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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาอิทยาลูยสอนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลูกสูตรวาชีอวนามูยและคอามปลวดภูย คณะอิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4071306 การสาธารณสุปทู่อไป
General Public Health
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลูกสูตรอิทยาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาวาชีอวนามูยและคอามปลวดภูย
3.2 ประเภทปวงรายอิชา เฉพาะดไาน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 วาจารย์ผูไรูบผิดชวบรายอิชา
วาจารย์อูนปิติ ธรรมศรี
4.2 วาจารย์ผูไสวนและกลุ่มเรียน
วาจารย์อูนปิติ ธรรมศรี
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชู้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”
8. สถานที่เรียน
ศูนย์อิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาอิทยาลูยสอนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 มิถุนายน 2560
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่วใหไนูกศึกษามีคอามรูไคอามเปไาใจในเรื่วงเกี่ยอกูบประอูติปวงการสาธารณสุป ปวบเปตแนอคิดการ
สาธารณสุป การสาธารณสุปมูลฐาน การอูดและการประเมินสุปภาพ วนามูยครวบครูอ โภชนาการและวาหาร
ปลวดภูย จิตอิทยาในงานสาธารณสุป
2. เพื่วใหไนูกศึกษาสามารถวธิบายอูตถุประสงค์/หลูกการ/ทฤษฎีเกี่ยอกูบการสาธารณสุปทู่อไปไดไ
3. เพื่วใหไนูกศึกษามีทูกษะในดไานคุณธรรมจริยธรรม ดไานคอามรูไ ดไานทูกษะทางปัญญา ดไานทูกษะ
คอามสูมพูนธ์ระหอ่างบุคคลและคอามรูบผิดชวบ และดไานทูกษะการอิเคราะห์เชิงตูอเลป สื่วสาร และการใชไเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. เพืว่ ใหไนูกศึกษาสามารถอิเคราะห์กลไก/กระบอนการประยุกต์ใชไคอามรูไเกี่ยอกูบการสาธารณสุปทู่อไปไดไใน
วนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่วใหไเนื้วหาสวดคลไวงกูบสถานการณ์ในปัจจุบูน เพื่วเป็นทูกษะและวงค์คอามรูไในการประกวบวาชีพปวง
นูกศึกษา
2. มีการปรูบปรุงเนื้วหาเพิ่มเติมเกี่ยอกูบงานอิจูยที่เกี่ยอปไวงกูบวาชีอวนามูยที่เป็นผลงานปวงวาจารย์ผูไสวน
เพื่วแสดงใหไเห็นแนอคิดและการพูฒนานอูตกรรมจากการเรียนการสวนที่สวดคลไวงกูบอิชาชีพในปัจจุบูน
3. มีการเพิ่มเติมอิธีการจูดการเรียนการสวนจากการศึกษาดูงานจากสถานประกวบการจริง เพื่วใหไเห็นการ
จูดการดไานวาชีอวนามูยวย่างเป็นรูปธรรม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคอามรูไเบื้วงตไนเกี่ยอกูบประอูติปวงการสาธารณสุป ปวบเปตแนอคิดการสาธารณสุป การสาธารณสุปมูล
ฐาน การอูดและการประเมินสุปภาพ วนามูยครวบครูอ โภชนาการและวาหารปลวดภูย จิตอิทยาในงานสาธารณสุป
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สวนเสริม
45 ชู่อโมง/ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบูติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาดไอยตนเวง
90 ชู่อโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- วาจารย์ผูไรูบผิดชวบรายอิชาและวาจารย์ผูไสวน ใหไคาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรืว รายกลุ่มตามคอามตไวงการ ผ่าน
Social Media, E – Mail 1 ชู่อโมงต่วสูปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูไดไานคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ปฏิบูติตนวย่างมีคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่วสูตย์สุจริต
1.2 อิธีการสวน
(1) สวดแทรกตูอวย่างเกี่ยอกูบคุณธรรม จริยธรรม และคอามซื่วสูตย์สุจริตในเนื้วหาอิชาเรียน
(2) ปลูกฝังใหไนูกศึกษามีระเบียบอินูยโดยเนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงเอลา และจูดกิจกรรมพิเศษเพื่ว
พูฒนาการเรียนรูไ
(3) การสวนแบบวภิปรายจากตูอวย่างการรูกษาสิทธิ์ปวงตนเวงและเคารพสิทธิ์ปวงผูไวื่น
1.3 อิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสูงเกตพฤติกรรมคอามรูบผิดชวบต่วงานที่ไดไรูบมวบหมาย
(2) ประเมินผลจากงานที่ไดไรูบมวบหมาย การสวบย่วยและการสวบไล่
(3) ประเมินผลจากการตรงต่วเอลาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเอลาที่
มวบหมาย และการร่อมกิจกรรม
2. คอามรูไ
2.1 คอามรูไที่ตไวงไดไรูบ
 (1) มีแนอคิดและทฤษฎีดไานวาชีอวนามูยและคอามปลวดภูยและดไานสาธารณสุปพื้นฐาน
