มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สภ 333 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 333 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
HP 333 Holistic Community Health Development
2. จํานวนหนวยกิต
3(1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :
อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน:
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. นางประภาศรี อินทรประเสริฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
หนองรี
2. นางวรัญญา กวินเลิศวัฒนา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานหนองรี
3. อาจารย ปยนุช ยอดสมสวย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารย ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษา 2 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะของชุมชน สุขภาพชุมชน หลักการ
วินิจฉัยชุมชนดานสุขภาพแบบองครวม การทํางานชุมชน ในเขตเมืองและชนบท บทบาทการเปนผูนํา
ทางสุขภาพและผูประสานงานโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมทั้งการนิเทศ การติดตาม และการ
ประเมินผลการทํางานชุมชน หลักการและเทคนิคการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนา
สุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน และประชาคมที่เกี่ยวของ การพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานชุมชน
ฝกปฏิบัติการนําไปประยุกตในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ แกประชาชน เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีความรูความเขาใจในศาสตร และสาระสําคัญดานการสงเสริมสุขภาพ สามารถ
ประยุกตความรูภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ และมี
สวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ ส ามารถทํ างานเป น ที ม ในบทบาทผู นํ าและผู ต ามได อ ย างเหมาะสมในสถานการณ ที่
หลากหลาย สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและ
กลุมคนในสถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม สามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและกลุมคน
1) เพื่อใหนิสิตเขาใจแนวคิดของชุมชนและบทบาทของนักสงเสริมสุขภาพในการพัฒ นาสุขภาพใน
ชุมชนได
2) เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหระบบการดูแลสุขภาพในชุมชนและสงเสริมสุขภาพตามสภาพปญหา
ของชุมชนได
3) เพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติการนําความรูไปประยุกตในการพัฒ นาสุขภาพใหแกประชาชนไดอยาง
เหมาะสม
4) เพื่อเปนการสรางประสบการณในการทํางานดานสุขภาพใหกับคณาจารยและนิสิต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO

รายละเอียด

CLO1 อธิบายแนวคิดของชุมชนและบทบาทของนักสงเสริมสุขภาพในการ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน
CLO2 วิเคราะห ระบบการดู แลสุ ขภาพในชุ มชนและสงเสริมสุ ขภาพตาม
สภาพปญหาของชุมชน
CLO3 ประยุ ก ต ใช ค วามรู ในการพั ฒ นาสุ ข ภาพให แ ก ป ระชาชนได อ ย า ง
เหมาะสม
CLO4 ฝกประสบการณในการทํางานดานสุขภาพใหกับคณาจารยและนิสิต
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PLO

PLO1,2
PLO1,2,3
PLO1,2,3,7,8,11
PLO1,2,3,7,8,11
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาลั ก ษณะของชุ ม ชน สุ ข ภาพชุ ม ชน หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย ชุ ม ชนด า นสุ ข ภาพแบบองค ร วม
การทํางานชุมชน ในเขตเมืองและชนบท บทบาทการเปนผูนําทางสุขภาพและผูประสานงานโครงการพัฒนา
สุขภาพชุมชน รวมทั้งการนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลการทํางานชุมชน หลักการและเทคนิคการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวมของชุมชน และประชาคมที่เกี่ยวของ
การพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานชุมชน ฝกปฏิบัติการนําไปประยุกตในการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพ
แกประชาชน
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน

สัมมนา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวย
ตนเอง (SDL)

15

30

30

-

60

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

สภ 333
การพัฒนา
สุขภาพชุมชน
แบบองครวม

5. ดานทักษะการ
4. ดานทักษะ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
3. ดาน
1. ดานคุณธรรม 2. ดาน
ความสัมพันธระหวาง
ทักษะทาง
การสื่อสารและการ
จริยธรรม
ความรู
บุคคลและความ
ปญญา
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
2
3 1 2 3 4




















4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง

พัฒนา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
-
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1.3 วิธีการประเมินผล
-
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2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย
1. จัดการสัมมนาในชั้นเรียน และ
เวทีชาวบาน เพื่อใหนิสิตมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น

4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน

1. จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมาย
งานที่ตองทํางานรวมกัน

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสง
งานที่ไดมอบหมาย
1.ประเมินพฤติกรรมจากแบบ
ประเมิน การมีสวนรวม และการ
แสดงความคิดเห็นในการสัมมนา
และการเรียนการสอน โดย
อาจารย
1. สังเกตพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในหนาที่ การมีสวน
รวม และการแสดงออกในชั้น
เรียน

