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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 331 สังคมวิทยาสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 331 สังคมวิทยาสุขภาพ    
HP 331 Health Sociology   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(2-0-4) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร     อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย ปยนุช  ยอดสมสวย  อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 

1.  นายแพทยธนเดช สินธุเสก  ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี  
2. อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร    คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย ปยนุช  ยอดสมสวย คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
หอง 140  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 

คณะกายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
 เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย แนวคิดเก่ียวกับโรค
และผูปวยตามมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย โดยยึดหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ      
มีทักษะทางปญาในการวิเคราะหปญหา สามารถทํางานเปนทีม มีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรคและ
สามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ วัตถุประสงค เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 
 1. อธิบายถึงความสําคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การแพทยและสาธารณสุข 
 2. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับโรคและผูปวย (มุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย)       
ความเชื่อกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. อธิบายถึงวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
 4. อธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมท่ีมีผลตอสุขภาพและการใชบริการสุขภาพ 
 5. อธิบายถึงการแสวงหาบริการสุขภาพและการดูแลความเจ็บปวย 
 6. อธิบายเก่ียวกับการถายทอด การสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานไทย   
 7. อธิบายพหุลักษณระบบสุขภาพในชุมชน 
 8. อธิบายเก่ียวกับปญหาการบริหารงานสาธารณสุขและแนวทางการพัฒนา 
 9. อธิบายเก่ียวกับมนุษยและเทคโนโลยีทางการแพทย        
 10. สามารถวิเคราะหสถานการณสุขภาพตามบริบทของสังคม 
 11. อธิบายเก่ียวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายได 
 12. อธิบายเก่ียวกับการมีสวนรวมของชมุชนในระบบบรกิารสุขภาพและสุขภาพกับสิทธิความเปน
พลเมือง                                        

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO 1     อธิบายแนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทยและสาธารณสุข  PLO  2 

CLO 2    อธิบายสถานการณสุขภาพ โดยใชแนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย  PLO  2, 3 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทยและสาธารณสุข 
โครงสรางของสังคมวัฒนธรรม รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพและกิจกรรมทางสุขภาพ ความสัมพันธของวิถี 
ชีวิตกับพฤติกรรมสุขภาพ สังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทการเจ็บปวย การประยุกตใช 
แนวคิดสังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย ในการวิเคราะหและอธิบายสถานการณสุขภาพ และปญหาสุขภาพ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
23 2 6 60 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 

๑. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ดาน
ความรู 

๓. ดานทักษะ
ทางปญญา 

๔. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

๖. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 331 สังคมวิทยาสุขภาพ                 
      

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

 
- 

 
- 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา 
เรื่องการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ใน 
ระหวางการเรียนการสอน 

1. ประเมินจากการมีสวนรวม 
การแสดงความคิดเห็น การเคารพ 
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
ในการสัมมนาและการเรียนการสอน
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

โดยอาจารย โดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา  

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. มอบหมายใหจัดทํารายงานกลุม 
 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
3. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

 
- 

 
- 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 
- 

 
- 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

 
- 

 
- 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

1. รวมกันอภิปรายการ 
ประยุกตใชแนวคิดสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยาการแพทยและ 
สาธารณสุข ในการวิเคราะหและ 
อธิบายสถานการณสุขภาพ 
ปญหาสุขภาพ และแนวทางการ 
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

1. ประเมินโดยใชแบบสังเกตจากการ
อภิปราย 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1.ใหนิสิตกําหนดหนาท่ีของตนเอง 
และเพ่ือนนิสิตในการสัมมนาและฝก 
ปฏิบัติภายในกลุม 
 

1. ประเมินจากการสังเกต 
พฤติกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมท่ี 
จัดในชั้นเรียน 
 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1.จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนิสิตได 
มีการทํางานในบทบาทผูนําและผู 
ตาม ไดแก การจัดสัมมนา 
 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมิน 
การสัมมนา จากคุณภาพงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย ท่ีแสดงถึงความรวมมือ 
ในการวางแผนปฏิบัติ และ 
แกปญหา   

