รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การสรางเสริมสุขภาพ
(Health promotion)
รหัสวิชา 6022406
(ตอนเรี ยน B)

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลชุมชน

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 6022406 การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion)
2. จํานวนหนวยกิต 2 (1-2-3)
3. ประเภทหลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
 กลุมวิชาวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ณัฐรพี ใจงาม/อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
อาจารยผูสอนภาคทฤษฎี
ผศ.ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
อาจารยณัฐรพี ใจงาม
อาจารยอริยา ดีประเสริฐ
อาจารยผูสอนภาคทดลอง
อาจารย ณัฐรพี ใจงาม
อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารยรังสรรค มาระเพ็ญ
ผศ.ดร. เพชรรัตน เจิมรอด
อาจารย ดร.อรนุช ชูศรี
5. ภาคเรียน/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 /นักศึกษาชั้นปที่ 2 ( 60 คน)
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน หองเรียน 305 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
( 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขต
บางพลัด กทม.10700)
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 2 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฏีการสงเสริมสุขภาพ กลยุทธในการสงเสริมสุขภาพ
และปองกัน การเจ็บ ป ว ย แกบุ คคลทุ กช ว งวัย ครอบครั ว และชุ มชน สามารถจั ดโครงการส งเสริ ม
สุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย ตลอดจนสามารถประเมินผลการสงเสริมสุขภาพได
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เพื่อ
2.1 เปนการปรับตามวงรอบของการพัฒนาหลักสูตร
2.2 สรางความเชื่อมโยงไปยังวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนในชั้นปที่ 3 มากขึ้น
2.3 ปรับสาระการเรียนรูทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของหลักการและแนวคิด
ดาน การสรางเสริมสุขภาพ
2.4 สะทอนการบูรณาการกับพันธกิจดานบริการวิชาการอยางเปนรูปธรรม (ในโครงการ การ
จัดบริการสรางเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย บุคคลวัยทํางานและวัยสูงอายุบูรณาการในรายวิชาการสราง
เสริมสุขภาพ)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตเชิงสรางเสริม
สุขภาพ การประยุกตใช หลักการ และวิธีการสรางเสริมสุขภาพในระดับบุคคล และกลุมคน
Concepts, principles and theories on health promotion; health promoting lifestyle; the application of health promotion principles and strategies on individuals and
population groups
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

15 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
วัน เวลาใหคําปรึกษา : วันพฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 16.00 -17.00 น.
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วิธีการดําเนินการ : 1. อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาที่หนาหองทํางาน
และ ใน E-learning
2. นักศึกษานัดวัน เวลา ลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3. อาจารยใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล / กลุม ตามความตองการหรือตาม
เวลาทีก่ ําหนดและ ประกาศใหทราบภายหลัง
ชื่อ-สกุล อาจารย
ผศ.ดร.เพชรรัตน เจิมรอด
อ. รังสรรค มาระเพ็ญ
อ.ดร.อรนุช ชูศรี
อ.ณัฐรพี ใจงาม

สถานที่
9465
9465
9465
9465

อีมล
Petch_j1@hotmail.com
rangson125366@hotmail.com
Orranuch2004@yahoo.com
lemonaui@ yahoo.com

โทรศัพท
081-8612596
061-6194155
086-3756615
085-8422295

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพั ฒ นาผลการเรี ยนรู ในกลุมมาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่มุงหวังตามหลักสู ตร เมื่ อสิ้น สุ ด
รายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
 4.1.2สามารถควบคุมตนเอง
แยกแยะความดีความถูกตอง
ความดี และความชั่วได
 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และผลการกระทําของ
ตนเอง
 4.1.4.มีความกตัญู เสียสละ
ซื่อสัตย และมีวินัยมีความ
รับผิดชอบตอการกระทําของ
ตนเอง ซื่อสัตย
 4.1.8มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคม อยางตอเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ปฐมนิเทศบรรยายสอดแทรก
ประเด็นความถูกตอง ความดี
ระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ
2. เปนแบบอยางตอผูเรียน (Role
model) ในดานการตรงตอเวลา การ
เคารพในสิทธิของผูใชบริการ และ
การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม
3. บรรยายสอดแทรกและ
ยกตัวอยางพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคลที่เหมาะสมในการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
4. วิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพทีไ่ มเหมาะสมตอการเปน
แบบอยางในการสรางเสริมสุขภาพ
4. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น