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ

2.2 วิธีการสอน
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน พรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
2. มีความรูและความเขาใจในสาระ 1. ฝกปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ
สําคัญ ของศาสตรที่เกี่ยวของกับการ ชุมชน (สํารวจชุมชน วางแผน
สงเสริมสุขภาพ
โครงการ จัดเวทีชาวบาน และสรุป
รูปแบบโครงการโดยการสะทอน
ขอมูลจากชุมชน)
2. มอบหมายงานอภิปรายสัมมนา
กลุมยอย
3. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน และ
รวมสัมมนาในชั้นเรียน
3. มีความรูและความเขาใจถึงงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1.สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

2.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี
1. ประเมินจากผลงานกลุม
(เอกสาร / รายงาน)
2. ประเมินจากการนําเสนอ
(วาจาและสื่อ) โดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอ โดยอาจารย

-

3.2 วิธีการสอน
-
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3.3 วิธีการประเมินผล
-
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2.สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม

1. มอบหมายงานกลุมเพื่อรวม
วิเคราะหชุมชน และวางแผน
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน

3.สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค

1. ประเมินจากผลงานกลุม
(เอกสาร / รายงาน)
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอ (วาจาและสื่อ) โดย
อาจารย
-

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1.มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และ
สามารถปรับตัวไดตามสถานการณ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณที่ หลากหลาย
3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยาง เหมาะสม

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

1.จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนิสิต
ไดมีการทํางานในบทบาทผูนํา
และผูตาม ไดแก การสัมมนาการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานใน
บทบาทหนาที่ตางๆ จนไดเปน
ขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย) โดย
อาจารย
1. ใหนิสิตกําหนดหนาที่ของ
1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ตนเองและเพื่อนนิสิตในการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานเปน
สัมมนาและฝกปฏิบัติภายในกลุม ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
ใหชัดเจน
อาจารย
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1.สามารถศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละทํ า ความเข า ใจในประเด็ น ป ญ หาทาง
สุ ข ภาพ โดยเลื อ ก และประยุ ก ต
เทคนิ คทางคณิ ต ศาสตร ห รือ สถิ ติ ที่
เกี่ ย ว ข อ ง อ ย า ง เห ม า ะ ส ม ใน
การศึ ก ษาค น คว า และเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล
-
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2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมต อ การ
สื่ อ สารทั้ งกั บ บุ คคลและกลุ ม คนใน
สถานการณ ที่ ห ลากหลาย และ
นํ า ไปใช ใ นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพได
อยางเหมาะสม
3.ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
4.สามารถเลื อกและมี ทักษะในการ
ใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็ บ
รวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายและนํ า เสนอข อ มู ล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม

1. มอบหมายงานกลุมใหจัดทําสื่อ 1. ประเมินรูปแบบสื่อความรูโดย
สื่อความรูทางสุขภาพเพื่อใช
ใชแบบประเมินการสื่อ (วิธีการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยสะทอน สื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย
ขอมูลจากโครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม
1. จัดการสัมมนาในชั้นเรียน และ
เวทีชาวบาน เพื่อใหนิสิตไดมี
โอกาสในการสื่อสารขอมูลรวมกัน
-

1.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอ (วิธีการ
สื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย
-

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

2

10 ม.ค. 62 1. แนะนํารายวิชา ระเบียบตางๆ ใน
08.30-11.30 การเรียน
13.30-15.30 2. แนวคิดทฤษฎีชุมชนในการ
สงเสริมสุขภาพ
3. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองครวม
และปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ
ชุมชน
1. การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
2. องคกรและเครือขายตางๆ ที่มบี ทบ
ในการพัฒนาสุขภาพและการใช
ทรัพยากรในชุมชนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
17 ม.ค. 62 หลักการวินิจฉัยชุมชนดานสุขภาพ
08.30-11.30 แบบองครวม
13.30-15.30
หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพและหลักการเขียนโครงการ
รายงานสรุปโครงการ และแนวทาง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

2

3

2

สัมมนา

หัวขอ

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
- ชี้แจงขอปฏิบัติใน
การเรียน เนื้อหาใน
วิชา
- บรรยายเนื้อหา
ถาม-ตอบ ในระหวาง
สอน และอภิปราย
รวมกัน