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

 
- 

 
- 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ท้ังกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
ท่ีหลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

1. มอบหมายกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะ 
ในการสืบคนจากแหลงขอมูลท่ี 
นาเชื่อถือ 
 

1. ประเมินจากการสังเกตการ
นําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายท่ี
แสดงถึงการสืบคนขอมูล การ
เลือกใชขอมูลและการรูจักแหลง 
ขอมูลท่ีเหมาะสม 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. ใหนิสิตนําเสนอขอมูลหรือ 
ผลงาน และรวมสัมมนาในชั้น 
เรียน 

1.ประเมินจากการสังเกต 
พฤติกรรมวิธีการสื่อสารในชั้น 
เรียนของนิสิต 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล

 
 
- 

 
 
- 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม   

 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1   21 ส.ค. 61 ช้ีแจงรายละเอียดการเรยีนการสอน
และการประเมินผลการเรยีน 
แนะนําแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 
บรรยาย 
-ความสําคญั พัฒนาการของแนวคิด
และทฤษฎีสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทยและ
สาธารณสุข 

2 
 

- - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.ปยนุช 
 

2 28 ส.ค. 61  บรรยาย 
-แนวคิดเก่ียวกับโรคและผูปวย 
(มุมมองทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทย) 
-ความเช่ือกับพฤติกรรมสุขภาพ 

2 - - 
 

- บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.ปยนุช 
 

3 7 ก.ย. 61  บรรยาย 
- วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพ 

2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.ปยนุช 
 

  SDL: วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพ 

      

4 14 ก.ย. 61 สัมมนา 
- วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพ 

- - 2 - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.ปยนุช 
อ.รัตนติพร 

5 21 ก.ย. 61 บรรยาย 
- แบบแผนพฤติกรรมท่ีมีผลตอสุขภาพ
และการใชบริการสุขภาพ 

 2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.ปยนุช 
  

6 18 ก.ย. 61 บรรยาย 
- การแสวงหาบริการสุขภาพและการ
ดูแลความเจ็บปวย 

 2 - 
 
 

- - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.ปยนุช 
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ส่ือท่ีใช ผูสอน 

7 2 ต.ค. 61 บรรยาย 
- การถายทอด การสงเสรมิและ
อนุรักษภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน
ไทย    

2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 
 
 

8 . 9 ต.ค. 61 สอบกลางภาค  2 - - - สอบทฤษฎ ี - อ.รัตนติพร 
9 16 ต.ค. 61 บรรยาย 

- พหุลักษณระบบสุขภาพในชุมชน 
2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 

ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตนติพร 
 
 

10 30 ต.ค. 61  บรรยาย 
- สุขภาพกับสิทธิความเปนพลเมือง 

2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.รัตนติพร 
 

11 6 พ.ย. 61  
 

บรรยาย 
- มนุษยและเทคโนโลยีทางการแพทย     

2 - - - บรรยายเน้ือหาเปนภาษาอังกฤษ     
- ถาม-ตอบ ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.รัตนติพร 
 

12 6 พ.ย. 61  
 

บรรยาย                                                                                                                     
- สถานการณสุขภาพตามบริบทของ
สังคม 

2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.รัตนติพร 
 

13 13 พ.ย. 61 บรรยาย                                                                                                                       
- การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning: 4 MAT 

สื่อ 
PowerPoint 

ใบงาน 
 

 
อ.รัตนติพร 
 

14 20 พ.ย. 61 การศึกษาดูงาน 
- การดูแลผูปวยระยะสุดทาย ณ  ศูนย
มหาวชิราลงกรณ ธัญบุร ี

- 2 - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอนและการดูงาน 
 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.ปยนุช 
อ.รัตนติพร 
 

15 27 พ.ย. 61 บรรยาย                                                                                                                        
- ปญหาการบรหิารงานสาธารณสขุ
และแนวทางการพัฒนา 

2 - - - บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางสอน 
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.รัตนติพร 

