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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส420 

จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการสง่เสริมสุขภาพ 
สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 

คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2564 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

สส420 จรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ                                         
HPX420 Ethic and Legal Aspects Relates to Health Promotion    

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

อาจารย์ สุพิมพ์    วงษ์ทองแท้  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร  โกสุวินทร์           อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย์สุนิสา  สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาขารย์ ดร.ปะการัง ศรีมี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร. รัตน์ติพร  โกสุวินทร ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์สุพิมพ์  วงษ์ทองแท ้ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
ภาคทฤษฎี ห้อง 306  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ online 
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9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      15 กันยายน 2564 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 เพ่ือให้นิสิตสามารถอธิบายสาระสำคัญของศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรมและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงสาระสำคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสังคม 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการดำรงตนและในการ
ปฏิบัติงาน สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยเมื่อเรียนจบวิชาน้ีแล้ว นิสิตสามารถ  
1. อธิบายความหมายและใจความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  และกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
2. ประยุกต์ความรู้ทางจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปล่ียนแปลงของสังคมที่
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
3. ผลการเรียนทีค่าดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO วิธีการประเมิน 

CLO1 อธิบายความหมายและใจความสำคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  

PLO 1   
 

- การสอบทฤษฎี 
- ประเมินสัมมนา 

 
CLO2 ประยุกต์ความรู้ทางจรรยาบรรณ จริยธรรม

และกฎหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

PLO 3, 8  - การสอบทฤษฎี 
- ประเมินสมัมนา 
- ประเมินผลงานวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพตัวอย่างกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ประเมินผลงาน สื่อสร้างความเข้าใจด้าน
กฎหมายสุขภาพ 

- บันทึก “เส้นทางสู่ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
จรรยาบรรณ” 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

 
1. คำอธบิายรายวิชา  
 ศึกษาจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สิทธิของผู้ป่วย 
พระราชบัญญัติเก่ียวกับประกันสังคม ประกันสุขภาพ สถานบริการ สถานประกอบการด้านสุขภาพ และทาง
การแพทย์ พระราชบัญญัติเก่ียวกับผังเมืองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน กฎหมายที่เก่ียวกับการเรียกร้องสิทธิของ
ผู้ป่วยเมื่อถูกละเมิด และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและต่างประเทศ สัมมนาแนวทางและวิธีการใช้กฎหมาย 
จรรยาบรรณ จริยธรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา   

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การสัมมนา/กรณีศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

30 - 15 45 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง    
  

รายวิชา 
  

  

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะ
การ

ปฏิบัติ
ทาง

วิชาชีพ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สภ 420 
จรรยาบรรณ 
จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพ 

                     

 
4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
    2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1.1 มคีวามซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา    1. กำหนดระเบียบการเข้าเรียน 
การเข้าสอบ และการตรงต่อเวลา 
2. การสัมมนา 
3. มอบหมายงานเด่ียว- กลุ่ม 

1. ประเมินจากแบบบันทึกการ
เข้าสอบ 
2. แบบประเมนิการสัมมนา 
3. แบบประเมนิการส่งงาน 

1.2 มจีิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

- - 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 

 
 
2. ความรู ้
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 
2.2 มคีวามรู้และความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสขุภาพ 

- - 

2.3 มคีวามรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1. บรรยาย 
2. สัมมนา 
3. มอบหมายงานเด่ียว “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

1. สอบทฤษฎี 
2. แบบประเมนิการสัมมนา 
3. แบบประเมนิช้ินงาน 
“วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
ตัวอย่างกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

2.4 สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

- - 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้อง

พัฒนา 
3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  

- - 

3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

1. บรรยาย 
2. สัมมนา 
3. มอบหมายงานเด่ียว “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

1. สอบทฤษฎี 
2. แบบประเมนิการสัมมนา 
3. แบบประเมนิช้ินงาน 
“วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
ตัวอย่างกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน 

