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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6022404 การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion)

2. จํานวนหนวยกิต

3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.อารยา เชียงของ
อาจารยผูสอน
ดร.ประกาย จิโรจนกลุ
อ.ศรีสุดา วงศวิเศษกุล
อ.ณัฐนาฏ เราเสถียร
อ.ณัฐยา ศรีทะแกว
อ.จิราภรณ ชมมาสุข
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

อ.พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร
น.อ.หญิง นวลจันทร เครือวาณิชกิจ
อ.ฐิตาพร เขียนวงษ
อ.จิตรลดา ถาวรกุล
อ.อุดมลักษณ ดวงผุนมาตร

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฏีการสงเสริมสุขภาพ กลยุทธในการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันการเจ็บปวย แกบุคคลทุกชวงวัย ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดโครงการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันการเจ็บปวย ตลอดจนสามารถประเมินผลการสงเสริมสุขภาพได
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนัก ศึกษาสามารถ ประยุกตใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ ของ
บุคคลทุกชวงวัยและครอบครัว และชุมชน โดยใชกระบวนการจัดการความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันการเจ็บปวย บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพองครวมแบบพอเพีย ง ไดสอดคลองกับวิถีชุมชน เพื่อใหการ
สง เสริม สุขภาพในบุคคลที่มีสุขภาพดี ใหการปองกันโรคและคัดกรองโรคในบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง ไดตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาลชุมชนและสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางเสริม
สุขภาพ การประยุกตใช หลักการ และวิธีการสรางเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
สอนเสริมแกกลุม นักศึกษาที่
เรียนออน และ/หรือในกลุมที่มี
ความตองการครั้งละ 2 ชั่วโมง
กอนการสอบ

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
วัน เวลาใหคําปรึกษา : วันพฤหัสบดี และวันศุกร เวลา 16.00 -17.00 น.
วิธีการดําเนินการ : 1. อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาที่หนาหองทํางาน
และ Website ของคณะ
2. นักศึกษานัดวัน เวลา ลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
3. อาจารยใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล / กลุม ตามความตองการหรือตามเวลา
ที่กําหนดและ ประกาศใหทราบภายหลัง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
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การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้
นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีความรูเกี่ยวกับจริยธรรม 1. บรรยายสอดแทรกและ
1. คุณภาพของรายงานทั้ง
และจรรยาบรรณวิชาชีพการ
ยกตัวอยางพฤติกรรมสุขภาพของ
กระบวนการผลิตและผลผลิต
พยาบาล
บุคคลที่เหมาะสมในการสรางเสริม ของรายงาน
4.1.3 เคารพในคุณคาและ
สุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย 2. ความรับผิดชอบตองานกลุม
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและ 2. เปนแบบอยางตอผูเรียน (Role และรายบุคคล
ตระหนักในความแตกตางทาง
model) ในดานการตรงตอเวลา การ 3. การเขาเรียนตามเวลาที่
วัฒนธรรม
เคารพในสิทธิของผูใชบริการ และ
กําหนด
4.1.4 มีความรับผิดชอบตองาน การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
4. การสงงานตามเวลาที่กําหนด
ที่มอบหมายทั้งของตนเองและ
เหมาะสม
5.การตรวจสอบใบเซ็นชื่อเขา
และสวนรวม
3. วิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรม
เรียน
4.1.5 มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย สุขภาพที่ไมเหมาะสมตอการเปน
6. การสงงานตรงเวลา
ในการศึกษา การสงงาน การสอบ แบบอยางในการสรางเสริมสุขภาพ 7. การมาพบตามเวลานัดหมาย
มีความเสียสละ
4. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
8. พฤติกรรมในการสอบ และ
4.1.7 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น เกี่ยวกับพฤติกรรมการสรางเสริม
การใหขอมูลในการประเมิน
ในดานการดํารงตนและการ
สุขภาพตามประสบการณของ
ประชุมกลุม
ปฏิบัติงาน
นักศึกษา
5. ฝกการมีวินัย (Discipline) ใน
การเรียนและการสอบ เชน การ
มอบหมายงาน การสงงาน การเขา
เรียน ฯลฯ
6. ใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนออน
จับคูตามความสมัครใจกับนักศึกษาที่
มีผลการเรียนดีเพื่อทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน (Buddy learning)
2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
1. การบรรยาย (Lecture)
1. การสอบดวยขอสอบ MEQ
สาระสําคัญของศาสตรที่เปน
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูใน และ MCQ
พื้นฐานชีวิตและทางวิทยาศาสตร ชั้นเรียน (Discussion and sharing) 2. จากคุณภาพรายงาน การ
สุขภาพ
เกี่ยวกับสุขภาพและการสรางเสริม นําเสนอ และ การอภิปราย
4.2.2 มีความรูความเขาใจใน
สุขภาพ
3. จากกระบวนการ และผล
สาระสําคัญของศาสตรและศิลปะ 3. การวิเคราะหกรณีศึกษา (Case การจัดทํา โครงการ การจัด
ทางการพยาบาล
analysis)
นิทรรศการ
4.2.3 มีความรูความเขาใจใน
4. การจัดทําแผนที่ความคิด (Mind 4. ผลงานการผลิตสื่อเพื่อสราง
สาระสําคัญของกระบวนการ
mapping)
เสริมสุขภาพ
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ผลการเรียนรู
พยาบาลและกระบวนการ
แกปญหาสุขภาพ
4.2.6มีความรูความเขาใจใน
วัฒนธรรมสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุด
แข็งของตนเอง เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2สามารถสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูลและ
หลักฐานไปใชในการอางอิงและ

