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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส114 ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและการสาธารณสุข 

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สส114  ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและการสาธารณสุข   
HPX114 Primary Health Care System and Public Health   

2. จำนวนหน่วยกิต 
 2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ      อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
อาจารย์ สุกฤษฎ์ิ ใจจำนงค ์  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1 อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร โกสุวินทร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย์ ดร. ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย์ ยุพารัตน์ อดกลั้น คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 อาจารย์ สุกฤษฎ์ิ ใจจำนงค ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 อาจารย์ ดร. สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี
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8. สถานทีเ่รียน 

1. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
11 มิถุนายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย แนวคิด  วิวัฒนาการและหลักการดําเนินงาน 

ทางการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขของประเทศไทย  โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
นิสิตมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นและนําเสนอผลงานด้วยการสื่อสาร ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นิสิตสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดสุขภาพ วิวัฒนาการของสาธารณสุขไทย 
2. อธิบายความสําคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน 
3. อธิบายการดําเนินงานสาธารณสุข (ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการฟ้ืนฟู) 
4. อธิบายแนวคิดและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
5. วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจบัุนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ 
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

CLO รายละเอียด PLO วิธีประเมิน 

CLO 1 อธิบายหลักการและวิธีการดําเนินงาน
สาธารณสุขและการบริการ สขุภาพ
ระดับปฐมภูมิได้ 

PLO 2 สอบทฤษฏี 

CLO 2 ใช้ความรู้เก่ียวกับการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิในการวิเคราะห์ บทบาท
งานสาธารณสุขได้ 

PLO 6 8 1.แบบประเมนิสัมมนาหัวขอ้การ
ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ
ประเทศไทยและการจัดระบบ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
2. รายงานรายบุคคลหัวข้อ
กรณีศึกษา: การจัดระบบบริการ
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สุขภาพระดับปฐมภูม ิ
3. รายงานกลุ่มหัวข้อกรณีศกึษา: 
การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของประเทศไทย 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  
 ความหมาย แนวคิด  วิวัฒนาการและหลักการดําเนินงานทางการสาธารณสุข ระบบบริการ

สาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุขของประเทศไทย 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

24 - 6 60 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    

รายวิชา 

๑. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ด้านความรู้ ๓. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๔. ด้าน
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

๕.ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

๖. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
สส 114 ระบบบริการ
สาธารณสุข ปฐมภูมิและ
การสาธารณสุข 

           

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
    2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความซื่อสตัย์ มีวินัย ตรงตรงต่อ
เวลา 

1. กําหนดระเบียบการ 
การเขา้ห้องสอบ  การส่งงาน 
 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา้ห้อง
สอบ การส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย 
ตรงเวลา 

2. มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

- - 

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 

2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การถาม-ตอบ 
3. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม 
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในช้ันเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมิน
สัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ 
การส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
รวมท้ังต่อยอดองค์ความรูู้ได้อย่าง 
ต่อเน่ือง 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ 

- - 

2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 

- 
 

- 
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3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถประเมินวิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน 

- 
 

- 

4. มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

1. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในช้ันเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา 
2. ประเมินจากรายงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

5. สามารถศกึษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐาน 
ใหม่ๆ  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

1. มอบหมายหัวข้อให้อภิปรายกลุ่ม
ย่อยและสัมมนาร่วมกันในช้ันเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา 
2. ประเมินจากรายงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐานะผู้นําและผู้ร่วมงานได้ 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้อภิปราย 
กลุ่มและสัมมนาร่วมกัน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา 

2. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. ให้นสิิตกําหนดหนา้ท่ีของตนเอง
และเพื่อนนิสติในการสัมมนา 

1. แบบประเมินการสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. สามารถปรบัตัวให้เข้ากับสถาน 
การณ์ต่างๆ 

- - 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

- - 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น  
ปัญหา 
 

- 
 

- 
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

2. . สามารถส่อืสารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1. การนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาในช้ันเรียนโดยมีรูปแบบท่ี 
เหมาะสมกับผูฟ้ัง 