16 27 พ.ย. 61 สัมมนา  
- สรุปผลการศึกษาดูงาน "การดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย" และการนําไป
ประยุกตใช 

- - 2 - นําเสนอขอมูลและสัมมนา 
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

สื่อ 
PowerPoint 

 

อ.ปยนุช    
อ.รัตนติพร 
 

17 7 ธ.ค. 61  สัมมนา                                         
-การประยุกตแนวคิดสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทย ในการ
วิเคราะหและอธิบายสถานการณ
สุขภาพในปจจุบัน 
-การประยุกตแนวคิดสังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยาการแพทย 

 ในการดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพ 

- - 2 - สัมมนาวิเคราะหกรณศีึกษา 
- นําเสนอขอมูลและสัมมนา 
รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ใบงาน 
 

อ.รัตนติพร 
อ.ปยนุช 
 

18 11 ธ.ค. 61 สอบปลายภาค 2 - - - สอบทฤษฎ ี - อ.รัตนติพร 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 

1 2.2 (3.3, 5.2, 5.3) สอบกลางภาค 8 40 
สอบปลายภาค 18 40 

2 1.3, 2.2, 4.2 (3.3, 4.1, 5.2, 5.3) 
 

สัมมนาอภิปรายกรณีศึกษา: 
-การนําเสนอผลการสัมมนา 

4, 16, 17 10 

3 1.3, 2.2, 4.2 (3.3, 4.1,5.2, 5.3) -รายงานรายบุคคล 11 5 
4 1.3, 2.2, 4.2 (3.3, 4.1,5.2, 5.3) -รายงานกลุม (ศึกษาดูงาน) 14 5 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :  

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากการมีสวนรวมการแสดงความคิดเห็น 

การเคารพ สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนใน
การสัมมนาและการเรียนการสอนโดยอาจารย โดย
ใชแบบสังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา  

5 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

75 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

10 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2.ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
3.ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอน 

5 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการนําเสนองานท่ีไดรับ
มอบหมายท่ีแสดงถึงการสืบคนขอมูล การเลือกใช
ขอมูลและการรูจักแหลง ขอมูลท่ีเหมาะสม 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารใน
ชั้นเรียนของนิสิต  

5 

 
 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50  
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. คาปรา, ฟริตจอฟ. วิศิษฐ-ณัฐฬส วังวิญู และสวาง พงศศิริพัฒน แปล. (2548). โยงใยท่ีซอนเรน. 

              กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสวนเงินมีมา. 
2. พระไพศาล วิสาโล. (2547). การชวยเหลือทางจิตใจแกผูปวยระยะสุดทาย. วารสารเสขิยธรรม. 
    59(14). 33-38. 
3. พระวิชิต ธมฺมชิโต. (2554). ศาสนธรรมกับสุขภาพ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ. 
   ฟายเออราเบนด, พอล.  
4. วีระ สมบูรณ แปล. (2541). วิทยาศาสตรในสังคมเสรี. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ. 
5. สุภางค จันทวานิช. (2551). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาสังคมวิทยาการแพทย หนวยท่ี   
    1 -15 กรุงเทพฯ โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 
          7. เชาวลักษณ ฤทธิสรไกร. (2550). สังคมศาสตรสาธารณสุข. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ. 
          8. เทพินทร พัชรานุวัฒน. (2548). สังคมวิทยาการแพทย. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพโอเดียนสโตร. 
          9. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2552). สังคมวิทยาสุขภาพ.โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน. 
             มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
        10. สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ. (2550). วัฒนธรรม สุขภาพ กับการเยียวยา : แนวคิดทางสังคมและ 
             มานุษวิทยาการแพทย โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณะ. สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
             แหงชาติ. 

เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 1. สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ. สืบคนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2559 http://www.shi.or.th/download 
/category/9/1. 
 
เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 1. เครือขายสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา -Thai Sociology & Anthropology Network  
 2. สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา
ข้ึน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 
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3. การปรับปรุงการสอน   
      ปรับปรุงหัวขอสัมมนาหรือกรณีศึกษาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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