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
5. จัดประสบการณการเรียนรูให
5. การสอบรวบยอดเมื่อจบ
นักศึกษาคนหาปญหา (Inquiry)
หลักสูตร
และเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)
ทั้งโดยการมอบหมายใหสืบคนขอมูล
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการ
เรียนรู และทํารายงานสง หรือ การ
เรียนรูจากสถานการณจริง
(Authentic learning) ในชุมชนโดย
ประเมินพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรศูนย
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต และการผลิตสื่อเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
6. มอบหมายใหนักศึกษาออกแบบ
และ ดําเนินการจัดทํา โครงการ
(Project based learning)
7. จัดใหนักศึกษาดูงานกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ
มอบหมายนักศึกษาเปนรายบุคคล
เขียนรายงานการศึกษาดูงาน
8. การวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันการเจ็บปวยจาก
กรณีศึกษาตัวอยาง
9. มอบหมายงานนักศึกษาเปน
รายบุคคลฝกการเขียนแผนการให
ความรูทางสุขภาพแกบุคคลและ
ครอบครัว
1. ใหนักศึกษาบันทึกการเรียนรูเพื่อ
การสะทอนคิดของตนเอง
(reflection sheet) จากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลัง
เรียน
2. มอบหมายนักศึกษาเปนรายกลุม
ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ ภายใตคําแนะนําของ

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวาง การอภิปราย
2. ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแกการวิเคราะห
พฤติกรรมสุขภาพ และปจจัยที่
มีผลตอสุขภาวะของตนเอง การ
วางแผนการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของตนเอง
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ผลการเรียนรู
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.4 สามารถคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบโดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใชประสบการณเปนฐาน
4.3.5 สามารถใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการวิจัย
มาใชในการแกปญหา
4.3.6 สามารถแกไขปญหาอยาง
เปนระบบและสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและวามรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอผูอื่นมี
ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่อสารทางบวกกับ
ผูเรียน ผูสอนผูใชบริการและผู
รวมทีมสุขภาพ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและผูตามอยางมี
ความสุข
4.4.3 สามารถแสดงภาวะผูนําใน
การตัดสินใจเฉพาะหนาและใน
การผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองวิชาชีพ
และ สังคมอยางตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล
อาจารย
3. การนําเสนอการคนควา
3. มอบหมายนักศึกษาเปนรายบุคคล ขอมูลในชั้นเรียน
เขียนแผนการใหความรูด านสุขภาพ 4. รายงานการเขียนแผนการให
แกบุคคลและครอบครัว
ความรูดานสุขภาพ
4. การศึกษาดูงาน (Study visit)
5. ผลงานการศึกษาคนควา
แลวนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางเปนระบบ การวิเคราะห
5. มอบหมายใหนักศึกษาออกแบบ การใชกระบวนการแกไขปญหา
และ ดําเนินการจัดทําโครงการสราง การผลิตสื่อเพื่อการสรางเสริม
เสริมสุขภาพ (Project based
สุขภาพ
learning)
6. สังเกตกระบวนการ และ ผล
การแกไขปญหาในการจัด
โครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม (Team working)
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
ไดแกการผลิตสื่อเพื่อสรางเสริม
สุขภาพ การจัดโครงการเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
2. การเรียนรูโดยการใหบริการแก
สังคม (Service learning)โดยการ
จัดโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
ใหแกชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
และ ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอนผูเ รียน
4. มอบหมายใหนักศึกษาออกแบบ
และ ดําเนินการจัดทํา โครงการ
(Project based learning)