1. มอบหมายงานเด่ียว “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 
2. ปลูกฝังการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันบนพ้ืนฐานกฎหมายทาง
สาธารณสุข 

1. แบบประเมนิช้ินงาน 
“วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
ตัวอย่างกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง” 
2. สังเกตการมีส่วนร่วม 
3. สังเกตการตอบคำถาม 

3.4 เป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม สรา้งสรรค์
นวัตกรรม  

- - 

3.5 สามารถศกึษา ค้นคว้า และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

 - มอบหมายงานเด่ียว “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

- แบบประเมินช้ินงาน “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

- มอบหมายงานกลุ่ม “การสร้าง 
flowchart ขัน้ตอนสู่การมีใบ
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน” 
- มอบหมายงานกลุ่ม “สื่อสรา้ง
ความเข้าใจด้านกฎหมายสุขภาพ” 
- สมัมนา 

- แบบประเมินงานกลุ่ม “การ
สร้าง flowchart ขั้นตอนสู่การมี
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน” 
- แบบประเมินงานกลุ่ม “สื่อ
สร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย
สุขภาพ” 
- แบบประเมินสัมมนา 
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4.2 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

- มอบหมายงานเด่ียว “บันทึก
เส้นทางสู่ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
จรรยาบรรณ” 

- แบบประเมิน “บันทึกเส้นทางสู่
ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
จรรยาบรรณ” 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ  

- - 

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

- - 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหา 

- - 

5.2 สามารถสือ่สารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงานเด่ียว “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 
- มอบหมายงานกลุ่ม “การสร้าง 
flowchart ขัน้ตอนสู่การมีใบ
ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน” 
- มอบหมายงานกลุ่ม “สื่อสรา้ง
ความเข้าใจด้านกฎหมายสุขภาพ” 
- สมัมนา 

- แบบประเมินช้ินงาน “วิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- แบบประเมินงานกลุ่ม “การ
สร้าง flowchart ขั้นตอนสู่การมี
ใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน” 
- แบบประเมินงานกลุ่ม “สื่อสร้าง
ความเข้าใจด้านกฎหมาย
สุขภาพ” 
- แบบประเมินสัมมนา 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีใน             
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี (ไม่ประเมินผล) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 พฤ 13 มค 
65 

13.30-
16.30 น. 

- แนะนำรายวิชา 
- ความรู้ทั่วไปของ
จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพการ
สาธารณสุข   

-  กฎหมายพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน 

3     - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
- มอบหมายงานบันทึก
ความดี โดยให้นิสิต
บันทึกใส่ไฟล ์excel ใน 
google drive หรือ (ใช้ 
แอพ emmo) ว่าวันน้ี
ได้มีการกระทำใดของ
ตนเองที่เสริมสร้าง
จริยธรรมตามหลัก
วิชาชีพ สัปดาห์ละ
อย่างน้อย 1 ข้อ  
- มอบหมายงาน 
“วิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพตัวอย่างกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง” 
โดยให้นิสิตเลือก
สถานการณ์ทีส่นใจจาก
ชีวิตประจำวัน หรือจาก
ข่าว และวิเคราะห์ว่า
เก่ียวข้องกับกฎหมาย
ฉบับใดบ้าง (สง่คาบ
สุดท้าย) 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

สุพิมพ์ 

2 พฤ 20 มค 
65 

13.30-
15.30 น. 

-พระราชบัญญติั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 

2   
 
 
 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

สุนิสา 

15.30-
16.30 น. 

- สมัมนากรณศีึกษา 
พรบ สุขภาพ

  1   -สัมมนากรณีศกึษาที่
เก่ียวข้องกับ พรบ
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

แห่งชาติ สุขภาพแห่งชาติ -Zoom 
3 พฤ 27 มค 

65 
13.30-
16.30 น. 