1.จากการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นหนาชั้นเรียนเกี่ยวของ
กับกรณีศึกษาในดานบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของ
พยาบาลในเรื่องพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการสรางเสริม
สุขภาพ
2. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิตและผลผลิต
ของรายงาน
3. ความรับผิดชอบตองานกลุม
และรายบุคคล
4. การเขาเรียนตามเวลาที่
กําหนดและตรวจสอบใบเซ็นชื่อ
เขาเรียน
5. การสงงานตรงเวลาตามเวลา
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพตามประสบการณของ
นักศึกษา
5. ฝกการมีวินัย (Discipline) ใน
การเรียนและการสอบ เชน การ
มอบหมายงาน การสงงาน การเขา
เรียน
2. ความรู
1.มอบหมายใหศึกษาจากบทเรียน
 4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สื่อการสอนในระบบ E-learning
สาระสําคัญของศาสตรที่เปน
ลวงหนากอนเขาชั้นเรียนทุกการ
พื้นฐานชีวิตและทางวิทยาศาสตร 2.บรรยาย (Lecture)
สุขภาพ
3.การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ชั้นเรียน (Discussion and sharing)
เกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริม
สุขภาพ
4. การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case
analysis)
4.การจัดทําแผนที่ความคิด (Mind
mapping)
5.จัดประสบการณการเรียนรูให
นักศึกษาคนหาปญหา (Inquiry)
และเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)
ทั้งโดยการมอบหมายใหสืบคนขอมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการ
เรียนรู และทํารายงานสงหรือ การ
เรียนรูจากสถานการณจริง
(Authentic learning) ในชุมชนโดย
ประเมินพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และการผลิตสื่อเพื่อสรางเสริม
สุขภาพ
6.มอบหมายใหนักศึกษาออกแบบ
และ ดําเนินการจัดทํา โครงการ
(Project based learning)

วิธีการประเมินผล
ที่กําหนด
6.พฤติกรรมในการสอบ และ
การใหขอมูลในการประเมิน
ประชุมกลุม
7. การมาพบตามเวลานัดหมาย
1. การสอบดวยขอสอบ MEQ
และ MCQ
2. จากคุณภาพรายงาน การ
นําเสนอ และ การอภิปราย
3. จากกระบวนการ และผล
การจัดทํา โครงการ การจัด
นิทรรศการ
4. ผลงานการผลิตสื่อเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน
7. การวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันการเจ็บปวยจาก
กรณีศึกษาตัวอยาง
8.มอบหมายงานนักศึกษาเปน
รายบุคคลฝกการเขียนแผนการให
ความรูทางสุขภาพแกบุคคลและ
ครอบครัว

3. ทักษะทางปญญา
 4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเอง 1. ใหนักศึกษาบันทึกการเรียนรูเพื่อ
รูจุดออนจุดแข็งของตนเอง เพื่อ การสะทอนคิดของตนเอง
นําไปสูการพัฒนาตนเอง
(reflection sheet) จากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลัง
เรียน
 4.3.2สามารถวิเคราะห และ
2. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุม
เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่ ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อการสราง
หลากหลายและเชื่อถือได
เสริมสุขภาพ ภายใตคําแนะนําของ
อาจารย
 4.3.3 สามารถคิดอยางเปน
ระบบมีวิจารณญาณ โดยใชองค 3. มอบหมายนักศึกษาเปนรายบุคคล
ความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ เขียนแผนการใหความรูดานสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ และการ แกบุคคลและครอบครัว
แกปญหาในชีวิตประจําวัน และ 4. การศึกษาในพื้นที่จริง (field
ปญหาเชิงวิชาชีพ
visit) แลวนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู
5. มอบหมายใหนักศึกษาออกแบบ
และ ดําเนินการจัดทําโครงการสราง
เสริมสุขภาพ (Project based
learning)
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 4.4.1 ทักษะในการสราง
สัมพันธภาพในระหวางผูเรียน
และกับผูสอน ผูใชบริการ และ
การสื่อสารทางบวกกับผูเรียน
ผูสอนผูใชบริการและผูรวมทีม

