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มคอ.3 
รายวิชาสภ 334  นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 334 นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข 
HP 334 Public Health Policy and Planning 

2. จํานวนหนวยกิต 
2 (2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :  
1.  อาจารยสุพิมพ วงษทองแท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.  อาจารยภัทธกร บุบผัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยผูสอน: 

ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 
1. อาจารยศิริธร อรไชย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
2. อาจารยสุพิมพ วงษทองแท คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยภัทธกร บุบผัน  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :  

ภาคการศึกษา 1/2561 ชั้นปท่ี 3 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน 

หอง 306 ชั้น 3 คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

มิถุนายน 2561 
 
 
 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
 อธิบายหลักการเบื้องตนของการกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข แผนสาธารณะท่ีเก่ียวของในการ
สงเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานสาธารณสุขของชาติ รวมท้ังการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบของแผนและนโยบายสุขภาพในปจจุบัน โดยใหนิสิตยึดหลักเคารพกฎระเบยีบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคมพรอมท้ังเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีทักษะทาง
ปญญาการวิเคราะหปญหา มีสวนรวมในการทํางานเปนทีมและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ เม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ          

1. เขาใจเก่ียวกับหลักการเบื้องตนของการกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข 
2. เขาใจเก่ียวกับแผนสาธารณะท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานสาธารณสุขของชาติ   
3. มีทักษะการวิเคราะหและประเมินผลกระทบของแผนและนโยบายสขุภาพในปจจุบันได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูรายวิชา 
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 อธิบายหลักการเบื้องตนของการกําหนดนโยบาย

ดานสขุภาพ 
PLO6 

CLO2 อธิบายแผนงานสาธารณสุขท่ีเ ก่ียวของในการ
สงเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน
สาธารณสุขของชาติ   

PLO4, 6 

CLO3 ทักษะการวิเคราะหและประเมินผลกระทบของแผน
และนโยบายสขุภาพในปจจบุัน 

PLO6 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการเบื้องตนของการกําหนดนโยบายดานสาธารณสุข การศึกษาแผนสาธารณะท่ีเก่ียวของ
ในการสงเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานสาธารณสุขของชาติ รวมท้ังการวิเคราะหและ 
ประเมินผลกระทบของแผนและนโยบายสุขภาพในปจจุบัน 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง (SDL) 
 

26 4 2 60 

 
 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดานท่ี 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 
ความรู 

ดานท่ี 3 
ทักษะทาง
ปญญา 

ดานท่ี 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

สภ 334  นโยบายและการ
วางแผนงานสาธารณสุข          

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 2 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

- - 

2..มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 

 

1.กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ  การใชสถานท่ี
และอุปกรณ สําหรับการเรียนการ
สอนและการศึกษาดวยตนเอง 

1.การสงงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายและสังเกตุพฤติกรรม
ของนิสิตในการปฎิบัติตาม
ระเบียบและขอบังคับตางๆ อยาง
ตอเนื่อง 

3.เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1.มอบหมายงานกลุมใหนิสิตได
ทํางานเปนทีม 

1.ประเมินจากแบบประเมินผล
งานและความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี โดยอาจารย 

4.เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังใน
การดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

 
2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1.มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 

การสงเสริมสุขภาพ 
- 

 
- 
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2.มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

 

1.บรรยาย 
2.จัดกิจกรรมสัมมนา  
3.อภิปรายกลุมยอย 

 
 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนา และการนําเสนอ 
โดยอาจารย 
2.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี 

3.มีความรูและความเขาใจถึงงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 

- 

 

- 

 
 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตอง

พัฒนา 
3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

1.สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 
 
 
 

2.สามารถประยุกตความรูภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

2.มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม 
สัมมนาวิเคราะหกรณีศึกษา 

1.ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎีท่ีเนนการประยุกตใช 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนาโดยอาจารย 

