ประมวลรายวิชา
Course Syllabus
ทันตกรรมชุมชน
DTCM 431
2 ( 2 -0-4 ) (ทฤษฏี –ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
Oral Health promotion and oral health education
การส่งเสริ มสุขภาพและทันตสุขศึกษา
วันและเวลาเรียน :
31 พฤษภาคม 2560 – 18 กันยายน 2560 ตามที่ระบุในตารางสอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
การสื่อสาร
tippanartv@hotmail.com
นักศึกษาทุกคนต้ องเข้ าไปลงทะเบียนรายวิชาที่ http://elearning.dt.mahidol.ac.th/moodle
นักศึกษาต้ องตรวจเช็คข้ อมูลรายวิชาและกาหนดการรายวิชาอย่างสมา่ เสมอ และสามารถส่งงาน ได้ ในรูปแบบไฟล์ไม่เกิน
16.30 น.ของวันที่กาหนด
ภาควิชา :
รหัสวิชา :
หน่ วยกิต :
ชื่อวิชา :

วัตถุประสงค์ ของวิชา
เมื่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนแล้ ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดเรื่ องสุขภาพ สุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิต
2. อธิบายแนวคิดเรื่ องการส่งเสริ มสุขภาพและกฎบัตรออตตาวา
3. อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาชุมชน
4. อธิบายความจาเป็ นและวิธีการประเมินความเสีย่ งและปั จจัยร่วมของโรคในช่องปาก
5. อธิบายทฤษฎีและแบบจาลองพฤติกรรมสุขภาพเบื ้องต้ น
6. อธิบายขันตอนการวางแผนโครงการส่
้
งเสริ มสุขภาพและสามารถนาเสนอโครงร่างโครงการส่งเสริ มสุขภาพ
7. อธิบาย PRECEDE- PROCEED model และทฤษฏีทางสังคมและพฤติกรรมทีเ่ รี ยนได้
8. พัฒนาสือ่ สุขศึกษาและให้ ทนั ตสุขศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
9. อธิบายความสาคัญ และรูปแบบของการมีสว่ นร่วมของชุมชนในงานส่งเสริ มสุขภาพ
10. อธิบายแนวคิดและการดาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
อุปกรณ์ ส่ อื การสอน
1. คอมพิวเตอร์ และเครื่ องฉายสไลด์
2. เอกสารประกอบการสอน
วิธีจัดการเรียนการสอน
1. บรรยาย
21 ชัว่ โมง
2. อภิปราย
3 ชัว่ โมง
3. ปฏิบตั ิ
6 ชัว่ โมง
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การประเมินผล
1. สอบข้ อเขียน
ร้ อยละ 50
นักศึกษาทุกคนจะต้ องเข้ าสอบข้ อเขียนปลายภาค เนื ้อหาการสอบรวมการบรรยายทุกครัง้ จากอาจารย์ประจา
และอาจารย์พิเศษ โดยมีรูปแบบอัตนัยและปรนัย
2. โครงการทันตสุขศึกษา
ร้ อยละ 30
นักศึกษาจะได้ รับการแบ่งกลุม่ เพื่อฝึ กการพัฒนาสือ่ สุขศึกษาและให้ ทนั ตสุขศึกษา ตามหัวข้ อที่ได้ ระบุไว้ (ดู
หัวข้ อสือ่ และรายละเอียดได้ ใน e-learning)
3. รายงานรายบุคคล
ร้ อยละ 20
ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าและทบทวนวรรณกรรม (literature review) และเลือก 1 บทความทีใ่ ช้ ทฤษฎีหรื อแบบจาลอง
ทางสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ ในการวางแผนงานทันตสุขศึกษาหรื องานส่งเสริ มสุขภาพ และตอบคาถามต่อไปนี ้
3.1 ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีหรื อแบบจาลองอะไร และใช้ องค์ประกอบโครงสร้ างของทฤษฎีใดบ้ าง
3.2 ผูว้ ิ จยั ใช้องค์ประกอบโครงสร้างของทฤษฎีอย่างไร ใช้ในขัน้ ตอนใดบ้าง (วางแผน ติ ดตามโครงการ ประเมิ นผล)
3.3 นักศึกษาคิ ดว่าการใช้ทฤษฎีและแบบจาลองในงานวิ จยั นี ้ มี ประโยชน์อย่างไร
3.4 นักศึกษาคิ ดว่าหากโครงการนีจ้ ะทาซ้ าอีกครัง้ ควรปรับปรุงหรื อพัฒนาอย่างไร เพือ่ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของโครงการ
กาหนดส่ งภายในวันจันทร์ ที่ 7 ส.ค. 60 เวลา 16.30 น. นักศึกษาสามารถเป็ นไฟล์งานได้ที่ e-learning หรื อ email:
tippanartv@hotmail.com
หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องเข้าชัน้ เรี ยนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จึ งจะมี สิทธิ เข้าสอบและผ่านรายวิ ชานี ้