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม (Team working)
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
ไดแกการผลิตสื่อเพื่อสรางเสริม

วิธีการประเมินผล

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวาง การอภิปราย
2. ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแกการวิเคราะห
พฤติกรรมสุขภาพ และปจจัยที่
มีผลตอสุขภาวะของตนเอง การ
วางแผนการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของตนเอง
3. การนําเสนอการคนควา
ขอมูลในชั้นเรียน
4. รายงานการเขียนแผนการให
ความรูดานสุขภาพ
5. ผลงานการศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
การใชกระบวนการแกไขปญหา
การผลิตสื่อเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ
6. สังเกตกระบวนการ และ ผล
การแกไขปญหาในการจัด
โครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียน
กับผูใชบริการ และผูรวมทีม
สุขภาพ (แบบประเมิน
6

ผลการเรียนรู
สุขภาพและทีมสุขภาพ

วิธีการสอน
สุขภาพ การจัดโครงการเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
2. การเรียนรูโดยการใหบริการแก
 4.4.2 สามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคลากรในทีมสุขภาพใน สังคม (Service learning)โดยการ
การใหบริการที่มีคุณภาพและเกิด จัดโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
ความปลอดภัยตอผูใชบริการ
ใหแกชุมชนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน
โครงการ การจัดบริการสรางเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย บุคคลวัยทํางาน
และวัยสูงอายุบูรณาการในรายวิชา
การสรางเสริมสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
และ ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนผูเรียน
4. มอบหมายใหนักศึกษาออกแบบ
และ ดําเนินการจัดทํา โครงการ
(Project based learning)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ตัวเลขและใชสถิติไดอยาง
ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดคํานวณ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และ (Calculation) ตัวเลข สถิติ ในสรุป
ปฏิบัติวิชาชีพ
และวิเคราะหการประเมินพฤติกรรม
 4.5.2 สามารถแปลงขอมูลให
สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปนขาวสารที่มีคุณภาพ เพื่อการ 2. การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สื่อสารและถายทอดไปยังบุคคล สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
และกลุมคน ไดอยางมี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
สถานการณ
ไดแกมอบหมายใหนักศึกษาคนควา
 4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การ (Searching) บทความ/บทความวิจัย
ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
สารสนเทศ เพื่อนํามาเปนขอมูลใน
เรียนรู และสนับสนุนการ
การผลิตสื่อเพื่อสรางเสริมสุขภาพ

วิธีการประเมินผล
กระบวนการกลุม)
2. การประเมินพฤติกรรมใน
การพบอาจารยประจํากลุม
3. คุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดานกระบวนการ
และผลลัพธ
(แบบประเมินรายงาน)

1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ จาก
การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
ทั้งในหองเรียน และ ชุมชน
3. การประเมินสื่อเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ (แบบประเมินสื่อ)
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ผลการเรียนรู
ปฏิบัติงาน

วิธีการสอน
และจัดโครงการเพื่อสรางเสริม
สุขภาพโดยมีการวิเคราะหขอมูล
อยางมีเหตุผลประกอบขอมูลทาง
สถิติ หรือขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลง
ที่อางอิงได
3. การจัดประสบการณการเรียนรูท ี่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถ
ในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะ
การนําเสนอ (Presentation)
ขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ ไดแก การนําเสนอดวยปาก
เปลา (Oral presentation), การ
นําเสนอดวยโปสเตอร (Poster
presentation), การจัดทําแผนพับ
(Leaflet), การจัดทําวิดิโอ หรือ
ภาพยนตร (Video or movie)
4. มอบหมายการทํารายงาน
(Report) รายบุคคล/รายกลุม
พรอมนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอเรื่อง
วัน-เวลา
1
ปฐมนิเทศรายวิชา
บทที่ 1 แนวคิดและหลักการและ
16 ส.ค. 62 กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ
12.00-13.00น.

(1 ชม.)

