวะ คุณคา ศักดิ์ศรี. คนพิการ [จุลสาร] : สุขภาวะ คุณคา ศักดิ์ศรี.
4. นภัส แกววิเชียร และ เบญจพร สุธรรมชัย: บรรณาธิการ (2554). การดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการ.
กรุงเทพฯ : สภาผูแทนราษฎร.
เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. ผลการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. สืบคนเมื่อ 3
มิถุนายน 2561. จาก https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=81#.
2. ขอมูลสถิติผูสูงอายุ. กรมกิจการผูสูงอายุ. สืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2561. จาก
http://www.dop.go.th/main/knowledge_lists.php?id=34
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เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบคนเมื่อ 1 มิถุนายน 2561. จาก
http://dep.go.th/th/home
2. กรมกิจการผูสูงอายุ. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. สืบคนเมื่อ 1มิถุนายน2561.
จาก http://www.dop.go.th/main/
3. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. สืบคนเมื่อ 1มิถุนายน2561. จาก
http://thaitgri.org/?page_id=14826
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 ผลการประเมินรายวิชาเทอม 1/2561 และสิ่งที่ปรับปรุงตองปรากฏอยูในตาราง
การสอน
1. เพิ่มเวลาการฝกปฏิบัติในชุมชน โดยลดการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
2. กําหนดระยะเวลาการสัมมนาใหเทากันในแตละกลุมและใหขอเสนอแนะที่คลายกันหลังสิ้นสุดการ
สัมมนา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให คะแนน/เกรดกั บขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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