เกณฑ์ การประเมินผล
เกณฑ์ผ่าน ไม่นอ้ ยกว่า 60%
เกณฑ์ตก น้ อยกว่า 30%
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
A
= 90.00 - 100.00
B+
= 85.00 - 89.99
B
= 80.00 - 84.99
C+
= 70.00 - 79.99
C
= 60.00 - 69.99
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ตารางสอนรายวิชา DTCM 431
ลำดับ
ที่

หัวข้อกำรสอน

วัน-เดือน-ปี

เวลำ

จำนวน
ชั่วโมง

สถำนที่

1

Concept of health and quality of life

พ. 31 พ.ค.60

9.00-11.00

2

A3

อ. ทิพนาถ

2

Oral health promotion and Ottawa Charter จ. 12 มิ.ย.60

10.00-12.00

2

A3

อ.ทิพนาถ/
อ.รักษณัณน์

3

Community study

จ. 26 มิ.ย.60

10.00-12.00

2

A3

อ.ธีรวัฒน์/
อ. สิรินทิพย์

4

Risk assessment and common risk factors

จ. 3 ก.ค. 60

10.00-12.00

2

A3

อ.ธีรวัฒน์

5

Health behavior theories

จ. 17 ก.ค. 60 10.00-12.00

2

A3

อ.ทิพนาถ

6

Program planning and evaluation

จ.24 ก.ค. 60

2

A3

อ.ทิพนาถ/

-

ผู้สอน

Module I.

10.00-12.00

อ.รักษณัณน์

PRECEDE- PROCEED model
7

Community participation

จ.31 ก.ค. 60

10.00-12.00

2

A3

อ.ทิพนาถ

จ.7 ส.ค. 60

9.00-12.00

3

ห้องสมพร อาจารย์พิเศษ

Module II.
8

Community health education methods
(due date for individual assignment)

9

Health Education: Group work I (survey
and planning)

จ.21 ส.ค. 60

9.00-12.00

3

*ห้องย่อย

คณาจารย์
ภาควิชาฯ
อาจารย์พิเศษ

10

Health Education: Group work II
(implementation and evaluation)

จ.28 ส.ค. 60

9.00-12.00

3

*ห้องย่อย

คณาจารย์
ภาควิชาฯ

11

Group presentation

จ.4 ก.ย. 60

9.00-12.00

3

A3

คณาจารย์
ภาควิชาฯ
อาจารย์พิเศษ

Module III.
12

Oral health promotion in Thailand

จ. 11 ก.ย. 60 10.00-12.00

2

A3

อาจารย์พิเศษ

จ.18 ก.ย. 60

13.00-15.00

2

A3

อาจารย์พิเศษ

9 ต.ค. 60

9.00-11.00

2

(due date for health education media)
13

Media advocacy

14

สอบข้อเขียน
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