แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4071305 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
Personal and Community Health
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยพัชรสิริ ศรีเวียง
โทรศัพทมือถือ 089-8932620
E-mail patsirisrivieng@yahoo.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 ตุลาคม 2555

2

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง
และสุขภาพชุมชน องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ
ปญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพชุมชน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาใฝหาความรูดวยตนเองและนําไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพตนเอง และสุขภาพชุมชน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง และสุขภาพชุมชน
องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาสุขภาพในชุมชน
แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพชุมชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
จําเปนของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
จัดกิจกรรมและการ
การศึกษาดวยตนเอง 6
ปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความจําเปนความตองการและความ
เหมาะสม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพดานความปลอดภัย (1.1)
- มีความซื่อสัตยสุจริต (1.2)
- มีวินัยในการเรียน (1.3)
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- ปฏิบัติตามกติกาที่กําหนด (1.4)
- รับฟงการแสดงความคิดเห็นของผูอื่น (1.5)
- เคารพสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย(1.5)
1.2 วิธีการสอน
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- การอภิปราย
- การทํางานกลุม
- การนําความรูไปปฏิบัติในสถานการณจริงตามความสนใจของนักศึกษา
- การนําเสนอในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกต การบันทึก การใชแบบสอบถาม การใชแบบประเมินในประเด็น
- พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- แนวคิดสุขภาพ (2.1)
- องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพ (2.2)
- ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ (2.2)
- การดูแลสุขภาพตนเอง (2.3)
- แนวคิดสุขภาพชุมชน (2.1)
- ปญหาสุขภาพในชุมชน (2.4)
- แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ (2.1)
- การสงเสริมสุขภาพชุมชน(2.1)
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายประกอบสื่อ
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
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- การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง(Self-study)รายบุคคลและรายกลุมจากแหลงความรู
ตางๆ โดยผูสอนใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกผูเรียน
- การนําความรูไปปฏิบัติ
- การนําเสนอในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
- การใชแบบประเมิน ผลงาน
- การใชแบบทดสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเพื่อใชในการสรุปและสรางความรู (3.1)
- วิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพ (3.2)
- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตนในการสงเสริมสุขภาพ(3.2)
- สรางสรรคแนวทางในการสงเสริมสุขภาพตามบริบทในสถานการณจริง (3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
- การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
- การเรียนรูจากการปฏิบัติ
- การนําเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- การใชแบบประเมินผลงานและการนําเสนอผลงาน
- การสัมภาษณนักศึกษา
- การใชแบบทดสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม (4.1)
- มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวของ (4.2)
- ทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น (4.2)
- แสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และกาลเทศะ(4.3)
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง (4.4)
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรูของกลุม
(4.4)
4.2 วิธีการสอน
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- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
- การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
- การเรียนรูจากการปฏิบัติ
- การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกต การบันทึก การใชแบบสอบถาม การใชแบบประเมินในประเด็น
- พฤติกรรมการเขาเรียน การตรงตอเวลา การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน
- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- เลือกและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลไดเหมาะสม (5.1)
- นําเสนอผลงานที่เหมาะสม (5.2)
- เลือกและใชแหลงขอมูลในการศึกษาขอมูลและความรูเหมาะสมกับวัตถุประสงคในงาน
(5.3)
- สืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูโดยใชอินเทอรเน็ต (5.4)
- สื่อสารทั้งการเขียน และการพูดอยางมีประสิทธิภาพ (5.7)
5.2 วิธีการสอน
- การอภิปราย
- การประชุมกลุม
- การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-study)
- การเรียนรูจากการปฏิบัติ
- การนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสังเกต การบันทึก และการใชแบบประเมินในประเด็น
- กระบวนการทํางานและกระบวนการกลุม
- พฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ผลงาน / รายงาน
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- การนําเสนอผลงาน
- การประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาหที่

1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนํารายวิชา / ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับอนามัย
สวนบุคลลและชุมชน
เบื้องตน

2

สุขวิทยาของอวัยวะ
รางกาย
สมรรถภาพทางกาย
ทรวงทรง การออกกําลัง
กาย การพักผอน และ
การนอน / การทดสอบ
ยอยครั้งที่ 1
อาหารและโภชนาการ

3

4-5
5-6

7
8-9

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
- แนะนํารายวิชาและใหผูเรียนรวมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
- มอบหมายงานใหผูเรียนศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
สุขภาพ
3
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
3
-บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
- ขอสอบยอยครั้งที่ 1
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การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม/ การทดสอบ
ยอยครั้งที่ 2