1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียน
กับผูใชบริการ และผูรวมทีม
สุขภาพ
2. การประเมินพฤติกรรมใน
การพบอาจารยประจํากลุม
3. คุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดานกระบวนการ
และผลลัพธ
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ผลการเรียนรู
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลในการ
สรางเสริมสุขภาพและปองกันการ
เจ็บปวยเปนขาวสารที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตอการสื่อสารกับ
บุคคลและกลุม คนใน
สถานการณที่หลากหลายและ
นําไปใชในการสรางเสริมสุขภาพ
ไดอยางเหมาะสม
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
การฟงและการเขียน
4.5.5 รูจักเลือกใชสารสนเทศ
ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่อสาร, คอมพิวเตอร,
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล
และการจัดการขอมูล

วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดคํานวณ
(Calculation) ตัวเลข สถิติ ในสรุป
และวิเคราะหการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
2. การจัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
ไดแกมอบหมายใหนักศึกษาคนควา
(Searching) บทความ/บทความวิจัย
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษจาก
สารสนเทศ เพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การผลิตสื่อเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และจัดโครงการเพื่อสรางเสริม
สุขภาพโดยมีการวิเคราะหขอมูล
อยางมีเหตุผลประกอบขอมูลทาง
สถิติ หรือขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลง
ที่อางอิงได
3. การจัดประสบการณการเรียนรูที่
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
1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ จาก
การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
ทั้งในหองเรียน และ ชุมชน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ จํานวน
หนวยการสอน /
ว.ด.ป. ชั่วโมง
หนวยการสอนยอย
1
1 ปฐมนิเทศรายวิชา

1

6

2

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน
อ. อารยา

- พบอาจารยผูรับผิดชอบวิชา
แนะนําอาจารยผูสอนและอาจารย
ที่ปรึกษาประจํากลุม
- แนะนําลักษณะวิชา ชี้แจง
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผล
- ชี้แจงงานมอบหมายและ
กําหนดเวลาในการสงงาน
- แนะนําแหลงการเรียนรู
หนวยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎี - บรรยายสอดแทรกและ
อ.อารยา
การสรางเสริมสุขภาพและ
ยกตัวอยางพฤติกรรมของบุคคลที่
พฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสมในการสรางเสริมสุขภาพ
2.1 พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับ
และการปองกันการเจ็บปวย
ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม
- วิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรม
2.2 Social Cognitive
สุขภาพที่ไมเหมาะสมในการสราง ดร.ประกาย
Theory
เสริมสุขภาพ
2.3 Theory of Planned
- นักศึกษารวมอภิปราย แสดง
Behavior
ความคิดเห็น
2.4 A preventive Model : - ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลง
The Health Belief Model การเรียนรูตางๆ
2.5 Empowerment
2.6 Health Promotion
Model
2.7 Transtheoretical Model
and Stage of Change
2.8 Social Networks /
Social Support
หนวยที่ 2 การประเมินการ
- บรรยายแบบมีสวนรวม
ดร.ประกาย
สรางเสริมสุขภาพของบุคคล
- ใหนักศึกษาทดลองประเมินภาวะ
3.1 แนวคิดในการประเมินการ สุขภาพโดยจับคูเก็บรวบรวมขอมูล