3.สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีวิจารณญาณคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางใน
การแกไขไดอยางสรางสรรค 

1.บรรยาย  
2.อภิปรายกรณีศึกษา   
3.ถาม-ตอบ รวมกันในชั้นเรียน 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมิน
การสัมมนาโดยอาจารย 

 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1.มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมใน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ระหวางบุคคลและ/หรือกลุมคน 
และสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ 

1.จัดกิจกรรมกลุมท่ีเปดโอกาสให
นิสิตไดทํางานเปนทีม   

 
 
 

1.ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมกลุม 

 

2.สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสมใน
สถานการณท่ี หลากหลาย 

1.มอบหมายงานการสัมมนาและ
อภิปรายกลุมยอย 

 
 

1.ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรม การมีสวนรวมและ
การทํางานเปนทีม โดยอาจารย 
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3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- 
 

- 

 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1.สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และ  ประยุกต
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาและเสนอแนะ 
แนวทางในการแกปญหา  

1.จัดกิจกรรมใหนิสิตไดวิเคราะห
สถานการโดยใชหลักคณิตศาสตร
และสถิติ 

 
 

 

1.สังเกตการณถาม ตอบ 

2.สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสารท้ังกับ บุคคลและ กลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม  

- - 

3.สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน  

 

1.มอบหมายงานใหจัดเตรียม
ขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับหัวขอสัมมนา 
และใหนิสิตนําเสนอหนาชั้นเรียน 

1.ประเมินความสามารถสื่อสาร
โดยและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
โดยใชแบบประเมิน 

4.สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

- - 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไมประเมินผล) 
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1. แผนการสอน 
 

สัป
ดา

หที่
 

วันท่ี
สอน 

หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต
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กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 
14 
สค 
61 

*แนะนําการเรียนการสอนของ
รายวิชา หลักการ แนวคิด 
ความหมายท่ีเก่ียวของของ
นโยบายสาธารณสุขและการ
กําหนดนโยบายสาธารณสุข, 
นโยบายสาธารณะและ
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  

2   

- ชมคลิป VDO  

- Active learning: เกมส์ถาม

ตอบ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่แข่ง

กนัตัง้คําถาม กลุม่ใดได้

คําตอบถกูต้องเป็นผู้ชนะ 

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- สื่อ 
PowerPoint 

- สื่อคลิป VDO 

สุพิมพ 

2 
21 
สค 
61 

ระบบ กลไก และกระบวนการ
สรางนโยบายสาธารณสุข
ระดับนานาชาติและระดับชาติ 

2   

- ชมคลิป VDO  

- Active learning: แบง่เป็น 2 

กลุม่ แจกใบข้อมลูให้แตล่ะ

กลุม่ และสุม่เรียกสมาชิกกลุ่ม

ออกมาตอบตามใบข้อมลู กลุม่

ท่ีได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้ชนะ 

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

 
- สื่อ 
PowerPoint 

- สื่อคลิป VDO 

อ.สุพิมพ 

3 
28 
สค 
61 

ระบบ กลไก และกระบวนการ
สรางนโยบายสาธารณสุข
ระดับทองถ่ิน และระดับชุมชน 

2   

- ชมคลิป VDO  

- Active learning: แบง่เป็น 2 

กลุม่ แจกใบข้อมลูให้แตล่ะ

กลุม่ และสุม่เรียกสมาชิกกลุ่ม

ออกมาตอบตามใบข้อมลู กลุม่

ท่ีได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้ชนะ 

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- สื่อ 
PowerPoint 

- สื่อคลิป VDO 
อ. สุพิมพ 

4 
4 กย 
61 

เครื่องมือในการสรางนโยบาย
สาธารณสุข: ระดับนานาชาติ
และระดับชาติ สารสนเทศ
ทางและขอมูลทางสุขภาพ  

2   

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- Active learning: นิสิตทกุคน

สร้าง mind map จากเนือ้หาท่ี

เรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ. สุพิมพ 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

