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มคอ.3 
รายวิชาสภ 431 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ   

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558  
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 431  จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ    
HP 431  Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion 
    

2. จ านวนหน่วยกิต 
       2 (1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: 
อาจารย์ รัตน์ติพร โกสุวินทร์            คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
    
   อาจารย์ผู้สอน:  

ล าดับที่ รายชื่อ สังกัด 
1.  อาจารย์ รตัน์ติพร โกสุวินทร์   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :   
ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 4 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)   

ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 307 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
พฤศจิกายน 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ จรรยาบรรณ 

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตลอดทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการด ารงตนและในการปฏิบัติงาน สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเมื่อเรียนจบวิชานี้แล้ว 
นิสิตสามารถ 

1. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจความหมายของจรรยาบรรณ จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สิทธิของผู้ป่วย

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประกันสังคม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยเมื่อถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและต่างประเทศ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน  

3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพและทางการแพทย์  พระราชบัญญัติผังเมือง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม   

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สิทธิของผู้ป่วย  

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สถานบริการ สถานประกอบการด้านสุขภาพ และทาง
การแพทย์ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผังเมือง และสิ่งแวดล้อมในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของ
ผู้ป่วยเมื่อถูกละเมิด และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและต่างประเทศ สัมมนาแนวทางและวิธีการใช้กฎหมาย 
จรรยาบรรณ จริยธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 
 

15 - 30 60 

 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง  
  

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้าน
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใช้เท 
คโนโลยี

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

สภ 422 จรรยาบรรณ จริยธรรม
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ   

                    

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 

 
1.3  วิธีการประเมินผล 

 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
 

1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน    

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
 

1. ก าหนดระเบียบการเข้าห้องเรียน 
การเข้าห้องสอบ และการแต่งกาย
ตามระเบียบของคณะ 

1. ประเมินโดยใช้แบบบันทึก   
การปฎิบัติตามกฎระเบียบการเข้า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบตรงต่อ
เวลา  
  

3. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
 

1. มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตได้
ท างานเป็นทีมเพ่ือให้ตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนาด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตน โดยอาจารย์   
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4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการ
ด ารงตนและในการปฏิบัติงาน 

1. มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตได้
ท างานเป็นทีม 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในชั้นเรียนระหว่าง
เรียน 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

2. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ  
2. การสัมมนา เรียนรู้จากกรณีศึกษา 
และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. การมอบหมายให้ท ารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากรายงาน 
3. การประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ความรู้ในการน าเสนอในชั้นเรียน 

3. มีความรู้และความเข้าใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

- - 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง ข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- - 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม 

- - 

3. สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. การถาม-ตอบ และการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
2. การสัมมนา 
3. มอบหมายงานให้ท ารายงาน 

1. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย์   
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง
บุคคลและ/หรือกลุ่มคน และสามารถ
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 

1. การสัมมนา และอภิปรายในชั้น
เรียน 

1. ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในท ากิจกรรมกลุ่ม 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและผู้ตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย 

- - 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

- - 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

- - 

2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสารที่
มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และ
น าไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

- - 

3. สามารถสื่อสาร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน 

1. การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับผู้ฟัง 

1. ประเมินจากแบบประเมินทักษะ
การสื่อสารระหว่างการน าเสนอในชั้น
เรียน 
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4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  (ไม่
ประเมิน) 

- - 

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี่ วันที่สอน หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 

สัม
มน

า กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
  

25 กพ. 59 1. แนะน ารายวิชา ความรู้ทั่วไป
ของจรรยาบรรณ จริยธรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. สิทธิของผู้ป่วย พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  
3. สัมมนา: กรณีศึกษา (1)  

2 - 3 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 
 

- สื่อ 
PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 

2 3 มีค. 59 1. พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
2. สัมมนา: กรณีศึกษา (2)  

2 - 3 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 

- สื่อ 
PowerPoint  
-ใบงาน  

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 

3 
 

4 มีค. 59 1. สัมมนา: กรณีศึกษา (3) - - 3 -ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน   

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 

4 
 

10 มีค. 59 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยเมื่อถูก
ละเมิด สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
2. สัมมนา: กรณีศึกษา (4) 

2 - 3 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน    

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 

5 
 

17 มีค. 59 1. พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
2. สัมมนา: กรณีศึกษา (5) 

