DTCM 431 Oral Health Promotion and Oral Health Education : Module II.
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ นกั ศึกษาสามารถสร้ างสือ่ ทันตสุขภาพ ที่ให้ ความรู้ หรื อเพิ่มทักษะสาหรับเด็กนักเรี ยนชัน้
ประถม ที่สามารถนาไปใช้ ในงานส่งเสริ มทันตสุขภาพในโรงเรี ยนได้
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้กระบวนการวางแผนการให้ สขุ ศึกษา และวิธีการให้ สขุ ศึกษาที่เหมาะสม
กับเด็กชันประถมศึ
้
กษา
ข้ อกาหนดการสร้ างสื่อทันตสุขภาพ สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ ประถม
รูปแบบ
เกมในรูปแบบบอร์ ดเกม แผ่นภาพ ภาพพลิก เกมตอบคาถาม นิทาน เพลงประกอบการเรี ยนรู้ ซึง่
สือ่ ทุกประเภทต้ องบรรจุในกล่องขนาดไม่เกินกล่องใส่กระดาษ A4 เพื่อให้ สะดวกในการจัดเก็บ
ส่ วนประกอบ
1. คูม่ ือการใช้ สอื่ : ระบุชื่อสือ่ สาระการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ วิธีการใช้ งาน เพือ่ ให้ สามารถนาไปใช้ ซ ้า
และใช้ งานได้ จริ ง
2. ภาพถ่าย : ต้ องระวังเรื่ องลิขสิทธิ์ ไม่ควรนารูปมาใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ถ้ าเป็ นไปได้ ควรเป็ นรูปที่
ถ่ายใหม่
3. รูปวาด : นักศึกษาสามารถวาดรูปประกอบ และลงสีด้วยตนเอง เช่นสีไม้ สีเทียน เพื่อความ
สวยงาม โดยเน้ นความคงทนและเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
4. ตราคณะ : ควรอยูด่ ้ านหน้ าคูม่ ือการใช้ สอื่
5. ผู้จดั ทาและอาจารย์ที่ปรึกษา : ควรอยูด่ ้ านหลังคูม่ ือการใช้ สอื่
6. ชื่อสือ่ : ระบุชื่อสือ่ ให้ ชดั ชัดเจน บริ เวณด้ านหน้ ากล่องและบนฝากล่อง เพื่อสะดวกในการค้ นหา
หัวข้ อสื่อทันตสุขภาพ (10 กลุ่ม)
หัวข้ อ
กลุม่ 1
อาหาร 5 หมู่

กลุ่มเป้าหมาย
ป.1/1

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
อ.เยาวลักษณ์

กลุม่ 2

สุขภาพช่องปากกับคุณภาพชีวิต

ป.1/2

อ. ธีรวัฒน์

กลุม่ 3

แผ่นคราบจุลนิ ทรี ย์และโรคในช่องปาก

ป.2/1

อ. พูนผล

กลุม่ 4

ฟลูออไรด์และการเคลือบหลุมร่องฟั น

ป.2/2

อ. รักษณัณน์

กลุม่ 5

โรคในช่องปาก (+โรคมือเท้ าปาก)