5 
11 
กย 
61 

เครื่องมือในการสรางนโยบาย
สาธารณสุข: ระดับทองถ่ิน 
และระดับชุมชน แผนแมบท
ชุมชน, แผนท่ีเดินทาง
ยุทธศาสตร 

2   

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- Active learning: นิสิตทกุคน

สร้าง mind map จากเนือ้หาท่ี

เรียน 

สื่อ 
PowerPoint 

อ. สุพิมพ 

6 
18 
กย 
61 

การวิเคราะหนโยบายและการ
กําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร วัตถุประสงคและ
เปาหมายของการ 
วางแผนงานสาธารณสุข 2   

- ชมคลิป VDO 

- Active learning:  แบง่กลุ่ม 2 

กลุม่ แตล่ะกลุม่จะได้โจทย์ให้

ทดลองวิเคราะห์ และหาทาง

แก้โจทย์ให้ถกูต้อง โดยให้อีก

กลุม่แสดงความคิดเห็น 

-บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ ใน

ระหวา่งสอน   

สื่อ 
PowerPoint 
สื่อคลิป VDO 

อ. สุพิมพ 

7 
25 
กย 
61 

การดําเนินนโยบายตาม
แผนงานสาธารณสุขและ 
การนํานโยบายสูการปฎิบัติ 

2   

- ชมคลิป VDO  

- Active learning: แบง่เป็น 2 

กลุม่ กําหนดสถานการณ์

สมมตแิละให้แตล่ะกลุม่บอก

วิธีแก้ปัญหา กลุม่ท่ีได้คะแนน

โหวตสงูสดุเป็นผู้ชนะ 

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- สื่อ 
PowerPoint 

- สื่อคลิป VDO 
อ. สุพิมพ 

8 
2 ตค 
61 

สอบกลางภาค 
2   

สอบบรรยาย 
 อ. สุพิมพ 

9 
9 ตค 
61 

ระบบ กลไก และกระบวนการ
สรางนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ 

2   

- ชมคลิป VDO  

- Active learning: แบง่เป็น 2 

กลุม่ แจกใบข้อมลูให้แตล่ะ

กลุม่ และสุม่เรียกสมาชิกกลุ่ม

ออกมาตอบตามใบข้อมลู กลุม่

ท่ีได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้ชนะ 

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- สื่อ 
PowerPoint 

- สื่อคลิป VDO 
อ. สุพิมพ 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

10 
16 
ตค 
61 

ระบบ กลไก และกระบวนการ
สรางนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพระดับทองถ่ินและ
ระดับชุมชน 

 2  

- ชมคลิป VDO  

- Active learning: แบง่เป็น 2 

กลุม่ แจกใบข้อมลูให้แตล่ะ

กลุม่ และสุม่เรียกสมาชิกกลุ่ม

ออกมาตอบตามใบข้อมลู กลุม่

ท่ีได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้ชนะ 

- บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ 

ในระหวา่งสอน   

- สื่อ 
PowerPoint 

- สื่อคลิป VDO 
 

11 
30 
ตค 
61 

เครื่องมือในการสราง นโยบาย
สาธารณะเพ่ือ 
สุขภาพ: ประชาคมสมัชชา
สุขภาพและธรรมนูญสุขภาพ 

  2 

บรรยายเนือ้หา  ถาม-ตอบ ใน

ระหวา่งสอน   

- Active learning: นิสิตทกุคน

สร้าง mind map จากเนือ้หาท่ี

เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ. สุพิมพ 

12 

6 พย 
61 

ศึกษาดูงาน : รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลสถานการณ 
ปญหาสุขภาพของประเทศ/ 
จังหวัดท่ีพบในปจจุบันและ
การออกแบบการสราง
นโยบายและการวางแผน 
ขับเคลื่อน 