2   - 3 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน  

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 
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6 18 มีค. 59 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สถาน
บริการ 

2 - - - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.อภิสรา 

7 24 มีค. 59 สัมมนา: กรณีศึกษา (6) - - 3 -ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน  

อ.อภิสรา 
อ.รัตน์ติพร 
 

8 28 มีค. 59 สอบกลางภาค 2 - - - สอบทฤษฎี - อ.อภิสรา 

9 31 มีค. 59 1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพ และทาง
การแพทย์     
2. สัมมนา: กรณีศึกษา (7) 

2 - 3 - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน   

อ.อภิสรา 
อ.รัตน์ติพร 
 

10 7 เมย. 59 1. พระราชบัญญัติพังเมือง 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 

2 - - - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน  
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint  

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 

11 8 เมย. 59 สัมมนา: กรณีศึกษา (8) - - 3 -ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน  

อ.รัตน์ติพร 
อ.อภิสรา 

12 18 เมย. 59 สัมมนา: กรณีศึกษา (9) - - 3 -ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน  

อ.อภิสรา 
อ.รัตน์ติพร 
 

13 21 เมย. 59 สัมมนา: กรณีศึกษา (10) - - 3 -ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-ร่วมอธิปรายแสดงความคิดเห็น 
-การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
-ใบงาน  

อ.อภิสรา 
อ.รัตน์ติพร 

14 2 พค.  
59 

สอบปลายภาค 
 

2 - - - สอบทฤษฎี สื่อ 
PowerPoint 

อ.รัตน์ติพร 
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1.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการ สัปดาห์ สัดส่วน 

1 1.1,1.2,2.2,3.2,3.3 (2.1) สอบทฤษฎี : สอบกลางภาค 7 40 
2 1.1,1.2, 2.2,3.2,3.3 (2.1) สอบทฤษฎี : สอบปลายภาค 14 40 
3 1.1,1.2,1,3,2.2, 3.3 4.1,5.3(1.4, 

3.2, 4.3) 
การน าเสนอผลการสัมมนา         6,13 10 

4 2.2(1.4, 3.2, 4.3) รายงานการสัมมนา 6,13 10 
 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยใช้แบบบันทึก 

การปฎิบัติตามกฎระเบียบการ
เข้าห้องเรียน การเข้าห้อง
สอบตรงต่อเวลา 

10 

2. ด้านความรู้ 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนาและการน าเสนอ 
โดยอาจารย์ 

35 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. สอบภาคทฤษฏี 
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนา และการน าเสนอ 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและ
อาจารย์มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

35 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1.ประเมินความรับผิดชอบ
โดยการสังเกตในการเรียนรู้ 
การส่งงาน ความถูกต้องของ
งาน ที่ได้รับมอบหมายโดย
อาจารย์ 

15 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดย
ใช้แบบประเมินการน าเสนอ
ในชั้นเรียน (วิธีการสื่อสาร/
รูปแบบสื่อ) โดยอาจารย์ 

5 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังนี้ 

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+ น้อยกว่า 50 คะแนน = E 
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อย

ละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
1.   รวมบทความสิทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร์และภาษา = Les articles sur les droits de 
l'homme, l'histoire et les langues/ รุ่งพงษ์ ชัยนาม  กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2554 
2.   สิทธิมนุษยชนศึกษา = Human rights education : ยุทธศาสตร์สู่การสร้างวัฒนธรรม-วิถีชีวิต
สิทธิมนุษยชนและสุจริตชน / โดย สุทิน นพเกตุ  กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, 2549 
3.   แพทย์กับกระบวนการยุติธรรม : (รักษาอย่างไรไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย & รักษาอย่างไร ต้อง
รับผิดตามกฎหมาย) /เรียบเรียงโดยมนต์ชัย ชนินทรลีลา ; [บรรณาธิการ ชาญชัย ชุติปัญญะบุตร]        
กรุงเทพฯ : เอเซียคิท, 254 
4.   รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปี 2551 / บรรณาธิการ สุนี ไชยรส, เกศริน 
เตียวสกุล    กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2553 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา  

จัดท าขึ้น 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
 



มคอ. 3 

คณะสหเวชศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

3. การปรับปรุงการสอน 
     1.  จัดรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมการสัมมนา การใช้สื่อการสอน

หลากหลาย 
     2.  ปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับเวลาเรียน และเน้นเนื้อหาที่สามารถใช้ได้จริงในงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