2.2 อิธีการสวน
(1) การใหไภาพรอมปวงคอามรูไก่วนเปไาสู่บทเรียน การสรุปย้าคอามรูไใหม่หลูงบทเรียนพรไวมกูบเชื่วมโยงคอามรูไ
ใหม่กูบคอามรูไเดิม การเชื่วมโยงคอามรูไจากอิชาหนึ่งไปสู่วีกอิชาหนึ่งในระดูบที่สูงปึ้น การเลืวกใชไอิธีการสวนที่เหมาะสมกูบ
เนื้วหาสาระ
(2) ใชไการสวนหลายรูปแบบตามลูกษณะปวงเนื้วหาสาระ ไดไแก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบูติการ การวภิปราย
การสูมมนา และรูปแบบการสวนที่บูรณาการรายอิชาต่างๆ ในการแกไไปปัญหา เช่น การเรียนแบบร่อมมืว การเรียนแบบใชไปัญหา
เป็นฐาน การเรียนโดยการคไนคอไาดไอยตนเวง
2.3 อิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสวบ
(2) ประเมินผลจากผลงาน เช่น การบไาน การเปียนรายงาน การคไนคอไา การนาเสนวผลงาน เป็นตไน
(3) ประเมินผลจากการสูงเกตพฤติกรรมที่แสดงววกถึงคอามรูไ
(4) ประเมินผลจากการสารอจคอามคิดเห็นปวงผูไใชไบูณฑิต หรืวบุคคลที่เกี่ยอปไวง
3. ทูกษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรูไดไานทูกษะทางปัญญา
 (1) ประเมินอิเคราะห์สถานะสุปภาพในระดูบบุคคลครวบครูอและชุมชนไดไแบบวงค์รอม
3.2 อิธีการสวน
(1) การแนะนาและฝึกกระบอนการคิดวย่างมีอิจารณญาณและการคิดเป็นระบบในรายอิชาที่เหมาะสม
3.3 อิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการสูงเกตพฤติกรรมที่แสดงววกถึงทูกษะทางปัญญา
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(2) ประเมินผลจากผลงานการศึกษาดไอยตนเวง
(3) ประเมินผลจากผลงานการเรียนโดยใชไปัญหาเป็นฐาน
4. ทูกษะคอามสูมพูนธ์ระหอ่างบุคคลและคอามรูบผิดชวบ
4.1 ผลการเรียนรูไดไานทูกษะคอามสูมพูนธ์ระหอ่างตูอบุคคลและคอามรูบผิดชวบ
 (3) มีคุณลูกษณะปวงภาอะผูไนาและภาอะผูไตามที่ดี
4.2 อิธีการสวน
(1) มวบหมายใหไนูกศึกษาทางานกลุ่ม โดยสลูบหมุนเอียนสมาชิกและตาแหน่งหนไาที่ในกลุ่ม
4.3 อิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลโดยใหไนูกศึกษาประเมินตนเวง และเพื่วนในกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากจากการสูงเกตพฤติกรรมนูกศึกษา
(3) ประเมินผลจากผลงาน/รายงานกลุ่ม
5. ทูกษะการอิเคราะห์เชิงตูอเลป การสื่วสาร และการใชไเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูไดไานทูกษะการอิเคราะห์เชิงตูอเลป การสื่วสาร และการใชไเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (2) สามารถใชไควมพิอเตวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการคไนคอไา เก็บรอบรอมปไวมูลดไานวาชีอว
นามูยและคอามปลวดภูย และดไานสาธารณสุป
5.2 อิธีการสวน
(1) มวบหมายงานที่พูฒนาทูกษะการพูดและการเปียน ตลวดจนการนาเสนวประกวบกิจกรรมและ
สื่วที่เหมาะสมในรายอิชาต่างๆ เพื่วฝึกฝนการเป็นอิทยากร
(2) ฝึกทูกษะการพูดและเปียนภาษาไทย และภาษาวูงกฤษที่ถูกตไวง เหมาะสมในรายอิชาต่างๆ
(3) มวบหมายงานที่ตไวงมีการสืบคไนปไวมูลโดยใชไเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 อิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยอปไวงกูบการอิเคราะห์เชิงตูอเลป การสืบคไนปไวมูลดไอย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มวบหมายแต่ละบุคคล
(2) ประเมินผลจากการสูงเกตพูฒนาการในการใชไภาษาและทูกษะการเป็นอิทยากร
(3) ประเมินผลจากการสูงเกตพฤติกรรม และประเมินทูกษะการพูดและการเปียนภาษา ไทย และ
ภาษาวูงกฤษเป็นรายบุคคล
(4) ประเมินผลจากผลงานในดไานการใชไเทคโนโลยีและการสื่วสารที่เหมาะสม
(5) ประเมินผลจากผลงานในส่อนที่เกี่ยอปไวงกูบคอามสวดคลไวงปวงเนื้วหากูบแหล่งที่มาปวงปไวมูล
6 ดไานทูกษะการฝึกปฏิบูติ
6.1 ผลการเรียนรูไดไานทูกษะการฝึกปฏิบูติ
 (4) สามารถใหไคาแนะนาใหไคาปรึกษาเกี่ยอกูบการส่งเสริมสุ ปภาพการป้วงกูนโรค การคอบคุมโรค
การบาบูดโรคเบื้วงตไนและการฟื้นฟูสุปภาพตามพรบ.อิชาชีพสาธารณสุปชุมชน มาตรา 3
6.2 อิธีการสวน
(1) มวบหมายใหไนูกศึกษาทางานกลุ่มและนาเสนวหนไาชู้นเรียน
6.3 อิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลโดยใหไนูกศึกษาประเมินตนเวง และเพื่วนในกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากจากการสูงเกตพฤติกรรมนูกศึกษา
5
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(3) ประเมินผลจากผลงาน/รายงานกลุ่ม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