101
สัปดาหที่ จํานวน
ว.ด.ป. ชัว่ โมง

2

2

2

3

3

2

หนวยการสอน /
หนวยการสอนยอย
สรางเสริมสุขภาพของบุคคล
3.2 การจัดการขอมูลเพื่อการ
ประเมินพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ
3.3 แบบประเมินพฤติกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน

จากเพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาโดยใช แ บบ
ประเมินพฤติก รรมการสรางเสริม
สุขภาพ
- นักศึกษารวมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
- อาจารยสรุปประเด็นและตอบขอ
คําถาม
- ใหนักศึกษาบันทึกการเรียนรูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ภายหลังจบภาคการเรียน
หนวยที่ 3 การใหความรูดาน - บรรยายแบบมีสวนรวม
อ.ฐิตาพร
สุขภาพ และการเขียนแผน
- แบงกลุมนักศึกษาเปนกลุมยอย
โครงการเพื่อการสรางเสริม
เขียนแผนการสอน,การเขียนแผน
สุขภาพ
โครงการ
4.1 ความหมายและ
- สุมตัวอยางเพื่อนําเสนอการเขียน
วัตถุประสงคของการใหความรู แผนการสอน,การเขียนแผน
ดานสุขภาพ
โครงการ
4.2 กระบวนการใหความรูดาน - นักศึกษารวมอภิปรายแลกเปลี่ยน
สุขภาพ
ความเห็น
4.3 การใหความรูดานสุขภาพ
รายบุคคลและเปนกลุม
4.4 การเขียนแผนการสอน
4.5 การเขียนแผนโครงการเพื่อ
การสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
หนวยที่ 4 การสื่อสารดาน
- บรรยายแบบมีสวนรวม
ผศ.ดร.ภรณี
สุขภาพ
- นักศึกษารวมอภิปราย
5.1 หลักการสื่อสารดานสุขภาพ บูร ณาการความรู จ ากศาสตรเ ชิ ง
5.2 ความสําคัญของการสื่อสาร ประจักษ
ดานสุขภาพกับการสรางเสริม - ศึก ษาคนควาเพิ่ม เติม จากแหลง
สุขภาพ
การเรียนรูตางๆ
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการใน - แบงกลุมนักศึกษาและมอบหมาย
ระบบการสื่อสารดานสุขภาพ ใหผลิตสื่อการสรางเสริมสุขภาพ
5.4 เทคโนโลยีกับการสื่อสาร
ดานสุขภาพ
หนวยที่ 5 การใชแหลง
- บรรยายแบบมีสวนรวม
อ. ณัฐนาฏ
ประโยชนเทคโนโลยี ภูมิปญญา - ศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลง
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หนวยการสอน /
หนวยการสอนยอย
ทองถิ่น และการแพทย
ทางเลือกในชุมชน เพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ
6.1 การสรางเสริมสุขภาพโดย
ใชแหลงประโยชนในชุมชน
เทคโนโลยี และภูมิปญญา
ทองถิ่น
6.2 สุขภาพทางเลือกกับการ
สรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันการเจ็บปวย
6.3 อาหารทองถิ่นกับการสราง
เสริมสุขภาพ
6.4 ประชาสังคมและภาคีดาน
สุขภาพ
หนวยที่ 6 การสงเสริมสุขภาพ
ดานการจัดการความเครียด
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความเครียด
- ความเครียดและสุขภาพ
- ความเครียดที่เกิดขึ้นในแตละ
ชวงวัย

3

2

3

3

4

4

เทคนิคการจัดการความเครียด
เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
การแพทยทางเลือก

4

3

สอบกลางภาค หนวยที่ 1 – 6

5

3

หนวยที่ 7 การสงเสริมสุขภาพ
ดานการออกกําลังกาย
- ประโยชนของการออก
กําลังกาย
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออก
กําลังกาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน

การเรียนรู

บรรยายแบบมีสวนรวม
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงการเรียนรูตางๆและ
ฐานขอมูล