1. ประเมินจากแบบประเมิน          
การสัมมนา 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
เก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ได้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

การนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการ 
การฝึกปฏิบัติในชุมชน สัมมนาใน
ช้ันเรียนโดยมีรูปแบบท่ี เหมาะสม
กับผู้ฟัง 

ประเมินจากแบบประเมิน               
การสัมมนา 
 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ไม่ประเมินผล) 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 อ. 10 ส.ค. 64 08.30-10.30 น. บรรยาย 
- แนะนำการเรียน
การสอนและ
รายวิชา  
- แนวคิดสขุภาพ
และปัจจัยกำหนด
สุขภาพ 

2 
 

- - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหาร่วมกัน 

- สื่อ 
PowerPoint   

   Moodle 
   zoom 
    
 
 

อ.สุนิสา 

2 อ. 17 ส.ค. 64 08.30-10.30 น. บรรยาย  
- วิวัฒนาการการ
สาธารณสุขและ
ระบบสาธารณสุข
ไทยในปัจจุบัน 

2 - - 
 

-บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 
สอนภาษาอังกฤษ 
Active learning: ใช้เกมส์
ออนไลน์ 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

   zoom 
    

อ.สุนิสา 
 

3 อ. 24 ส.ค. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- การสาธารณสุข
มูลฐานและบทบาท

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

อ. สุนิสา  
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

ร่วมกัน    zoom 
    

4 อ. 31 ส.ค. 64 8.30-10.30 น. - สมัมนา 
กรณีศึกษาการ
ดำเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ของประเทศไทย 

- - 2 -สัมมนาวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-นําเสนอข้อมลูและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

   zoom 
    

อ. สุนิสา 

5 อ. 7 ก.ย. 64 8.30-10.30 
. 

- ทดสอบย่อย 2 - - สอบบรรยายคร้ังที่ 1 
หัวข้อ 1-3 

- อ.สุนิสา 
อ.สุกฤษฏ์ิ 

6 อ. 14 ก.ย. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย  
- การดำเนินงาน
สาธารณสุข (ด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพ) 

2 - 
 
 

- -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 
Active learning: 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

   zoom 
    

อ.ปะการัง 

7 อ. 21 ก.ย. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- การดำเนินงาน
สาธารณสุข (ด้าน
การป้องกันและ
ควบคุมโรค) 

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 
 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

   zoom 
 

อ.รัตน์ติพร 
 

8 อ. 28 ก.ย. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- การดำเนินงาน
สาธารณสุข (ด้าน
การรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้นและการ
ฟ้ืนฟู) 

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 
 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

   zoom 
    

อ.สุนิสา 

9 อ. 5 ต.ค. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- แผนพัฒนาการ
สาธารณสุข 

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

   zoom 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
 

10 อ. 12 ต.ค. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- การสาธารณสุข

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 

- สื่อ
PowerPoint 

อ.สุกฤษฎ์ิ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ไทยในปัจจุบัน และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 

   Moodle 
   zoom 

11 อ. 19 ต.ค. 64 8.30-10.30 น. - สอบกลางภาค 2 - - สอบบรรยายคร้ังที่ 2 
หัวข้อที ่6-10 

- อ.สุนิสา 
อ.สุกฤษฎ์ิ 

12 อ. 26 ต.ค. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- แนวคิดการ
บริการปฐมภูม ิ

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 

- สื่อ
PowerPoint 
Moodle 

  zoom   

อ.ยุพารัตน์ 
 

13 อ. 2 พ.ย. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- การจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูม 

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 

- สื่อ   
 PowerPoint 

   Moodle 
   zoom  

อ.ยุพารัตน์ 

14 อ. 9 พ.ย. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- มาตรฐานการ
บริการปฐมภูม 