 4  

ศึกษาดูงาน: สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ
 
ใหนิสิตทุกคนสงรายงานความรู
ท่ีไดจากการศึกษาดูงาน 

 
อ. สุพิมพ 
อ.ภัทธกร 
 

13 

13 
พย 
61 

การประเมินผลกระทบของ
แผนและนโยบายสุขภาพ
ท้ังหมด (นโยบายสาธารณสุข
และนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพ) 

2   

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- Active learning: นิสิตทกุคน

สร้าง mind map จากเนือ้หาท่ี

เรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ. สุพิมพ 

14 

20 
พย 
61 

การดําเนินการนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพสูการ
ปฎิบัติ 

   

- Active learning: ใหนิสิต
จับคูกัน เลาเรื่องนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ี
ทองถ่ินตนเอง แลวสุมเรียก
ถาม  

- บรรยายเนื้อหา  ถาม-ตอบ ใน
ระหวางสอน   
- แบงเปน 2 กลุม กําหนดพ้ืนท่ี
ใหแตละกลุมเตรียมรวบรวม

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ. สุพิมพ 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือท่ีใช ผูสอน 

ขอมูลสถานการณปญหาสุขภาพ
และฝกแกปญหาโดยองคความรู
ท่ีเรียนมาจากรายวิชานโยบาย
และการวางแผนงานสาธารณสุข 
นําเสนอคาบถัดไป 

15 

27 
พย 
61 

สัมมนา: รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลสถานการณ 
ปญหาสุขภาพในระดับชุมชน
ทองถ่ิน ท่ีพบในัจจุบัน และ
การวางแผนขับเคลื่อน 

2   

- นําเสนอผลงานตาม
มอบหมาย 

- เพ่ือนและอาจารยซักถาม 
- Active learning: แตละกลุม

กําหนดนิยามสั้นๆ ของชุมชน
ท่ีตนเองไดรับโจทย 

 อ. สุพิมพ 

16 
4 ธค 
61 

สอบปลายภาค 
   

สอบบรรยาย 
 อ. สุพิมพ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน 

1 1.2, 2.1, 3.2, 3.3 (5.3) สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 8 40 
2 1.2, 2.1, 3.2, 3.3 (5.3) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 16 40 
3 1.2, 2.1, 3.2 (1.3, 3.3, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.2) 
ประเมินสัมมนา 15  10 

4 1.2, 2.1 3.2 (1.3, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.1, 5.3)  

กิจกรรม Active learning 1-7, 9-11, 13-15 10 

5 - การมีสวนรวมในชั้นเรียนและ
การสงงานตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาคการศึกษา - 

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.แบบบันทึกการสงงานตามท่ีไดรับมอบหมายและ

สังเกตุพฤติกรรมของนิสิตในการปฎิบัติตามระเบียบ
และขอบังคับตางๆ อยางตอเนื่อง 
2.ประเมินจากแบบประเมินผลงานและความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี โดยอาจารย 

5 

2. ดานความรู 1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนา และการ
นําเสนอ โดยอาจารย 
2.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

60 

คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 



มคอ. 3 

3. ดานทักษะทางปญญา 1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีท่ีเนนการ
ประยุกตใช 
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาโดย
อาจารย 
3.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาโดย
อาจารย 

20 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกลุมโดยสมาชิกในกลุม 
2.ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีสวนรวม
และการทํางานเปนทีมโดยอาจารย 

10 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ประเมินความสามารถสื่อสารโดยและการ
นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชแบบประเมิน 

5 

 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
ตําราและเอกสารหลัก 
 1.1  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, การสาธารณสุขไทย, โรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก 
 1.2 Michael Boylan, Public health policy and ethics, Volume 19, .S.A. ISBN: 1-4020-
1762-6, Marymount University, Arlington, U.S.A 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 

- สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับกิจกรรมใหมีกิจกรรมแบบ Active learning มากข้ึน 

- เอกสารประกอบการสอนสามารถทําความเขาใจและเขาถึงไดงายข้ึน 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรยีนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด) กับขอสอบ  
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
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มคอ. 3 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 

- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ป 
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