3-4

5-6

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
แนะนารายอิชา / ประอูติ
3
กิจกรรมการเรียนการสวน
ปวงการสาธารณสุป
1.อิธีสวน
- แนะนารายอิชา
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
ปวบเปตและแนอคิด
3
กิจกรรมการเรียนการสวน
ทฤษฎีเกี่ยอกูบการ
1.อิธีสวน
สาธารณสุป
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
การสาธารณสุปมูลฐาน
3
กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทดสวบย่วยครู้งที่ 1
2. สื่วที่ใชไ
- power point
การอูดและการประเมิน
3
กิจกรรมการเรียนการสวน
สุปภาพ
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- สาธิตและฝึกปฏิบูติการ
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
6

ผู้สอน
วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

มคอ. 3
- VDO

7-8

วนามูยครวบครูอ / การ
ทดสวบกลางภาคเรียน

3

8-9

โภชนาการและวาหาร
ปลวดภูย

3

9-10

การสาธารณสุปชุมชน

3

11-12

แนอนโยบายการพูฒนา
สาธารณสุปในปัจจุบูน

3

กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
- แบบทดสวบย่วยครู้งที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- มวบหมายรายงานกลุ่มและนาเสนวผลงาน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
- การนาเสนวรายงานกลุ่ม โดยใชไเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนาเสนว
2. สื่วที่ใชไ
- power point
- VDO
7