ป.3/1

อ. คมสัน
1

กลุม่ 6

การป้องกันอุบตั ิเหตุ

ป.3/2

อ. พูนผล

กลุม่ 7

การอ่านฉลากโภชนาการ

ป.4/1

อ. ทิพนาถ

กลุม่ 8

การดูแลสุขภาพช่องปาก

ป.4/2

อ. ธีรวัฒน์

กลุม่ 9

การจัดฟั นแฟชัน่

ป.6/1

อ. รักษณัณน์

กลุม่ 10

เหล้ าและบุหรี่ กบั สุขภาพ

ป.6/2

อ. คมสัน

หมายเหตุ :
1. หัวข้ อเป็ นเพียงแนวทางของเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง สามารถแต่งชื่อเกมหรื อสือ่ ให้ มีความน่าสนใจและ
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย รวมทังค
้ านึงถึงการนาไปใช้ ในรายวิชา DTCM 552 ทันตกรรมป้องกัน
ในโรงเรี ยน สาหรับนักศึกษาในปี การศึกษาหน้ า
2. นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ จะรับผิดชอบวางแผนทันตสุขศึกษาและสร้ างสือ่ ทันตสุขภาพใน
นักเรี ยนชันป.5/1,
้
5/2, 5/3 (หัวข้ อ โครงสร้ างของฟั นและรอยโรคฟั นผุ คราบจุลนิ ทรี ย์และรอยโรค
ในช่องปาก อาหารและสุขภาพ
การดาเนินงาน
1. Health Education : Group work I (Survey and Planning)
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
9.00-10.15 น. ประชุมกลุม่ ย่อย เพื่อวางแผนการรวบรวมข้ อมูลเพื่อวางแผนทันตสุขศึกษา
10.15 -10.30 เดินทางไปศึกษาชุมชนโรงเรี ยนสวนมิสกวัน
10.30-11.30 นักศึกษาสารวจ สัมภาษณ์ กลุม่ เป้าหมาย เก็บข้ อมูลปั จจัยและสิง่ แวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อวางแผนการทาสือ่ และการให้ ทนั ตสุขศึกษา
นักศึกษาสามารถทางานเป็ นกลุม่ ย่อยในห้ องที่ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
กลุม่ 1 กลุม่ 2
A7

B6

กลุม่ 3

กลุม่ 4

กลุม่ 5

กลุม่ 6

กลุม่ 7

B7

B8

B9

B7

B12

กลุม่ 8 กลุม่ 9 กลุม่ 10
B6

B8

B9
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2. Health Education : Group work II (implementation and evaluation)
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
9.00-10.15 น. ประชุมกลุม่ ย่อย เพื่อให้ ทนั ตสุขศึกษา
10.15 -10.30 เดินทางไปศึกษาชุมชนโรงเรี ยนสวนมิสกวัน
10.30-11.30 ให้ สขุ ศึกษาแก่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาโรงเรี ยนสวนมิสกวัน และประเมินผลภายหลังการ
ให้ สขุ ศึกษา
นักศึกษาสามารถทางานเป็ นกลุม่ ย่อยในห้ องที่ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้

กลุม่ 1 กลุม่ 2
A7

B6

กลุม่ 3

กลุม่ 4

กลุม่ 5

กลุม่ 6

กลุม่ 7

B7

B8

B9

B7

B12

กลุม่ 8 กลุม่ 9 กลุม่ 10
B6

B8

B9

3. Group presentation
วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
นาเสนอผลการปฏิบตั ิงานกลุม่ ละ 10 นาที และอภิปรายกลุม่ ละ 5 นาที และส่งงานสือ่ ที่ได้ รับการ
ปรับปรุงแก้ ไขพร้ อมนาไปใช้ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560
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เกณฑ์ การให้ คะแนนมีดงั นี ้ (30 คะแนน)
หัวข้ อ
1-2
3-4
5-6
1. เนื ้อหา เนื ้อหาผิด
เนื ้อหา ขาด เนื ้อหาถูกต้ อง
(10)
หลักวิชาการ ความชัดเจน ตามหลัก
วิชาการ

7-8
เนื ้อหาถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ และใช้
คาที่เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย

9-10
เนื ้อหาถูกต้ อง
ตามหลักวิชาการ
ใช้ คาได้
เหมาะสม และมี
ความครบถ้ วน
ของข้ อมูลสาคัญ
2. งานศิลป์ ภาพและการ ภาพและการ ภาพและการ ภาพและอักษรมี
ภาพและอักษรมี
(10)
สือ่ สารทาให้ สือ่ สาร ทาให้ อักษรมี
คุณภาพดี สามารถ คุณภาพดีมาก
เข้ าใจผิด
สับสน
คุณภาพปาน ส่งสือ่ สารกับ
การสือ่ สารใช้ คา
บางส่วนไม่ กลาง การ
กลุม่ เป้าหมายได้
ได้ ดีเหมาะสมกับ
เหมาะสม
สือ่ สารใช้ คาได้ เหมาะสม
กลุม่ เป้าหมาย
เหมาะสม
และสวยงาม
ดึงดูด
4. การ
เกินเวลา
เกินเวลาแต่ ไม่เกินเวลาที่ ไม่เกินเวลาที่
ไม่เกินเวลา
นาเสนอ
มากกว่า 2 ไม่เกิน 2 นาที กาหนด พูด
กาหนด
พูดชัด สอดคล้ อง
(10)
นาที
และหรื อ พูด ชัดเจน
พูดชัดเจน
กับสือ่ ที่เสนอ
ไม่ชดั ติดขัด
สอดคล้ องกับสือ่ ที่ และมีความคิด
สับสน
เสนอ
สร้ างสรรค์
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