
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สภ 431 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
สาขาการสงเสริมสุขภาพ 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2561 

 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สภ 431 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ                                         
HP 431 Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion   

2. จํานวนหนวยกิต 
 2(1-2-3) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. รัตนติพร โกสุวินทร อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย สุพิมพ    วงษทองแท อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 
 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 

1. อาจารยกมลชนก ชวยจันทร สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
2. อาจารย ดร. รัตนติพร  โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารยสุพิมพ  วงษทองแท คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
มิถุนายน 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  
 เพ่ือใหนิสิตสามารถอธิบายสาระสําคัญของศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ รวมไปถึงสาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจรยิธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของสังคม 
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนตลอดท้ังเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการดํารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและเสนอแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค ปฏิสัมพันธ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณและบุคคลรวมไปถึงการมีสวนรวมในการแกปญหาอยางสรางสรรค
ในสถานการณตางๆ ได โดยเม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ  

1. อธิบายถึงความหมายของจริยธรรมแหงวิชาชีพการสาธารณสุข 
 2. อธิบายถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกฎหมายดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535  
 3.  อธิบายถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกฎหมายดานบริหารงานสาธารณสุข ไดแก พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556  
 4.  อธิบายถึงกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
3.  ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO 1     อธิบายความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข  และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ  

PLO 1   
 

CLO 2    ใชความรูทางจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายในการอธิบาย
สถานการณท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 

PLO 1, 4  
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ ไดแก สิทธิของผูปวย 
พระราชบัญญัติเก่ียวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สถานบริการ สถานประกอบการดานสุขภาพ และทาง
การแพทย พระราชบัญญัติเก่ียวกับผังเมือง และสิ่งแวดลอมในชุมชน กฎหมายท่ีเก่ียวกับการเรียกรองสิทธิของ
ผูปวยเม่ือถูกละเมิด และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและตางประเทศ สัมมนาแนวทางและวิธีการใชกฎหมาย 
จรรยาบรรณ จริยธรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

 
15 - 30 45 

 

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 431 จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
 

                
  

    

 

 
 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ 

1. ประเมินจากแบบบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตได
ทํางานเปนทีม เพ่ือใหตระหนักถึง
หนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

1. ประเมินจากแบบประเมินสัมมนา 
ดานความรับผิดชอบตอหนาท่ีโดย
อาจารย  

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. มอบหมายงานกลุมใหนิสิตทํางาน
เปนทีม 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออก การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
ระหวางเรียน 

 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ 
2. การสัมมนา เรียนรูจากกรณีศึกษา 
และการนําเสนอหนาชั้นเรียน 
3. มอบหมายรายงานใหทํา 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากรายงาน 
3. การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูในการนําเสนอในชั้นเรียน 

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 

 
- 

 
- 
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3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

1. การถามตอบ และการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2. การสัมมนา 
3. มอบหมายรายงานใหทํา 

1. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
2.  ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอหนาชั้นเรียนโดยอาจารย     

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. การสัมมนาและการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม   

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

 
 
- 

 
 
- 

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 

 
 
- 

 
 
- 
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มคอ. 3 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. การนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับผูฟง 

1. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ 
การสื่อสารระหวางการนําเสนอในชั้น
เรียน 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
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 20 ส.ค. 61  บรรยาย 
- แนะนํารายวิชา  
- ความรูท่ัวไปของจรยิธรรมแหงวิชาชีพ

การสาธารณสุข  
 

2 
 

- - -บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
-การมีสวนรวมและการเขาเรยีน  
-ยกตัวอยางกรณีศึกษา  
-รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 -สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

 อ.รัตนติพร 

2 22 ส.ค. 61 สัมมนา 
- ความรูท่ัวไปของจริยธรรมแหงวิชาชีพ
การสาธารณสุข 

- - 3  -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
  

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตนติพร 
อ.สุพิมพ  

3 27 ส.ค. 61 บรรยาย 
- พระราชบัญญตัิวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556 

2 - - -ยกตัวอยางกรณีศึกษา  
-รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
-การมีสวนรวมและการเขาเรยีน 

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน 

อ.สุพิมพ 

4 3 ก.ย. 61 สัมมนา 
- พระราชบัญญตัิวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556 

- - 3 -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  

-สื่อ PowerPoint    
-ใบงาน  

 อ.สุพิมพ 
 อ.รัตนติพร 

5 5 ก.ย. 61 บรรยาย 
- พระราชบัญญตัิสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. 
2550 

2 - - -ยกตัวอยางกรณีศึกษา  
-รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
-การมีสวนรวมและการเขาเรยีน 

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน 

 อ.รัตนติพร 
 

6 25 ก.ย. 61 สัมมนา 
- พระราชบัญญตัิสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. 
2550 