- พระราชบัญญัติ
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 

- พระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 

3     - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
- แบ่งกลุม่นิสติ ให้
โจทย์แต่ละกลุม่คิด
สถานการณ์สมมติที่ม ี
พรบ หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และ 
พรบควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม เก่ียวข้อง 
เตรียมนำเสนอใน
สัปดาห์ถัดไป 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom) 
-เคร่ืองมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

รัตติพร 

4 พฤ 3 กพ 
65 

13.30-
15.30 น. 

- สัมมนา
พระราชบัญญัติ
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 
และ พระราชบัญญัติ
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 

  2   - นิสิตแต่ละกลุ่ม
นำเสนอสถานการณ์
สมมติ  ให้เพ่ือนร่วมช้ัน
ร่วมซักถาม และ
ตรวจสอบว่าถูกต้อง
หรือไม่ นิสิตในกลุ่ม
ช่วยกันตอบคำถาม 
- อาจารย์สรุปประเด็น 

-powerpoint 
-กระดาษ flip 
chart 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

รัตติพร 
สุนิสา 

5 จ 7 กพ 65 13.30-
15.00 

สอบย่อยคร้ังที่ 1    2  สอบทฤษฎี -moodle 
-Google 
form 
-Zoom 

สุพิมพ์ 
รัตติพร 

6 พฤ 10 กพ 
65 

13.30-
15.30 น. 

- พระราชบัญญัติ
ระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

2   
 
 
 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เคร่ืองมือ

ปะการัง 

15.30- - สัมมนากรณีศกึษา   1   -สัมมนาเกี่ยวกับ
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

16.30 น. กรณีศึกษา
พระราชบัญญัติระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 

สนับสนุน
การเรียน
ออนไลน์ 

7 พฤ 17 กพ 
65 

13.30-
16.30 น. 

- พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556 
และกฎหมายลกูที่
เก่ียวข้อง 

3     - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
- แบ่งกลุม่นิสติให้โจทย์
สถานการณ์สมมติแต่
ละกลุ่ม เพ่ืออภิปราย
แลกเปลี่ยนในคร้ัง
ถัดไป และสร้าง 
flowchart “ขัน้ตอน
สู่การมีใบประกอบ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน” 

 (สื่อสร้างความเข้าใจ
ด้านกฎหมาย
สุขภาพ) 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เคร่ืองมือ
สนับสนุน
การเรียน
ออนไลน์ 

สุพิมพ์ 

8 พฤ 24 
กพ 65 

13.30-
15.30 น. 

- สัมมนา
พระราชบัญญัติ
วิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556 

  2   - นิสิตแต่ละกลุ่ม
นำเสนอสถานการณ์
สมมติ  ให้เพ่ือนร่วมช้ัน
ร่วมซักถาม และ
ตรวจสอบว่าถูกต้อง
หรือไม่ นิสิตในกลุ่ม
ช่วยกันตอบคำถาม 
- อาจารย์สรุปประเด็น 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เคร่ืองมือ
สนับสนุน
การเรียน
ออนไลน์ 

สุพิมพ์ 
รัตติพร 

9 พฤ 3 มีค 
65 

13.30-
15.30 น. 

- พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2560 และกฎหมาย
ลูกที่เก่ียวข้อง 

2     - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
-กิจกรรมตอบได้ ให้
สิทธิพิเศษ (รูปแบบ

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ

สุพิมพ์ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

กิจกรรมตอบคำถาม
กฎหมาย กลุ่มที่ได้
คะแนนสูงสุด ได้สิทธ์ิ
เลือกสถานการณ์
สมมมติก่อน)  
- แบ่งกลุม่นิสติให้โจทย์
สถานการณ์สมมติแต่
ละกลุ่ม เพ่ืออภิปราย
แลกเปลี่ยนในคร้ัง
ถัดไป 

สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

10 พฤ 10 
มีค 65 

13.30-
15.30 น. 