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการ
16 ส.ค. 62 สรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
13.00-15.00น. สุขภาพ
(2 ชม.)
- Health Promotion Model

2

บทที่ 2 (ตอ)
- Trans-theoretical Model and
23 ส.ค. 62 Stage of Change
12.00-14.00น. - Social Networks and Social
(2ชม.) Support

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
- Group discussion บรรยายสรุป
ประเด็น เรื่องแนวคิดและหลักการและ
กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ และ
แนวคิดและทฤษฎีการสรางเสริม
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ
และกลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ

อาจารย
ผูสอน
อ.รังสรรค
มาระเพ็ญ

- Group discussion บรรยายสรุป
ประเด็น เรื่องแนวคิดและทฤษฎีการ
สรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางที่ประยุกตใช Health
Promotion Model

อ.ดร.อรนุช
ชูศรี

- Group discussion บรรยายสรุป
ประเด็น เรื่องแนวคิดและทฤษฎีการ
สรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ (ตอ) และ การประเมินการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคคล
- นักศึกษาฝกหัดใชแบบประเมิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคคล
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ

อ.ณัฐรพี
ใจงาม
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
2
23 ส.ค. 62
14.00-15.00น.

(1 ชม.)

3
30 ส.ค. 62
12.00-13.00น.

(1 ชม.)

30 ส.ค. 62
13.00-14.00น.

(1 ชม.)

30 ส.ค. 62
14.00-15.00น.

(1ชม.)

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
บทที่ 2 (ตอ)
- Group discussion บรรยายสรุป
- Social Cognitive Theory
ประเด็น เรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการ
- Empowerment
สรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ (ตอ)
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการ
สรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ
บทที่ 3
- Group discussion บรรยายสรุป
- แนวทางการสงเสริมสุขภาพตาม ประเด็น เรื่องแนวทางการสงเสริม
กฎบัตรออตตาวา(Ottawa Charter) สุขภาพตามกฎบัตรและการประชุม
- แนวทางการสงเสริมสุขภาพตาม การสรางเสริมสุขภาพโลกและการ
หลักโตรอนโต (TORONTO
สรางเสริมสุขภาพดานการสูบบุหรี่ การ
Charter)
ดื่มสุรา การใชสารเสพติด และ
-ประเด็นในการสรางเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ดานการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช - อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
สารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทาง ประเด็นสําคัญ
เพศ
บทที่ 4
- Group discussion บรรยายสรุป
การสงเสริมสุขภาพดานอาหารและ ประเด็น เรื่องการสงเสริมสุขภาพดาน
โภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
ดานอาหารและโภชนาการ
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ
บทที่ 5
- Group discussion บรรยายสรุป
การสงเสริมสุขภาพดานกิจวัตร
ประเด็น เรื่องการสงเสริมสุขภาพ
ประจําวันและการออกกําลังกาย
ดานกิจวัตรประจําวันและการออก
กําลังกาย
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ

อาจารย
ผูสอน
อ.รังสรรค
มาระเพ็ญ

อ.ณัฐรพี
ใจงาม

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ.ดร.อรนุช
ชูศรี
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

4
6 ก.ย. 62
13.00-14.00น.

(1 ชม.)

6 ก.ย. 62
14.00-15.00น.

(1ชม.)

5
13 ก.ย.62
12.00-14.00
(2 ชม.)
13 ก.ย.62
140.00-15.00
น.

(1 ชม.)

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
อาจารย
สื่อที่ใช
ผูสอน
ดานกิจวัตรประจําวันและ
การออกกําลังกาย
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ
บทที่ 6
- Group discussion บรรยายสรุป
อ.อริยา
การสงเสริมสุขภาพดานการจัดการ ประเด็น เรื่องการสงเสริมสุขภาพดาน
ดีประเสริฐ
ความเครียด
การจัดการความเครียด
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียด
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ
ผศ.ดร.เพชรรัตน
บทที่ 7
- Group discussion บรรยายสรุป
เจิมรอด
การสงเสริมสุขภาพดานการพัฒนา ประเด็น เรื่องการสงเสริมสุขภาพดาน
ดานจิตวิญญาณ
การพัฒนาดานจิตวิญญาณ
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ
ผศ.ดร.เพชรรัตน
บทที่ 8
- Group discussion บรรยายสรุป
เจิมรอด
แผนโครงการและแผนการใหความรู ประเด็น เรื่อง แผนโครงการและ
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
แผนการใหความรูเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ
- นักศึกษาแบงกลุมอภิปรายและฝกหัด
เขียนโครงการและแผนการสอน
บทที่ 9
- Group discussion บรรยายสรุป
อ.ดร.อรนุช
การสื่อสารดานสุขภาพและรูปแบบ ประเด็น เรื่องการสื่อสารดานสุขภาพ
ชูศรี
การจัดกิจกรรมสุขภาพ (Health
และรูปแบบการจัดกิจกรรมสุขภาพ
Event)
(Health Event)
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการสื่อสารดาน
สุขภาพและรูปแบบการจัดกิจกรรม
สุขภาพ (Health Event)
11

สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอเรื่อง

6

ภาคทดลองบทที่ 2
ฝกสรางแบบสํารวจขอมูลการสราง
20 ก.ย.62 เสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย วัยรุน
12.00-15.00น. วัยทํางานและวัยสูงอายุ
(3ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ

อาจารย
ผูสอน

- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
เพื่อใชแบบสํารวจขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพของเด็กปฐมวัย วัยทํางาน
วัยรุนและวัยสูงอายุ
สื่อการสอน
- คูมือมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก
- แบบสํารวจขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพ (ประกาย จิโรจนกุล, 2554)
- แบบสํารวจขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพ (Walker S.N., Sechrist K.,
Pender N. 1995)

อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ

27ก.ย.62

สอบกลางภาค
27 ก.ย.62

09.00-11.00น.

09.00-11.00น.

(2 ชม.)

(บทที่ 1 – บทที่ 5)
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ภาคทดลองบทที่ 2
ฝกใชแบบสํารวจขอมูลการสราง
4 ต.ค 62 เสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย วัยรุน
12.00-15.00น. วัยทํางานและวัยสูงอายุ
(3ชม.)
8
11 ต.ค 62
12.00-13.00น.

(1 ชม.)

บทที่ 10
การประเมินผลโครงการ

- นักศึกษาใชแบบสํารวจขอมูลการ
สรางเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย วัย
ทํางาน วัยรุนและวัยสูงอายุ
สื่อการสอน
- แบบสํารวจขอมูลการสรางเสริม
สุขภาพ
- Group discussion บรรยายสรุป
ประเด็น เรื่องการประเมินผลโครงการ
- นักศึกษารวมกันอภิปรายกรณี
ตัวอยางเกี่ยวกับการประเมินผล
โครงการ
- อาจารยสรุปบทเรียนและชี้แนะ
ประเด็นสําคัญ

อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ

ผศ.ดร.เพชรรัตน
เจิมรอด
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สัปดาหที่
วัน-เวลา

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
เพื่อเขียนโครงการสรางเสริมสุขภาพที่
สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูล
การสรางเสริมสุขภาพ
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
เพื่อเขียนโครงการสรางเสริมสุขภาพที่
สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูล
การสรางเสริมสุขภาพ

ภาคทดลอง บทที่ 4-8
11 ต.ค 62 วางแผนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
13.00-15.00น. สําหรับเด็กปฐมวัย วัยทํางานและ
(2 ชม.)
วัยสูงอายุ
9
ภาคทดลอง บทที่ 4-8
วางแผนโครงการสรางเสริมสุขภาพ
18 ต.ค 62 สําหรับเด็กปฐมวัย วัยทํางานและ
12.00-15.00น. วัยสูงอายุ
(3ชม.)
10
ภาคทดลอง บทที่ 4-8
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
วางแผนการใหความรูเพื่อสรางเสริม เพือ่ เขียนแผนการใหความรูเพื่อสราง
25 ต.ค 62 สุขภาพระดับบุคคล (แผนการสอน) เสริมสุขภาพระดับบุคคล
12.00-15.00น.
(แผนการสอน)
(3ชม.)
11
ภาคทดลอง บทที่ 8
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
ฝกสรางสื่อสุขภาพที่สอดคลองกับ เพื่อสรางสื่อสุขภาพที่สอดคลองกับ
1 พ.ย 62 เปาหมายของโครงการสรางเสริม
กลุมเปาหมายของโครงการ
12.00-15.00น. สุขภาพ
(3ชม.)
12
ภาคทดลองบทที่ 8
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
8 พ.ย.62 ฝกสรางสื่อสุขภาพที่สอดคลองกับ เพื่อสรางสื่อสุขภาพที่สอดคลองกับ
12.00-15.00น. เปาหมายของโครงการสรางเสริม
กลุมเปาหมายของโครงการ
(3ชม.)
สุขภาพ
13
ภาคทดลองบทที่ 9
นักศึกษาจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
15 พ.ย.62 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
สําหรับเด็กปฐมวัย วัยทํางาน วัยรุน
12.00-15.00น.
และ
(3ชม.)
วัยสูงอายุซึ่งเปนกิจกรรมในแผนงาน
โครงการ การจัดบริการสรางเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย บุคคลวัยทํางาน
วัยรุนและวัยสูงอายุบูรณาการใน
รายวิชาการสรางเสริมสุขภาพ