- - 3 -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รตันติพร 
อ.สุพิมพ  
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ส่ือท่ีใช ผูสอน 

7 12 ก.ย. 61 บรรยาย 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2560 

2 - - -บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
-การมีสวนรวมและการเขาเรยีน  
-ยกตัวอยางกรณีศึกษา  
-รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 -สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

 อ.สุพิมพ 

8 17 ก.ย. 61 สัมมนา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 
-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2560 

- - 3  -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
  

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

 อ.สุพิมพ 
 อ.รัตนติพร 

9 19 ก.ย. 61 สอบกลางภาค 2 - - - สอบทฤษฎ ี -  อ.รัตนติพร 

10 26 ก.ย. 61 บรรยาย 
- พระราชบัญญตัิโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

2 - -  -บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
- การมีสวนรวมและการเขาเรียน  
- ยกตัวอยางกรณีศึกษา  

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.กมลชนก 
ชวยจันทร 

11 26 ก.ย. 61 สัมมนา 
- พระราชบัญญตัิโรคติดตอ พ.ศ. 2558   

- - 3 -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น   -สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.กมลชนก 
ชวยจันทร 
อ.สุพิมพ 

12 1 ต.ค. 61 บรรยาย 
- พระราชบัญญตัิสงเสรมิและอนุรกัษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

2 - - -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning: 4 MAT 

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตนติพร 
 

13 3 ต.ค. 61 โตวาที 
- พระราชบัญญตัิสงเสรมิและอนุรกัษ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

- 3 - -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
 

- อ.รัตนติพร 
อ.สุพิมพ 

14 8 ต.ค. 61 บรรยาย 
-พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 

1 - - -บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
-การมีสวนรวมและการเขาเรยีน  
-ยกตัวอยางกรณีศึกษา  
-รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 -สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตนติพร 
 

15 10 ต.ค. 61 สัมมนา 
-พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 

- - 3 -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
  

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตนติพร 
อ.สุพิมพ 
 

16 17 ต.ค. 61 บรรยาย 
-พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  
2522 

2 - - -บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบใน
ระหวางสอน  
-การมีสวนรวมและการเขาเรยีน  
-ยกตัวอยางกรณีศึกษา  
-รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  

 -สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตนติพร 
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สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ส่ือท่ีใช ผูสอน 

17 22 ต.ค. 61 สัมมนา 
-พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 

- - 3 -รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
  

-สื่อ PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตนติพร 
อ.สุพิมพ 
 

18 24 ต.ค. 61 สอบปลายภาค 2 - - - สอบทฤษฎ ี - อ.รัตนติพร 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน (%) 
1 1.1,1.2,2.2,3.3 สอบกลางภาค 9 25 
2 1.1,1.2,2.2,3.3 สอบปลายภาค 18 25 
3 1.1,1.2,1.3,2.2,3.3,4.1,5.3(1.4) การนําเสนอผลการสัมมนา  4,6,11,13,16 25 
4 2.2,3.3 รายงานการสัมมนา  4,6,11,13,16 20 
5 2.2,3.3 รายงานกลุม 12 5 

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยใชแบบบันทึก การปฎิบัติตาม

กฎระเบียบการเขาหองเรียน การเขาหองสอบตรง
ตอเวลา  

10 

2. ดานความรู 1. สอบภาคทฤษฏี  
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสัมมนาและการ
นําเสนอ โดยอาจารย  

35 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. สอบภาคทฤษฏี  
2.ประเมินโดยใชแบบประเมินการสมัมนา และการ
นําเสนอ โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารยมีสวน
รวมในชั้นเรียน  

35 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา  
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง 
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน 

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน  
2. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชัน้เรียน และ
การจัดทําโครงการ  
3. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหวางการนําเสนอ 

5 
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสทิธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
4.  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1.  ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค. (2558). พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.   

เอกสารและขอมูลสําคัญ 
    1.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.  กรมอนามัย.   
    http://www.anamai.moph.go.th/download/download/publichealthact.htm. 
    2.  พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  กรมควบคุมมลพิษ.     
    http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html. 

เอกสารและขอมูลแนะนํา 
    1.  พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.    
    https://www.nationalhealth.or.th 
    2.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540. สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ    
    ราชการ.  http://www.oic.go.th/content/act.htm. 
    3.  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.  
    (สปสช.). https://www.nhso.go.th. 
    4.  พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556.  สภาการสาธารณสุขชุมชน.     
    https://ccph-th.job.thai.com. 
 

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. การปรับปรุงการ 
            เลือกกรณีศึกษาใหมีความทันสมัย                        
การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1.  การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ

หลักสูตร 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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