อ.อารยา

- สาธิตทดลองปฏิบัติ

คณะผูสอน

- ศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ทํารายงาน
- สาธิตทดลองปฏิบัติ

วิทยากรจาก
การแพทย
ทางเลือก

- บรรยายแบบมีสวนรวม
บรรยายแบบมีสวนรวม
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงการเรียนรูตางๆและ
ฐานขอมูล

อ.อารยา
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5

4

6

2

6

2

6

3

หนวยการสอน /
หนวยการสอนยอย
- แนวทางการสรางเสริม
พฤติกรรมการออกําลังกายใน
แตละวัย
- แนวทางการสรางเสริม
พฤติกรรมการออกําลังกายใน
แตละกลุม
หนวยที่ 7 การสงเสริมสุขภาพ
ดานการออกกําลังกาย
- การทดสอบสมรรถภาพทาง
รางกาย (Physical
Performance)
- การออกกําลังการเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ
- การออกกําลังกายเฉพาะโรค
หนวยที่ 8 การสงเสริมสุขภาพ
ดานโภชนาการ
หนวยที่ 9 กลยุทธในการสราง
เสริมสุขภาพ
- การใหคําปรึกษาเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
- การปรับพฤติกรรมเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ
หนวยที่ 10 การสรางเสริม
สุขภาพสําหรับเด็กและวัยรุน
8.1 การคัดกรองปญหาสุขภาพ
ที่พบบอยในวัยเด็ก
8.2 การสงเสริมและปองกัน
ปญหาภาวะโภชนาการในเด็ก
8.3 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
และการใหคําแนะนํา
8.4 หลักในการใหการดูแลเด็ก
ใหเกิดการเรียนรูในการสราง
เสริมสุขภาพ
8.5 สถานการณปญหาสุขภาพ
ที่พบบอยในวัยรุนเชนการใช
บุหรี่ สารเสพติด อุบัติเหตุ

กิจกรรมการเรียนการสอน

- สาธิตทดลองปฏิบัติ

อาจารย
ผูสอน

คณะผูส อน
จากศูนย
สุขภาพ
มหาวิทยาลั
ยราชภัฏ
สวนดุสิต

- สาธิตทดลองปฏิบัติ
- สาธิตทดลองปฏิบัติ

อ.อารยา
และคณะ
ผูสอน

- บรรยายแบบมีสวนรวม
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงการเรียนรูตางๆและ
ฐานขอมูล

อ.ณัฐยา
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7

2

7

2

7

3

8

สัปดาห
ที่ 9

7

หนวยการสอน /
หนวยการสอนยอย
ปญหาทางเพศสัมพันธ การ
ตั้งครรภไมพึงประสงค การ
ตั้งครรภในวัยรุนและปญหา
สุขภาพจิต
8.6 การคัดกรองปญหาสุขภาพ
ที่พบบอยในวัยรุน
8.7 การสงเสริมสุขภาพของ
วัยรุน
หนวยที่ 11 การสงเสริม
สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ
(Reproductive Health)
10.1 สถานการณอนามัยเจริญ
พันธ
10.2 การสงเสริมสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธ
หนวยที่ 12 การสรางเสริม
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุแบบ
องครวม
9.1 ระบบบริการสุขภาพและ
สังคมสําหรับผูสูงอายุใน
ประเทศไทย
9.2 การคัดกรองปญหาสุขภาพ
ที่พบบอยในวัยผูสูงอายุ
9.3 การสรางเสริมสุขภาพใน
ผูสูงอายุ
นําเสนอสื่อสรางเสริมสุขภาพ
จัดโครงการสรางเสริมสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย
ผูสอน

- บรรยายแบบมีสวนรวม
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงการเรียนรูตางๆ และ
ฐานขอมูล

อ.พิสุทธิ์

- บรรยายแบบมีสวนรวม
- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ใหนักศึกษาแบงกลุมในการคิด
วิเคราะหสถานการณและ
กรณีศึกษาในชั้นเรียน
- ศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงการเรียนรูตางๆและ
ฐานขอมูล