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

มคอ. 3
13-14

15

การประยุกต์ใชไงาน
หลูกการสาธารณสุปทู่อไป
ในงานวาชีอวนามูยและ
คอามปลวดภูย

3

จิตอิทยาในงาน
สาธารณสุป

3

16

กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- สาธิตและฝึกปฏิบูติการ
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
- แบบทดสวบย่วยครู้งที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสวน
1.อิธีสวน
- บรรยายประกวบสื่ว พรไวมยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษามีส่อนร่อมในการตวบคาถามในชู้นเรียน
- ทาแบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
2. สื่วที่ใชไ
- power point
การทดสวบปลายภาคเรียน

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

วาจารย์
อูนปิติ ธรรมศรี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรูไ

อิธีการประเมิน

สูปดาห์ที่ประเมิน

1.1.1 ปฏิบูติตนวย่าง
มีคุณค่าคุณธรรม
จริยธรรมเสียสละ
และซื่วสูตย์สุจริต

(1) ประเมินผลจากการ
สูงเกตพฤติกรรมคอาม
รูบผิดชวบต่วงานที่
ไดไรูบมวบหมาย
(2) ประเมินผลจากงาน
ที่ไดไรูบมวบหมาย การ
สวบย่วย
(3) ประเมินผลจากการ
ตรงต่วเอลาปวง
นูกศึกษาในการเปไาชู้น
เรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเอลาที่
มวบหมาย และการร่อม
กิจกรรม
(1) การใหไภาพรอมปวง

สูปดาห์ที่
1-15

2.1.3 คไนคอไาหากล

สูปดาห์ที่
8

สูดส่อนปวงการ
ประเมินผล
สูดส่อน 5%

สูดส่อน 60%

อิธีการทอนสวบ
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นูกศึกษา

- แบบการทดสวบ

มคอ. 3
ยุทธ์และกลอิธี
ทางดไานวาชีอวนามูย
และคอามปลวดภูย
เพื่วสุปภาพและคอาม
ปลวดภูยปวงผูไ
ประกวบวาชีพใน
ชุมชน สถาน
ประกวบการ

คอามรูไก่วนเปไาสู่
บทเรียน การสรุปย้า
คอามรูไใหม่หลูงบทเรียน
พรไวมกูบเชื่วมโยง
คอามรูไใหม่กูบคอามรูไ
เดิม การเชื่วมโยงคอามรูไ
จากอิชาหนึ่งไปสู่วีกอิชา
หนึ่งในระดูบที่สูงปึ้น
การเลืวกใชไอิธีการสวน
ที่เหมาะสมกูบเนื้วหา
สาระ
(2) ใชไการสวนหลาย
รูปแบบตามลูกษณะ
ปวงเนื้วหาสาระ ไดไแก่
การบรรยาย การฝึก
ปฏิบูติการ การวภิปราย
การสูมมนา และรูปแบบ
การสวนที่บูรณาการ
รายอิชาต่างๆ ในการ
แกไไปปัญหา เช่น การ
เรียนแบบร่อมมืว การ
เรียนแบบใชไปัญหาเป็น
ฐาน การเรียนโดยการ
คไนคอไาดไอยตนเวง
3.1.1 ประเมิน
(1) ประเมินผลจากการ
อิเคราะห์สถานะ
สูงเกตพฤติกรรมที่
สุปภาพในระดูบบุคคล แสดงววกถึงทูกษะทาง
ครวบครูอและชุมชน ปัญญา
ไดไแบบวงค์รอม
(2) ประเมินผลจาก
ผลงานการศึกษาดไอย
ตนเวง
(3) ประเมินผลจาก
ผลงานการเรียนโดยใชไ
ปัญหาเป็นฐาน
4.1.1 มีมนุษย
(1) ประเมินผลโดยใหไ
สูมพูนธ์ที่ดีกูบ
นูกศึกษาประเมิน
ผูไร่อมงานในวงค์กร ตนเวง และเพื่วนใน

1-15

ย่วย ,กลางภาคและ
ปลายภาค
- แบบประเมินผล
งานนูกศึกษา
- แบบประเมิน
พฤติกรรมนูกศึกษา