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 

- สื่อ
PowerPoint 

   Moodle 
   zoom 

อ.ยุพารัตน์ 

15 อ. 16 พ.ย. 64 8.30-10.30 น. บรรยาย 
- สถานบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ 

2 - - -บรรยายเน้ือหา    
ถาม-ตอบในระหว่างสอน 
และอภิปรายเน้ือหา
ร่วมกัน 

- สื่อ  
 PowerPoint 

   Moodle 
   zoom  

อ.ยุพารัตน์ 
 

16 อ. 23 พ.ย. 64 8.30-10.30 น. สัมมนา 
-  กรณีศึกษา 1 

การจัดระบบ
บริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูม ิ

- - 2 - สมัมนาวิเคราะห์การนำ
ประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงานการส่งเสริม
สุขภาพใน รพ.สต. ของ
นิสิตช้ันปีที่ 4 

- สื่อ  
 PowerPoint 

   Moodle 
   zoom 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.สุกฤษฎ์ิ 

17 อ. 30 พ.ย. 64 8.30-10.30 น. สัมมนา 
 กรณีศึกษา 1 การ
จัดระบบบริการ
สุขภาพระดับปฐม
ภูมิ 

- - 2 - สมัมนาวิเคราะห์การนำ
ประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติงานการส่งเสริม
สุขภาพใน รพ.สต. ของ
นิสิตช้ันปีที่ 4  

- สื่อ  
 PowerPoint 

   Moodle 
   zoom 
   

อ.ยุพารัตน์ 
อ.สุกฤษฎ์ิ 

18 อ. 7 ธ.ค. 64 8.30-10.30 น. - สอบปลายภาค 2 - - สอบบรรยายคร้ังที่ 3 
หัวข้อ 12-15 

- อ.สุนิสา 
อ.สุกฤษฎ์ิ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) 

1 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3) ทดสอบย่อย 5 20 
2 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3) สอบกลางภาค 11 30 
3 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3) สอบปลายภาค 18 30 
4 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3) สัมมนากรณีศกึษา 4, 16, 17 10 
5 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3) รายงานกลุ่ม     4 5 
6 1.1, 2.2, 3.4, 3.5 5.2 (4.1, 5.3) รายงานรายบุคคล  16 5 

 
 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ 

การ ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย ตรงเวลา 
2. สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

5 

2. ด้านความรู้ 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผูส้อน 

60 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย       

15 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการสัมมนา 10 

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

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. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50  
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1.  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา การสาธารณสุขทั่วไป 

(General Public Health) หน่วยที่  1-7. พิมพ์คร้ังที่  10. กรุงเทพมหานคร . ห้างหุ้นส่วนจํากัดนํ่ากัง             
การพิมพ์. 2553. 

2. อุทัยวรรณ สุกิมานิล. การบริการปฐมภูมิ (Primary Care). ). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร.โครงการ
สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก. 2548 

3. รศ.ดร.สุนทร แม่นสุวรรณ . การสาธารณสุขเบ้ืองต้น (Introduction to Public Health). พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง; 2554. 

4. รศ.พญ. สรญา แก้วพิทูลย์. เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (Family Medicine and 
CommunityMedicine). พิมพ์ครั้งที่ 1. นครราชสีมา.บริษัทสมบูรณ์การพิมพ์; 2559. 

เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
1. ระทรวงสาธารณสุข.https://www.moph.go.th/สืบค้นขอ้มูลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 
     1.   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  http://www.thaihealth.or.th/สืบค้นข้อมูลเมื่อ
วันท ี่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำ
ขึ้น 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอนโดยทีมผู้ร่วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน   
1.  นำประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพใน รพ.สต. ของนิสิตช้ันปีที่ 4 มาถ่ายทอดให้

ในช่ัวโมงสัมมนา 
2. นำแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคช่ันที่กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนมาสอดแทรกในการเรียนการสอน 
3. เพ่ิมจำนวนคร้ังการสอบภาคทฤษฏีเป็น 3 ครั้ง 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