- บรรยายเนื้อหา
ถาม-ตอบ ในระหวาง
สอน และอภิปราย
รวมกัน

สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อ
PowerPoint

อ.ปยนุช

สื่อ
PowerPoint

อ.ปยนุช

อ.ปยนุช
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5

24 ม.ค. 62 ปฏิบัติการ :
08.30-11.30 - กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะใน
13.30-15.30 การทํางานชุมชน
- เตรียมเครื่องมือการวินจิ ฉัยชุมชน

3

สัมมนา :
- เตรียมความพรอมในการสํารวจ
ชุมชน
- เตรียมความพรอมในการพบผูนาํ
ชุมชน
31 ม.ค. 62 นําเสนอแผนงานการพบผูนําชุมชน
08.30-10.30 และสํารวจ/เขาถึงชุมชน โดยใช
13.30-15.30 เครื่องมือ 7 ชิ้น
- SDL: เตรียมความพรอมพบผูนํา
ชุมชนและการสํารวจสุขภาพ
7 ก.พ. 62 ปฏิบัติการ : พบผูนําชุมชนและ
08.30-11.30 บุคลากรทางสุขภาพ
13.30-15.30

7

8

14 ก.พ. 62
สอบกลางภาค
8.30-11.30
21 ก.พ. 62 การศึกษาชุมชน
08.30-11.30 - ทักษะและเทคนิคในการศึกษาชุมชน
- การศึกษาขอมูลสุขภาพในชุมชน
13.30-15.30 วางแผนเตรียมความพรอมการสํารวจ
สุขภาพในชุมชน
- เครื่องมือศึกษาชุมชน
- กลุมเปาหมาย
28 ก.พ. 62 การสํารวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
08.30-11.30 กลุมที่ 1
13.30-15.30 การสํารวจสุขภาพประชาชนในชุมชน

สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อ
PowerPoint

อ.ปยนุช
อ.สุนิสา

1

3 - เตรียมความพรอมใน
การพบผูนาํ ชุมชน
- เตรียมความพรอมใน
การสํารวจชุมชน

สื่อ
PowerPoint

อ.ปยนุช
อ.สุนิสา

3

ปฏิบัติการพบผูนํา
ชุมชน เขาถึงชุมชน

-

อ.ประภาศรี
อ.วรัญญา
อ.ปยนุช
อ.ออมใจ
อ.สุนิสา
อ.ปยนุช
อ.สุนิสา

2 สรุปและนําเสนอ
ขอมูลจากการ
ปฏิบัติการ
(Active learning :
การเรียนการสอนตาม
สภาพจริง )
สอบภาคทฤษฎี

นําเสนอขอมูลการพบผูนาํ ชุมชน
และบุคลากรทางสุขภาพ
ในชุมชน

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- สัมมนาและปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพชุมชน
- ถาม-ตอบ ใน
ระหวางการอภิปราย
2 รวมกัน

สัมมนา

หัวขอ

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

3
3

2
3

- บรรยายเนื้อหา
ถาม-ตอบ ในระหวาง
สอน และอภิปราย
รวมกัน
เตรียมความพรอม
กอนการสํารวจ
สุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน
สํารวจสุขภาพและการ
ดําเนินชีวิตในชุมชน

อ.ปยนุช
สื่อ
PowerPoint

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

อ.ประภาศรี
อ.วรัญญา
อ.สุรศักดิ์
อ.ปยนุช
อ.ออมใจ

กลุมที่ 2

การสํารวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
กลุมที่ 3
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ปยนุช
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สรุปขอมูลการสํารวจสุขภาพ
ประชาชนในชุมชน
จากการใชเครื่องมือ 7 ชิ้น
9

7 มี.ค. 62 ปฏิบัติการ
08.30-11.30 - วิเคราะหขอมูล วางแผน และกําหนด
13.30-15.30 แนวทางในการจัดเวทีชาวบาน
"โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ
องครวม"

3

สัมมนา
- นําเสนอแผนงานและกระบวนการการ
จัดเวทีชาวบาน "โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม "

10

14 มี.ค. 62 ปฏิบัติการจัดเวทีชาวบานนําเสนอ
08.30-11.30 "โครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
13.30-15.30 ชุมชนแบบองครวม"

3

11

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

2

จัดเวทีชาวบานเสนอ
โครงการเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบองครวม
2 สรุปขอมูลจากการ
สะทอนแนวคิดและ
ความตองการของ
ชุมชนและปรับปรุง
โครงการ
3 จัดเตรียมโครงการเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม

ผูสอน
อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

2 นําเสนอแผน /
โครงการ / กิจกรรม /
ในการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนแบบองครวม
และปรับปรุงแผนงาน

สรุปขอมูลจากการสะทอนแนวคิด
และความตองการของชุมชน

21 มี.ค. 62 วางแผนจัด "โครงการเพื่อพัฒนา
08.30-11.30 สุขภาพชุมชนแบบองครวม"
13.30-15.30 ปฏิบัติการ: พัฒนาปรับปรุงโครงการ
เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ
องครวม
12 28 มี.ค. 62 วางแผนการผลิตสื่อความรูใน
08.30-10.30 โครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
13.30-15.30 ชุมชนแบบองครวม
พัฒนาสื่อความรูในโครงการเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
13 4 เม.ย. 62 ปรับปรุงแกไขสื่อความรูในโครงการ
08.30-11.30 เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ
13.30-15.30 องครวม

กิจกรรมการเรียน
การสอน
2 สรุปและนําเสนอ
ขอมูลจากการ
ปฏิบัติการ
(Active learning :
การเรียนการสอนตาม
สภาพจริง )
ปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูลและวางแผนการ
ดําเนินงาน

สัมมนา

หัวขอ

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

-

อ.สุรศักดิ์
อ.ปยนุช
อ.ออมใจ
อ.สุรศักดิ์
อ.ปยนุช

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

2 วางแผนและผลิตสื่อ
ความรู

อ.ปยนุช
อ.สุนิสา

2
3

ปรับปรุงสื่อความรู
และจัดเตรียม
โครงการเพื่อการ

อ.ปยนุช
อ.สุนิสา
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เตรียมความพรอมจัดโครงการเพื่อ
การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
14

18 เม.ย. 62 วางแผนติดตามผลการจัดโครงการ
08.30-10.30 เพื่อพัฒนาชุมชน

16

25 เม.ย. 62 ปฏิบัติการติดตามผล
08.30-11.30 การจัดโครงการฯ
กลุมที่ 1
13.30-15.30 ปฏิบัติการติดตามผล
การจัดโครงการฯ
กลุมที่ 2
ปฏิบัติการติดตามผล
การจัดโครงการฯ
กลุมที่ 3
สรุปการปฏิบัติการติดตามผลการจัด
โครงการฯ

17

2 พ.ค. 62 สรุปภาพรวมของการปฏิบัติงานการ
08.30-10.30 พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
(ผูนําชุมชน, เวทีชาวบาน,
จัดโครงการ)

18

9 พ.ค. 62 การจัดการความรู: แนวปฏิบัติทดี่ ใี น
08.30-11.30 การศึกษาชุมชน
13.30-16.30

19

2

11 เม.ย. 62 ปฏิบัติการจัดโครงการเพื่อการ
08.30-11.30 พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
13.30-15.30
สรุปขอมูลการจัดโครงการเพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม

15

16 พ.ค. 62
08.30-11.30

สุนทรียสนทนา : สรุปการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม
- การวินิจฉัยชุมชน
- ปญหาในการดําเนินงานและแนว
ทางการแกปญหา
สอบปลายภาค
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สัมมนา

หัวขอ

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

มคอ. 3

3
2
2
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
พัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบองครวม

สื่อที่ใช

ผูสอน

จัดโครงการและ
สรุปผลการปฏิบตั ิงาน
ชุมชน

25

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์
อ.ออมใจ
อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

นําเสนอแผนการ
ติดตามผลการจัด
โครงการ
ปฏิบัติการติดตามผล

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์
อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์
อ.ออมใจ

2

นําเสนอผลการติดตาม
ผลการจัดโครงการ
(Active learning :
การเรียนการสอนตาม
สภาพจริง )
2 นําเสนอภาพรวมจาก
การปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนแบบ
องครวม

1

1

3

1 - บรรยายเนื้อหา
ถาม-ตอบ ในระหวาง
สอน และอภิปราย
รวมกัน
ปฏิบัติการ
สุนทรียสนทนา

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์
สื่อ
PowerPoint

อ.สุรศักดิ์
อ.ปยนุช
อ.ปยนุช
อ.สุรศักดิ์

สอบภาคทฤษฎี

อ.ปยนุช

หน้า 9
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู
2.1,2.2, 3.1,
3.2,3.3

