มคอ. 3

มคอ.3

รายวิชา สภ 421 การสงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สภ 421
การสงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ
HP 421
Evidence Based Health Promotion
2. จํานวนหนวยกิต
2(0-4-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :
อาจารย ดร.ปะการัง ศรีมี
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. อาจารย ดร.ปะการัง ศรีมี
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย ดร.พิมลพร เชาวนไวพจน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. อาจารยสุพมิ พ วงษทองแท
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพโดยอาศัยการสืบคนขอมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษและการศึกษาจากสถานการจริง นิสิตไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 ดานทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู เรียนรูไดดวยตนเองโดยนิสิตสามารถคนควาและประเมิน
คุณภาพหลักฐานเชิงประจักษไดและวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพ โดย
นิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การสวนรวมในการทํางานกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอผลงาน
ดวยการสื่อสารที่ถูกตองและเหมาะสม และไดมีการจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการโดยใชองคความรู
ดานการวิจัยมาใชในรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นิสิตสามารถ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพโดยอางอิงขอมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ
2. ฝกปฏิบัติการคนควาขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพโดยอางอิงขอมูลจากหลักฐาน
เชิงประจักษ
3. ฝกปฏิบัติการประเมินคุณภาพขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพโดยอางอิงขอมูลจาก
หลักฐานเชิงประจักษ
4. นําขอมูลจากสถานการณจริงมาวิเคราะหและกําหนดแนวทางการวางแผนดานการสงเสริม
สุขภาพ
5. นําขอมูลจากสถานการณจริงมาวิเคราะหและพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพโดยอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

ปรั บ ปรุ งรายวิ ช าให มี ค วามสอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
CLO

CLO 1
CLO 2
CLO 3

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา

รายละเอียด

อธิบายความหมายและความสําคัญของ
Evidence-Based Health promotion
ตั้งคําถาม สืบคนและประเมินหลักฐานเชิงประจักษได
ออกแบบโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษางานวิจัยดานสุขภาพและการใชสถานการณจริงรวมกับสัมมนาการกําหนดแนวทางการ
วางแผน และวิธีปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ ไดแกการใหคําปรึกษา การพัฒนาชุมชนและองคกรดานสุขภาพ
การเชื่อมโยงนโยบายและการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสุขภาพ
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การสัมมนา/กรณีศึกษา
บรรยาย
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง (SDL)
ภาคสนาม/การฝกงาน
5
28
27
30

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.ดานคุณธรรม 2.ดานความรู 3.ดานทักษะ 4.ดานทักษะ
จริยธรรม
ทางปญญา ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5.ดานทักษะการ 6.ดานทักษะ
วิเคราะหเชิง การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา 1. ประเมินจากรายงานการทุจริตใน
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมในการสอน การสอบ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 1. ประเมินจากบันทึกการเขา
การเขาหองสอบ การสงงาน
หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ไดรับมอบหมายตรงเวลา
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา 1. ประเมินจากแบบสังเกต
เรื่องการเคารพสิทธิของผูอื่น ใน
พฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
ระหวางการเรียนการสอน
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
2. การอางอิงแหลงที่มาของหลักฐาน สัมมนา
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เชิงประจักษ
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน

-

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1. การสอนบรรยาย
2. การถาม-ตอบ
การสงเสริมสุขภาพ
3. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
2. มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยาย
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ 2. การถาม-ตอบ
การสงเสริมสุขภาพ
3. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
3. มีความรูและความเขาใจถึง
1. มอบหมายใหศึกษาคนควาและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อานงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สุขภาพ
สงเสริมสุขภาพเพื่อรวมกันสัมมนาใน
ชั้นเรียนและจัดทํารายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายใหคนควาหลักฐานเชิง
ประจักษที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพเพื่อรวมกันสัมมนาในชั้น
เรียนและจัดทํารายงาน
1. มอบหมายใหนิสิตวิเคราะหขอมูล
หลักฐานเชิงประจักษเพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานการสงเสริม
สุขภาพ
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง 1. มอบหมายใหนิสิตวิเคราะหขอมูล
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง หลักฐานเชิงประจักษเพื่อพัฒนา
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน โปรแกรมการดําเนินงานการสงเสริม
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข สุขภาพ
ไดอยางสรางสรรค
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3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
-

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย

3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. จัดกิจกรรมใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง และสัมมนารวมกัน
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 1.ใหนิสิตกําหนดหนาที่ของตนเอง 1. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรม
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก และเพื่อนนิสิตในการสัมมนาและฝก การมีสวนรวมในชั้นเรียน
ปฏิบัติภายในกลุม
ระดับ และในสถานการณที่
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

-

-

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา 1. อาจารยผูสอนสอดแทรกการใช 1. ประเมินจากการสังเกตการใช
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
คณิตศาสตรหรือสถิติระหวางการ คณิตศาสตรหรือสถิติในการตอบ
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
สอน
คําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณที่หลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน

1. การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผูฟง
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1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

-

-

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

1 17 สค 61 ความหมายและความสําคัญของ
Evidence-Based Health
Promotion
สัมมนา:ประสบการณการปฏิบัติงาน
การสงเสริมสุขภาพ
17 สค 61 การตั้งคําถามสําหรับการวิเคราะห
การสงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ

1

-

- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน

-

-

3 - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.พิมลพร
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน

17 สค 61 สัมมนา:คําถามสําหรับการวิเคราะห
การสงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ

-

-

3 - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.พิมลพร
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน

2 22 สค 61 การคนหางานวิจัยและการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย

2

-

- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.พิมลพร
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน

22 สค 61 ฝกปฏิบัติการคนหางานวิจัย (ครั้งที่ 1) -

2

3 31 สค 61 ฝกปฏิบัติการคนหางานวิจัย (ครั้งที่ 2) 2

-

- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.พิมลพร
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.ปะการัง
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.พิมลพร
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.ปะการัง
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
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4

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

7กย61 ฝกปฏิบัติการประเมินคุณภาพงานวิจัย (ทีมผูสอน)

4

7กย61 SDL:ปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
งานวิจัย (นอกชั้นเรียน)

-

4

5 14กย61 สัมมนาการประเมินคุณภาพงานวิจัย

-

4

6 19กย61 กรณีศึกษาโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ

1

-

19กย61 แนวคิ ด ในการจั ด ทํ า โปรแกรมการ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพโดยอิ ง หลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ
7 21กย61 คนหาขอมูลแนวคิดในการจัดทํา
โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพโดยอิง
หลักฐานเชิงประจักษ
8 28กย61 นําเสนอขอมูลแนวคิดในการจัดทํา
โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพโดยอิง
หลักฐานเชิงประจักษ
9 5ตค61 การจัดทําโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ
โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ (ทีม
ผูสอน)

-

-

-

4

-

-

-

4

10 10 ตค 61 การจัดทําโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ

2

11 19ตค61 นําเสนอโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ อิงหลักฐานเชิงประจักษ (ทีมผูสอน)

4
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กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.พิมลพร
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.ปะการัง
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
อ.สุพิมพ
อ.สุรศักดิ์
- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.พิมลพร
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.ปะการัง
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
อ.สุพิมพ
อ.สุรศักดิ์
- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
3 - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.พิมลพร
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.พิมลพร
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
4 - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.พิมลพร
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
- - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.พิมลพร
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.ปะการัง
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
อ.สุพิมพ
อ.สุรศักดิ์
2 - บรรยายเนื้อหา
สื่อ
อ.ปะการัง
ถาม-ตอบในระหวางสอน PowerPoint อ.พิมลพร
และอภิปรายเนื้อหารวมกัน
- ศึ ก ษาดู ง านและให นิ สิ ต มี
สื่อ
อ.พิมลพร
โอกาสแลกเปลี่ ย นความ PowerPoint อ.ปะการัง
คิดเห็นรวมกันกับวิทยากร
อ.สุพิมพ
อ.สุรศักดิ์

หน้า 7

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

12 24ตค61 SDL:จั ด เตรี ย มกิ จ กรรมการนํ า เสนอ โป รแกรมการส ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ อิ ง
หลักฐานเชิงประจักษ

4

13 26ตค61 กิจกรรมการนําเสนอโปรแกรมการ
สงเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ

4

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1
2
3
4

1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.2 5.3
(1.1 4.1 5.2)
1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.2 5.3
(1.1 4.1 5.2)
1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 5.3
(1.1 5.2)
1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.2 5.3
(1.1 4.1 5.2)

-

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช

- - สั ม ม น า วิ เ ค ร า ะ ห
สื่อ
อ.ปะการัง
กรณีศึกษา
PowerPoint
-นํ า เสนอข อ มู ล และร ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- - สั ม ม น า วิ เ ค ร า ะ ห
สื่อ
อ.ปะการัง
กรณีศึกษา
PowerPoint อ.พิมลพร
-นําเสนอขอมูลและรวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
วิธีการประเมิน

การสัมมนา

สัปดาหที่
ประเมิน
7 10 13 15

สัดสวน
การประเมิน
50

รายงานกลุม

7 13 15

30

รายงานรายบุคคล

15

10

การสังเกตพฤติกรรม

5 11

10

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากรายงานการทุจริตในการสอบ
2. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหองสอบ
การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
3. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในชั้นเรียน
4. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
5. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
2. ประเมินจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา
บุคคลและความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในชั้นเรียน
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ผูสอน

รอยละ
5

60
15
10
หน้า 8

มคอ. 3

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือ
สถิติในการตอบคําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา

10

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. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ
60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Gray M. Evidence-based health care and public health 3rd ed. Cherchill Living stone;
China, 2009.
2. Melnyk BM. Evidence-based practice in nursing & health care 2nd ed. Lippincott
William&Wilkins; Philadelphia. 2011.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. http://prcstl.wustl.edu/EBPH/Pages/Evidence-BasedPublicHealthCourse.aspx
2. http://www0.health.nsw.gov.au/publichealth/healthpromotion/evidence/
3. http://www.drps.ed.ac.uk/12-13/dpt/cxnust11056.htm
4. http://guides.mclibrary.duke.edu/content.php?pid=431451&sid=3530453
5. http://guides.mclibrary.duke.edu/content.php?pid=431451&sid=3529491
6. http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book55_1/pbhealth.htm
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. สลับกลุมการทํางานใหกับนิสิตมากขึ้นเพื่อใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกัน
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมิ น การให ค ะแนน/เกรดกั บ ข อ สอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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