-สัมมนา
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2560 

  2   - นิสิตแต่ละกลุ่ม
นำเสนอสถานการณ์
สมมติ  ให้เพ่ือนร่วมช้ัน
ร่วมซักถาม และ
ตรวจสอบว่าถูกต้อง
หรือไม่ นิสิตในกลุ่ม
ช่วยกันตอบคำถาม 
- อาจารย์สรุปประเด็น 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

สุพิมพ์ 
รัตติพร 

11 พฤ 17 มีค 
65 

13.30-
16.30 น. 

สอบย่อยคร้ังที่ 2    2  สอบทฤษฎี -moodle 
-Google form 
-Zoom 

สุพิมพ์ 
รัตติพร 

12 พฤ 24 มีค 
65 

13.30-
16.30 น. 

-พระราชบัญญติั
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 
2560 

3     -บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
- กิจกรรม Active 
learning ตอบคำถาม
ว่ากรณีศึกษาตัวอย่าง
น้ันถูกหรือผิดกฎหมาย 
อาจารย์เฉลย  

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

สุพิมพ์ 
 

13 พฤ 31 มีค 
65 

13.30-
16.30 น. 

-พระราชบัญญติั
ส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

2   
 

 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 

ปะการัง 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

พ.ศ. 2535 
-สัมมนากรณีศกึษา 

1 -สัมมนาเกี่ยวกับ
กรณีศึกษา
พระราชบัญญัติส่งเสริม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

14 ศ 1 เมย 
64 

13.30-
15.30 น. 

--พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

2   
 
 
 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

สุพิมพ์ 

15.30-
16.30 น. 

-สัมมนากรณีศกึษา   1   --นิสิตแบ่งกลุม่ร่วม
สรุปประเด็น สร้างเป็น 
infographic สื่อสร้าง
ความเข้าใจด้าน
กฎหมายสุขภาพ 

15 จ 4 เมย 
65 

13.30-
15.00 น. 

สอบย่อยคร้ังที่ 3    2  สอบทฤษฎี -moodle 
-Google form 
-Zoom 

สุพิมพ์ 
รัตติพร 

16 พฤ 7 เมย 
65 

13.30-
15.30 น. 

-พระราชบัญญติั
ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 
 
 

2   
 
 
 
 

 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
- กิจกรรมถาม-ตอบ 
จากรูปภาพเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสบู 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
- flip chart 
 -Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

สุพิมพ์ 

15.30-
16.30 น. 

- สมัมนาการ
ประยุกต์กับการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

  1   -สัมมนาการประยุกต์
พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 
2560 กับการส่งเสริม
สุขภาพ 

17 ศ 8 เมย 
65 

13.30-
15.30 น. 

-พระราชบัญญติั
ควบคุมเครื่องด่ืมแอ
ลกอฮอร์ พ.ศ.2551

2   
 
 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 

สุพิมพ์ 
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าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บ

สอ
บป

ฏิบ
ัติ กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับแอลกอ
ฮอร์ 
 

 
 
 

 
 
 

- flip chart  
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

18 พฤ 21 เมย 
65 

13.30-
15.30 น. 

พระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พ.ศ. 2562 

2     - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

ปะการัง 

19 พฤ 28 เมย 
65 

13.30-
15.30 น. 

-พระราชบัญญติั
คุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 

2   
 

 

  - บรรยายเน้ือหา ถาม-
ตอบในระหว่างสอน  
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 
 

สุนิสา 
 
 

15.30-
16.30 น. 

- สมัมนาวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

  1   -แบ่งกลุ่มนิสิต 
วิเคราะห์กรณีศึกษา
จากข่าวที่ผู้บริโภค
ได้รับความไม่เป็นธรรม
ที่อาจารย์กำหนดให้ 
และอภิปรายเช่ือมโยง
กับ พรบ คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

สุนิสา 
รัตติพร 

20 พฤ 5 พค 
65 

13.30-
16.30 น. 