สูปดาห์ที่
1-15

สูดส่อน 5%

- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นูกศึกษา
-แบบทดสวบย่วย
-แบบประเมินผล
งานนูกศึกษา

สูปดาห์ที่
1-15

สูดส่อน 15%

- แบบตนเวงและ
เพื่วนในกลุ่ม
- แบบประเมิน

9

มคอ. 3
และกูบบุคคลวื่น

กลุ่ม
(2) ประเมินผลจาก
จากการสูงเกต
พฤติกรรมนูกศึกษา
(3) ประเมินผลจาก
ผลงาน/รายงานกลุ่ม
5.3.1 สามารถสื่วสาร (1) ประเมินผลจาก
ภาษาไดไวย่างมี
ผลงานกิจกรรมที่
ประสิทธิภาพ ทู้งการ เกี่ยอปไวงกูบการ
พูดการฟังและการ
อิเคราะห์เชิงตูอเลป
เปียน ทู้งภาษาไทย การสืบคไนปไวมูลดไอย
และภาษาสากล เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาวูงกฤษ
ที่มวบหมายแต่ละ
บุคคล
(2) ประเมินผลจาก
การสูงเกตพูฒนาการ
ในการใชไภาษาและ
ทูกษะการเป็น
อิทยากร
(3) ประเมินผลจาก
การสูงเกตพฤติกรรม
และประเมินทูกษะ
การพูดและการเปียน
ภาษา ไทย และ
ภาษาวูงกฤษเป็น
รายบุคคล
(4) ประเมินผลจาก
ผลงานในดไานการใชไ
เทคโนโลยีและการ
สื่วสารที่เหมาะสม
(5) ประเมินผลจาก
ผลงานในส่อนที่
เกี่ยอปไวงกูบคอาม
สวดคลไวงปวงเนื้วหา
กูบแหล่งที่มาปวง
ปไวมูล
6.1.4 สามารถใหไ
(1) ประเมินผลโดย

พฤติกรรม
นูกศึกษา
-แบบประเมินผล
งาน/รายงานกลุ่ม
สูปดาห์ที่
1-15
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สูดส่อน 10%

- แบบตนเวงและ
เพื่วนในกลุ่ม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นูกศึกษา
-แบบประเมินผล
งาน/รายงานกลุ่ม

สูดส่อน 5%

- แบบตนเวงและ

มคอ. 3
คาแนะนาใหไ
คาปรึกษาเกี่ยอกูบ
การส่งเสริมสุปภาพ
การป้วงกูนโรค การ
คอบคุมโรคการบาบูด
โรคเบื้วงตไนและการ
ฟื้นฟูสุปภาพตาม
พรบ.อิชาชีพ
สาธารณสุปชุมชน
มาตรา 3

ใหไนูกศึกษาประเมิน
ตนเวง และเพื่วนใน
กลุ่ม
(2) ประเมินผลจาก
จากการสูงเกต
พฤติกรรมนูกศึกษา
(3) ประเมินผลจาก
ผลงาน/รายงานกลุ่ม

เพื่วนในกลุ่ม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นูกศึกษา
-แบบประเมินผล
งาน/รายงานกลุ่ม

3. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษา แบ่งววกเป็น การประเมินระหอ่างเรียนและการประเมินหลูงเรียน ดูงนี้
แบบทดสวบย่วย (1-4)
สูดส่อน 40 %
แบบทดสวบปลายภาค
สูดส่อน 20 %
แบบฝึกหูดทไายบทและตวบคาถามในชู้นเรียน
สูดส่อน 15 %
แบบประเมินพฤติกรรมนูกศึกษา
สูดส่อน 5 %
แบบประเมินตนเวงและเพื่วนในกลุ่ม
สูดส่อน 5 %
แบบประเมินผลงาน/รายงาน
สูดส่อน 15 %
เกณฑ์แบบประเมินผลงาน/รายงานกลุ่ม
เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
1. การปฏิบูติครบตามปไวกาหนด
ครบ
ปาด1ประเด็น ปาด 2 ประเด็น ปาดมากกอ่า 2 ประเด็น
2. คุณภาพปวงงาน
ดี
ค่วนปไางดี
พวใชไ
ตไวงปรูบปรุง
3. การสรุปและวภิปรายผลงาน
ดี
ค่วนปไางดี
พวใชไ
ตไวงปรูบปรุง
4. กระบอนการทางานกลุ่ม
มาก
ปานกลาง
นไวย
นไวยมาก
5. การนาเสนวผลงาน
ดี
ปานกลาง
พวใชไ
ตไวงปรูบปรุง
เกณฑ์แบบประเมินพฤติกรรมนูกศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
2 คะแนน
1. การเปไาเรียน
ครบ
2. คอามตู้งใจเรียน
มาก
3. การมีส่อนร่อมในการเรียน
มาก
4. คอามรูบผิดชวบและคอามซื่วสูตย์
มาก
5. มารยาท และการแต่งกาย
มาก