อ.น.อ.หญิง
นวลจันทร

- อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ใหนักศึกษานําเสนอกระบวนการ
ผลิตผลงาน และผลงาน
- มอบหมายใหนักศึกษานําเสนอ
ผลงานการนําภูมิปญญาไทยมาใช
ในการสรางเสริมสุขภาพ แตละชวง
วัย ในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ (Temporary
Exhibition)

อ.อารยา
และคณะ
ผูสอน
คณะผูสอน

สอบปลายภาค
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สัปดาหที่ จํานวน
ว.ด.ป. ชัว่ โมง

หนวยการสอน /
หนวยการสอนยอย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ประเมิน
1
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4,
4.1.5, 4.1.7
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.6
4.3.1
2
4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6,
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3,
4.4.4
4.5.2, 4.5.3, 4.5.5

3

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.6,

กิจกรรมการเรียนการสอน

งานที่จะใชประเมินผูเรียน
- การอภิปรายและการแสดง
ความคิดเห็น และการนําเสนอ
ในชั้นเรียน การทํางานกลุม
- การเขาชั้นเรียนและการมี
สวนรวมในชั้นเรียน
- การเขียนแผนการสอน
- การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพและการผลิตสื่อเพื่อ
สรางเสริมสุขภาพโดยการ
สืบคน และใชหลักฐานเชิง
ประจักษ
- จัดโครงการสรางเสริม
สุขภาพ
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

อาจารย
ผูสอน

สัปดาหที่
กําหนด

สัดสวนการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การเรียน

15%

2
2
3-7

5%
20%

8

10%

4
8

30%
20%

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางชวยเหลือผูเรียนออน
3.1 ใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําจากคะแนน GPA ในภาคการศึกษาที่ผานมาจับคูตามความสมัครใจกับ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 อาจารยผูรับ ผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและพบกับ นัก ศึก ษารับทราบปญหาและหาแนว
ทางการแกไขปญหารวมกัน
3.3 จัดใหมีการเฉลยแนวคิดขอสอบกลางภาคและขอสอบปลายภาค เพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวา
ตัวเลือกนั้นๆ ถูกตองดวยเหตุผลใด
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3.4 จัดการสอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาตามที่มีการนัดหมายรวมกันกับอาจารยผูสอน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ประกาย จิโรจนกุล. (2554). ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพที่เลือกสรรและการนําไปใช.
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: บริษัทผลิตสื่อ
จํากัด.
4. ฐานขอมูลเพื่อการคนควา
4.1 Proquest
4.2 TDC (ThaiLIS)
4.3 Dissertations Full Test (ThaiLIS)
4.4 H.W. Wilson (ThaiLIS)
4.5 Science Direct
4.6 Sprinker Link e – Journal
4.7 ISI Web of Science
4.8 Sprinker Link e – Book
4.9 Net Library (ThaiLIS)

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
1.3 การบันทึกการเรียนรูโดยการสะทอนคิดของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินการเรียนการสอนรายผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของคณะกรรมการบริหารวิชาการและ/หรือผูรวมทีมการสอน
2.3 ผลการวิเคราะหขอสอบ
2.4 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ผลจากการสัมมนาปญหาการเรียนการสอนประจําประหวางอาจารยและนักศึกษา
3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมผูสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียน
3.3 นําเสนอการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา ภายในสาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของคณะฯ
3.4 พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากชิ้นงานที่มอบหมาย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร

รวม(ขอ)

สังเคราะห/
ประเมินคา

นําไปใช

เขาใจ

รู / จํา

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint)
วิชา การสรางเสริมสุขภาพ
จํานวน
เนื้อหาวิชาที่สอน
ชั่วโมงที่
สอน

วิเคราะห

5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/
ประเมินคา

รวม(ขอ)