4

1.3, 2.1,2.2,
3.1, 3.2,3.3
,4.1,4.2,
5.2,5.3
(1.2,5.4)
1.3, 2.1,2.2,
3.1, 3.2,3.3
,4.1,4.2,
5.2,5.3
(1.2,5.4)
2.1,2.2, 3.1,
3.2,3.3
(1.1, 2.2,
2.3,3.2, 3.3,
5.1,5.4)
2.1, 2.2,
3.1,3.2, 3.3
(4.3, 5.1,5.4)

5

(1.1, 4.1, 4.3)

2

3

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบทฤษฎี
สัมมนาอภิปรายเตรียมความพรอมศึกษาชุมชน
และติดตามผล:
-แบบประเมินการนําเสนอ
-ผลงานกลุม
การปฏิบัติการโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน
-แบบประเมินการปฏิบัติการ
-ผลงานกลุม

6
19
7, 8,
15,17

รายงานกลุม
การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการสงงาน
ตามเวลาที่กําหนด

20

15

10

17, 18

20

ตลอดภาค
การศึกษา

วิธีการประเมิน
1. ประเมินโดยการสังเกตจากความตรงตอเวลาในการเขา
หองเรียน หองสอบ การสงงานตามที่มอบหมายและการ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยอาจารย
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ การสง
งานที่ไดมอบหมาย
3.ประเมินพฤติกรรมจากแบบประเมิน การมีสวนรวม และ
การแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาและการเรียนการสอน
โดยอาจารย
4. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนาที่ การมีสวนรวม
และการแสดงออกในชั้นเรียน
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สัดสวน
การ
ประเมิน
15
15
30
20

5,10,
14, 16

สื่อความรู

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

สัปดาหที่
ประเมิน

รอยละ
15

หน้า 10
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2. ดานความรู

1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร / รายงาน)
3. ประเมินจากการนําเสนอ (วาจาและสื่อ) โดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอ โดยอาจารย
4. ประเมินโดยการสังเกตการใชขอมูลอางอิงประกอบการ
สัมมนากลุมยอย
3. ดานทักษะทางปญญา
1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอ (วาจาและสื่อ)
โดยอาจารย
3. ประเมินจากผลงานกลุม (เอกสาร / รายงาน)
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอ (วาจาและสื่อ)
โดยอาจารย
5. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอ (วาจาและสื่อ)
โดยอาจารย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา (พฤติกรรมการ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทํางานในบทบาทหนาที่ตางๆ จนไดเปนขอมูลตามทีไ่ ดรับ
มอบหมาย) โดยอาจารย
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา (พฤติกรรมการ
ทํางานเปนทีมและความรับผิดชอบ) โดยอาจารย
3. ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนิสิตใน
การทํางานในชุมชน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 1. ประเมินโดยการสังเกตการทํางานในชุมชนโดยอาจารย
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 2. ประเมินรูปแบบสื่อความรูโดยใชแบบประเมินการสื่อ
สารสนเทศ
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย
3.ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบประเมินการนําเสนอ
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย
4. ประเมินโดยการสังเกตการนําเสนอในชั้นเรียน

20

50

10

5

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
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
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1) ขนิษฐา นันทบุตร. 2551. ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน แนวคิด เครื่องมือ
การออกแบบ. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.พิมพครั้งที่ 1.
2) เพ็ญศรี กวีวงศประเสริฐ. 2553. เอกสารประกอบการอบรมการสรางผูนําการสงเสริมสุขภาพ.
การสงเสริมสุขภาพตามสภาพปญหาของชุมชน. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3) ณรงคศักดิ์ หนูสอน. 2553. การสงเสริมสุขภาพชุมชน แนวคิดและการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 1.
4) พัฒน สุจํานงค.(2544). อนามัยชุมชน. พิมพครั้งที่ 5. ภาควิชาเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. กรุงเทพฯ:โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด.
5) อําพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพัฒนโรจนกมล, บรรณาธิการ. การสราง
เสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ.2551.
6) เอกสารและขอมูลสําคัญ
7) เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- จัดการสัมมนาใหอยูหลังชั่วโมงการสํารวจชุมชน
- พิจารณาเลือกชุมชนใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน
2. การปรับปรุงการสอน
- ปรับจํานวนนิสิตใหเหมาะสมในแตละกิจกรรม
- ชี้แจงวิธีการประเมินทุกครั้งเมื่อมีการประเมินการฝกปฏิบัติ
- เพิ่มการทบทวนการใชเครื่องมือ 7 ชิ้นกอนลงชุมชน เพื่อใหนิสิตเขาใจรายละเอียด
ของการลงชุมชน
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ
รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการที่
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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