อาจารย
ผูสอน
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
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สัปดาหที่
วัน-เวลา
14

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
สัมมนา เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ - นักศึกษานําเสนอกิจกรรมสรางเสริม
ตามกลุมวัย
สุขภาพ
22 พ.ย.62
- นักศึกษาสะทอนคิดเกี่ยวกับ
12.00-15.00น.
ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ
(3ชม.)
15
ภาคทดลองบทที่ 10
- นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
ประเมินผลการสรางสื่อสุขภาพและ เพื่อรายงานการประเมินผลการสราง
29 พ.ย.62 โครงการ
สื่อประกอบการจัดกิจกรรมสรางเสริม
12.00-15.00น.
สุขภาพ
(3ชม.)
16
สรุปประมวลเนื้อหาและกิจกรรมการ - นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษากลุม
สรางเสริมสุขภาพทุกชวงวัย
เพื่อสรุปใจความสําคัญของการสราง
13 ธ.ค.62
เสริมสุขภาพทุกชวง

อาจารย
ผูสอน
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ
อ.ณัฐรพี
ใจงาม
และคณะ

08.00-09.00น.

(1 ชม.)
16

สอบปลายภาค
(บทที่ 6 – บทที่ 10)

13 ธ.ค.62
09.00-11.00น.
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
สัปดาห
ที่
ที่ประเมิน
1
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8 1. ประเมินกระบวนการกลุม
1 - 16
4.3.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็น และ
การมีสวนรวมในการอภิปราย
2
4.2.1
สอบ
7 และ 16
(กลางภาค 30 % ปลายภาค 20 %)
3
4.1.3, 4.1.8, 4.2.1,
3.1 ประเมินคุณภาพกิจกรรมสราง
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
เสริมสุขภาพ
4.4.1, 4.4.2, 4.5.1,
1) การสํารวจขอมูลการสรางเสริม
8
4.5.2, 4.5.3,
สุขภาพและการวิเคราะหผลการ
สํารวจ (8 %)
2) การออกแบบโครงการและจัด
9
กิจกรรม (8 %)
3) การออกแบบแผนการสอน
11
(6 %)
4) การผลิตสื่อสุขภาพ (8 %)
12
3.2 ประเมินคุณภาพรายงาน
(งานกลุม)
3.3 การสะทอนคิด
(งานเดี่ยว)

สัดสวนของ
การประเมินผล
5%
50 %
30 %

14

10 %

14

5%

การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูโดยใชคะแนนอิงเกณฑและอิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับ
คะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ผลคะแนน
A
90-100 คะแนน
B+
85-89 คะแนน
B
75-84 คะแนน
C+
70-74 คะแนน
C
60-69 คะแนน
F
ต่ํากวา 60
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หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการเรียนเมื่อเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนชั่วโมงเรียน
2. การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไป
สําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางชวยเหลือผูเรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและพบกับนักศึกษารับทราบปญหาและหา
แนวทางการแกไขปญหารวมกัน
3.2 จัดการสอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาตามที่มีการนัดหมายรวมกันกับอาจารย
ผูสอน
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Test Blueprint
ประกอบการออกขอสอบวิชาสรางเสริมสุขภาพ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562