หนวยที่ 5 การใชแหลงประโยชน

เขาใจ

หนวยที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการสราง
เสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการ
ปรับพฤติกรรม
2.2 Theories in Behavior Change
2.3 A preventive Model : The
Health Belief Model
2.4 การสรางเสริมพลังอํานาจ
2.5 Health Promotion Model
2.6 Transtheoretical Model and
Stage of Change
หนวยที่ 2 การประเมินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคคล
3.1 แนวคิดในการประเมินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคคล
3.2 การจัดการขอมูลเพื่อการประเมิน
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
3.3 แบบประเมินพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ
หนวยที่ 3 การใหความรูดานสุขภาพและ
การเขียนแผนโครงการเพื่อการสรางสุขภาพ
4.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการ
ใหความรูดานสุขภาพ
4.2 กระบวนการใหความรูดานสุขภาพ
4.3 การใหความรูดานสุขภาพรายบุคคล
และเปนกลุม
หนวยที่ 4 การสื่อสารดานสุขภาพ
5.1 หลักการสื่อสารดานสุขภาพ
5.2 ความสําคัญของการสื่อสารดานสุขภาพ
กับการสรางเสริมสุขภาพ
5.3 ขั้นตอนการดําเนินการในระบบการ
สื่อสารดานสุขภาพ
5.4 เทคโนโลยีกับการสื่อสารดานสุขภาพ

รู / จํา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอน
6

2

11

9

8

-

30

1

1

2

1

1

-

5

1

1

2

1

1

-

5

1

-

2

1

2

-

5

1
1
1
2

2

1
2
2
3

2
2
2
2

2
1
1
2

-

5
5
5
10

2

3

3

1

2

-

10

3

2

3

2

2

-

10

2

2

3

3

2

-

10

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอน

รู / จํา

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/
ประเมินคา

รวม(ขอ)
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เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่นและการแพทย
ทางเลือกในชุมชน เพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ
6.1 การสรางเสริมสุขภาพโดยใชแหลง
ประโยชนในชุมชน เทคโนโลยี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6.2 สุขภาพทางเลือกกับการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย
6.3 อาหารทองถิ่นกับการสรางเสริม
สุขภาพ
6.4 ประชาสังคมและภาคีดานสุขภาพ
หนวยที่ 6 การสงเสริมสุขภาพดานการ
จัดการความเครียด
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียด
- ความเครียดและสุขภาพ
- ความเครียดที่เกิดขึ้นในแตละชวงวัย
หนวยที่ 7 การสงเสริมสุขภาพดานการออก
กําลังกาย
หนวยที่ 8 การสงเสริมสุขภาพดาน
โภชนาการ
หนวยที่ 9 กลยุทธในการสรางเสริมสุขภาพ
- การใหคําปรึกษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
- การปรับพฤติกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ

2

2

3

3

2

-

10

3

4

4

4

3

-

15

3

1

1

2

1

-

5

2

1

1

2

1

-

5
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9.3 การคัดกรองปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
วัยผูสูงอายุ
9.4 การสรางเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ

เขาใจ

นําไปใช

วิเคราะห

สังเคราะห/
ประเมินคา

รวม(ขอ)

หนวยที่ 11 การสงเสริมสุขภาพอนามัย
เจริญพันธุ (Reproductive Health)
10.1 สถานการณอนามัยเจริญพันธ
10.2 การสงเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ
หนวยที่ 12 การสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
วัยผูสูงอายุแบบองครวม
9.1 กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ
9.2 ระบบบริการสุขภาพและสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุในประเทศไทย

รู / จํา

จํานวน
เนื้อหาวิชาที่สอน
ชั่วโมงที่
สอน
หนวยที่ 10 การสรางเสริมสุขภาพสําหรับ
3
เด็กและวัยรุน
8.1 การคัดกรองปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
วัยเด็ก
8.2 การสงเสริมและปองกันปญหาภาวะ
โภชนาการในเด็ก
8.3 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและการให
คําแนะนํา
8.4 หลักในการใหการดูแลเด็กใหเกิดการ
เรียนรูในการสรางเสริมสุขภาพ
8.5 สถานการณปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
วัยรุน เชนการใชบุหรี่ สารเสพติด อุบัติเหตุ
ปญหาทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพึง
ประสงค การตั้งครรภในวัยรุนและปญหา
สุขภาพจิต
8.6 การคัดกรองปญหาสุขภาพที่พบบอยใน
วัยรุน
8.7 การสงเสริมสุขภาพของวัยรุน

2

3

3

2

-

10

2

1

1

2

1

-

5

2

2

4

5

4

-

15
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