21

โรคติดตอและโรคไม
ติดตอ

3

- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
- ขอสอบยอยครั้งที่ 2
สอบกลางภาค
- นักศึกษารวมกันอภิปรายปญหา ในเรื่องของโรคในประเทศ
ไทย วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนะแนวทางในการปองกัน
และแกไขปญหาสุขภาพของไทย
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน

ผูสอน
อาจารย
พัชรสิริ

อาจารย
พัชรสิริ
อาจารย
พัชรสิริ

อาจารย
พัชรสิริ
อาจารย
พัชรสิริ

อาจารย
พัชรสิริ
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สัปดาหที่
10
11

12

13-14

15
16

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
3
- การฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษาฝกปฎิบัติ
- บรรยายประกอบ
สิ่งเสพติดใหโทษ/ การ
3
- นักศึกษารวมกันอภิปรายปญหาในในประเทศไทย วิเคราะห
ทดสอบยอยครั้งที่ 3
สาเหตุและเสนอแนะแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
- ขอสอบยอยครั้งที่ 3
สุขภาพจิต
3
- นักศึกษารวมกันอภิปรายปญหาในในประเทศไทย วิเคราะห
สาเหตุและเสนอแนะแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
การสงเสริมสุขภาพ /
3
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
การทดสอบยอยครั้งที่ 4
ตอบคําถามในชั้นเรียน
- ยกตัวอยางโครงการสงเสริมสุขภาพ และมอบหมายงาน
- ขอสอบยอยครั้งที่ 4
การประเมินทางดาน
3
- บรรยายประกอบ ยกตัวอยาง ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
สุขภาพ
ตอบคําถามในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

ผูสอน
อาจารย
ผูเชี่ยวชาญ
อาจารย
พัชรสิริ

อาจารย
พัชรสิริ

อาจารย
พัชรสิริ

อาจารย
พัชรสิริ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.
2
3.

4.

5.

ผลการ
เรียนรู
1.2, 1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 4.4, 5.7
1.2, 1.4, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 4.4, 5.7
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.7
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
5.2, 5.3, 5.4, 5.7
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
50 %

3,6,11,14

10%

9, 11, 14

30%

การเขารวม
กิจกรรมวิชาการ
และการทํากิจกรรม
ในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

5 %

คุณธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

สอบกลางภาค และ
ปลายภาค
การทดสอบยอย
เพื่อทบทวนความรู
นําเสนอความรู ที่
ถูกตอง

กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมในชั้นเรียน สัดสวนการวัดผล 35 % มีคะแนนเต็ม 35 คะแนน โดยงานแต
ละชิ้นกําหนดการใหคะแนนดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน 1.5 คะแนน
1 คะแนน
0.5 คะแนน
1. การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด 2 ประเด็น ขาดมากกวา 2 ประเด็น
2. ความถูกตองของงาน
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
3. คุณภาพของงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
5. ความตั้งใจและความพยายาม
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมากหรือลอกงาน
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คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
สัดสวนการวัดผล 5 %
เกณฑการใหคะแนน
2 คะแนน 1.5 คะแนน 1 คะแนน
1. การเขาเรียน
ครบ
ขาด1ครั้ง
ขาด 2 ครั้ง
2. ความตั้งใจเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
3. การมีสวนรวมในการเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
4. ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
มาก
ปานกลาง
นอย
5. มารยาท
มาก
ปานกลาง
นอย

0.5 คะแนน
ขาดมากกวา 2 ครั้ง
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง

4. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด คะแนน
เกณฑการพิจารณา
A 90 – 100 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
B+ 85 - 89 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
B
75 - 84 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
C+ 70 - 74 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
C
60 - 69 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
D+ 55 - 59 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
D 50 - 54 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา
F
0 - 49 ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา

คิดเปน 90 -100%
คิดเปน 85 - 89 %
คิดเปน 75 - 84 %
คิดเปน 70 - 74 %
คิดเปน 60 - 69 %
คิดเปน 55 - 59 %
คิดเปน 50 - 54 %
คิดเปน 0 - 49 %

นักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ป
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนที่จัดทําขึ้นโดยผูสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ณรงคศักดิ์ หนูสอน. การสงเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2555.
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ทิพวรรณ เรืองขจร. สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน. สงขลา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550.
สุรเดช สําราญจิต และจิตติมา โสภารัตน. สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, มปป.
ศุภลักษณ วัฒนาวิทวัส. สุขภาพสวนบุคคล. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2542.
Wolrd health Organization. Health promotion. สืบคนจาก :
http://www.who.int/topics/health_promotion/en/, 2555

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกตขณะ
สอน และการสัมภาษณนักศึกษาบางคน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
อาจารยผูสอนรายวิชาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา
60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตรภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
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เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
------------------------------