วิเคราะห

เขา ใจ

นํา ไปใช

วิ เคราะห

ขอ

รู จํา

รวม

นําไป ใช

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการสรางเสริม
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
(มีคะแนนการฝกปฏิบัต)ิ
บทที่ 3 แนวทางการสงเสริมสุขภาพตาม
กฎบัตร
บทที่ 4 การสงเสริมสุขภาพ
ดานอาหารและโภชนาการ
บทที่ 5 การสงเสริมสุขภาพดานกิจวัตร
ประจําวันและการออกกําลังกาย
รวมสอบกลางภาค
บทที่ 6 การสงเสริมสุขภาพ
ดานการจัดการความเครียด
บทที่ 7 การสงเสริมสุขภาพ
ดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ
บทที่ 8 แผนโครงการและแผนการให
ความรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
บทที่ 9 การสื่อสารดานสุขภาพและ
รูปแบบการจัดกิจกรรมสุขภาพ (Health
Event)
บทที่ 10 การประเมินผลโครงการ
รวมสอบปลายภาค
รวม

ระดับการวัด
(Summative)

เขาใจ

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการและ
กลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ

ระดับการวัด
(Formative)

รูจํา

เนื้อหา

จํานว
น
ชั่วโมง

1

1

1

3

0

0

0

0

0

5

5

5

7

10

3

0

0

0

0

25

1

1

1

3

0

0

0

0

0

5

1

1

1

3

1

1

1

3

-

9

11 22

1

1

1

3

1

1

1

3

2

2

3

5

1

1

1

3

1
15

0 1 2
5 7 16
14 18 38

5
0

0

0

0

0
5

0
3

0 0
0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2
2
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
30
75

0

0
0

45
5
5
10
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ประกาย จิโรจนกุล. (2554). ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพที่เลือกสรรและการ
นําไปใช. กรุงเทพมหานคร. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
Bastable, S. (2003). Nurse as Educator : principle of Teaching and Learning for Nursing
Practice. Massachuaetha : Jones and Bartletl Puttirher, Inc
Greenberg, J. (2003). Health Education and Health Promotion. 5th Edition. Maryland:
University of Maryland.
Porch, D.J. (2004). Public and Community Health Nursing Practice: A Population –
Based Approach. California: Sage Publiccations, Inc.
Spradley, W.B. and Allender, A.J. (2005). Community Health Nursing Promoting and
Protecting the Public’s Health. 6th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อุทัยวรรณ สุกิมานิล. (2548). การบริการปฐมภูมิ (Primary Care). กรุงเทพมหานคร: บริษัทผลิต
สื่อจํากัด.
จินตนา พัฒนพงศธร และประภาภรณ จังพานิช. (2556). คูมือมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก. พิมพครั้งที่ 1.
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
Walker S.N., Sechrist K., Pender N. (1995). LIFESTYLE PROFILE II. [Online]. Retrieved
August 9, 2014, from http://www.unmc.edu/nursing/docs/English_HPLPII.pdf.
หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย เ ป น รายบุ ค คลโดยนั กศึ ก ษาในระบบ
ออนไลน และการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
1.3 การบันทึกการเรียนรูโดยการสะทอนคิดของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินการสอนโดยทีมผูสอน
2.2 ประเมินผลจากผลการสอบแตละหัวขอในรายวิชา
2.3 ผลการวิเคราะหขอสอบ
2.4 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
18

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผลจากการสัมมนาปญหาการเรียนการสอนประจําประหวางอาจารยและนักศึกษา
3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมผูสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียน
3.3 นําเสนอการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา ภายในสาขาวิชา และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการของคณะฯ
3.4 พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากชิ้นงานที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจ ารณาสอบทวนคะแนนรายงาน การนํ าเสนอ การสอบ กลางภาค-ปลายภาค ผลการ
วิเคราะหขอสอบ และผลการเรียนโดยอาจารยผูรับผิดชอบวิชา/ทีมอาจารยผูสอนและหัวหนาสาขา
4.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา ประเมินผลลัพธการเรียนรู ตามที่
กําหนดใน มาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร และพิจารณาเกรดและผลการ เรียนรูตาม
แนวปฏิบัติการทวนสอบ
4.3 อาจารยผูรับผิดชอบวิชา/ทีมอาจารยผูสอนเสนอผลการทวนสอบ ตอประธานหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาอนุมัติผลการเรียนปละเสนอใหคณบดีลงนาม
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการ
สอน จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

19