-สรุปความเช่ือมโยง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริม
สุขภาพทั้งหมด 
-สรุปปัญหาและ
ความเข้าใจเน้ือหาใน
รายวิชา 
- เชิญผูม้ี
ประสบการณ์ด้าน

  3   -อาจารย์นำประเด็น
ความเช่ือมโยงของ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
-นิสิตแบ่งกลุ่มร่วมสรุป
ประเด็น สร้างเป็น 
mind map กฎหมาย
สุขภาพ 

-powerpoint 
-moodle 
-คลิป VDO 
- flip chart  
-Zoom 
-เครื่องมือ
สนับสนุนการ
เรียนออนไลน์ 

อ.รัตน
สิทธ์ิ 
 
สุพิมพ์ 
รัตติพร 
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การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

การบังคับใช้กฎหมาย
สุขภาพมาพูดคุย 

21 พฤ 12 พค 
65 

13.30-
15.30 น. 

สอบย่อยคร้ังที่ 4    2  สอบทฤษฎี -moodle 
-Google form 
-Zoom 

สุพิมพ์ 
รัตติพร 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน (%) รวม 
1 1.1, 2.1, 3.1 สอบย่อยคร้ังที ่1  5 15 

70 
2 1.1, 2.1, 3.1 สอบย่อยคร้ังที ่2  11 15 
3 1.1, 2.1, 3.1 สอบย่อยคร้ังที ่3 15 15 
4 1.1, 2.1, 3.1 สอบย่อยคร้ังที ่4 21 25 
5 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1 
การประเมินการสัมมนา 4, 8, 10, 20 10 10 

 
6 

 
1.2, 1.3, 4.1, 5.1 

งานกลุ่ม 
- สื่อสร้างความเข้าใจด้าน
กฎหมายสุขภาพ 

 
7, 14 

 
5 5 

 
7 

 
1.1, 1.2 
1.1, 2.1, 3.1 

งานเด่ียว 
-บันทึกเส้นทางสู่ผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีจรรยาบรรณ 
-วิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพตัวอย่างกับกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 
20 
 

20 

 
5 
 

10 
15 
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.ประเมินโดยใช้แบบประเมินช้ินงาน/ สัมมนา 10 
2. ด้านความรู้ 1. สอบภาคทฤษฏี  

2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนาและการนำเสนอ 
โดยอาจารย์  

35 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1. สอบภาคทฤษฏี  
2.ประเมินโดยใช้แบบประเมินการสัมมนา และการนำเสนอ 
โดยตนเอง เพ่ือนนิสิตและอาจารย์มีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

35 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีส่วนร่วมในทำกิจกรรม
กลุ่ม การสัมมนา  
2. ประเมินจากคุณภาพของข้อมูลด้านความถูกต้อง 
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน 

15 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสือ่สารระหว่าง
เพ่ือน อาจารย์ในช้ันเรียน และกับชุมชน  
2. ประเมินจากการนำเสนอผลงานในช้ันเรียน และการ
จัดทำโครงการ  
3. สังเกตพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
การนำเสนอ 

5 

 
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 
70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง
จะถือว่าสอบผ่าน 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1.  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฟ้ืนฟูองค์ความรู้  วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560        
ครั้งที่ 2 สภาการสาธารณสุขชุมชน 

 
2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
    1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.  กรมอนามัย.   
    http://www.anamai.moph.go.th/download/download/publichealthact.htm. 
    2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์ สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  กรมควบคมุมลพิษ.     
    http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi.html. 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 
    1. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.    
    https://www.nationalhealth.or.th 
    2. พระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ    
    ราชการ.  http://www.oic.go.th/content/act.htm. 
    3. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.  
    (สปสช.). https://www.nhso.go.th. 
    4. พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556.  สภาการสาธารณสุขชุมชน.     
    https://ccph-th.job.thai.com. 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคำถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในช้ันเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรยีน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทำขึ้น 

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

3. การปรับปรุงการสอน   
     ควรแบ่งสอบภาคบรรยายเป็น 4 ครึ้ง เพ่ือให้เน้ือหาไม่มากเกินไป 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