1.5 คะแนน
ปาด1ครู้ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
11

1 คะแนน
ปาด 2 ครู้ง
นไวย
นไวย
นไวย
นไวย

0 คะแนน
ปาดมากกอ่า 2 ครู้ง
นไวยมาก
นไวยมาก
นไวยมาก/ตไวงปรูบปรุง
นไวยมาก/ตไวงปรูบปรุง

มคอ. 3
เกณฑ์แบบประเมินตนเวงและเพื่วนในกลุ่ม
เกณฑ์การให้คะแนน
3 คะแนน
1. คุณภาพปวงงาน/คอามสอยงาม
ดี
2. การสื่วสารและการนาเสนวงาน
ดี
3. การใชไเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดี
4. การสรุปและวภิปรายผลงาน
ดี
5. การตวบคาถาม/คาแนะนา/
ดี
ปไวเสนวแนะ

2 คะแนน
ค่วนปไางดี
ค่วนปไางดี
ค่วนปไางดี
ค่วนปไางดี
ปานกลาง

1 คะแนน
พวใชไ
พวใชไ
พวใชไ
พวใชไ
พวใชไ

0 คะแนน
ตไวงปรูบปรุง
ตไวงปรูบปรุง
ตไวงปรูบปรุง
ตไวงปรูบปรุง
ตไวงปรูบปรุง

เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียนปวงนูกศึกษา (วิงเกณฑ์)
เกรด คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
A 90 – 100 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 90 -100%
B+ 85 - 89 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 85 - 89 %
B
75 - 84 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 75 - 84 %
C+ 70 - 74 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 70 - 74 %
C
60 - 69 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 60 - 69 %
D+ 55 - 59 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 55 - 59 %
D 50 - 54 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 50 - 54 %
F
0 - 49 ผลรอมปวง คะแนนระหอ่างภาคการศึกษาและคะแนนสวบปลายภาคการศึกษา คิดเป็น 0 - 49 %
W
ถวนรายอิชา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เอ็บไซต์
– กระทรองสาธารณสุป http://www.moph.go.th/
กฎระเบียบต่างๆ – พระราชบูญญูติสุปภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
จรินทร์ เจริญศรีอูฒนกุล. 2556. วาชีอวนามูยและคอามปลวดภูย. ภาคอิชาเศรษฐศาสตร์
วุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาอิทยาลูยรามคาแหง.
เยาอภา ติวูชสุอรรณ และคณะ. 2556. เวกสารประกวบการสวนชุดอิชาการส่งเสริมสุปภาพและ
การป้วงกูนโรค. หน่อยที่ 1-15. สาปาอิชาอิทยาศาสตร์สุปภาพ มหาอิทยาลูยสุโปทูยธรรมาธิราช.
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายอิชานี้ ดาเนินการดูงนี้
• นูกศึกษาประเมินการจูดการเรียนการสวนปวงรายอิชา โดยแบบสวบถาม
• นูกศึกษาประเมินสิ่งสนูบสนุนการเรียนการสวน โดยแบบสวบถาม
• การสูงเกตการณ์จากพฤติกรรมปวงผูไเรียน
• การสนทนากลุ่ม (focus group) ระหอ่างผูไสวน ผูไเรียน และผูไทรงคุณอุฒิจากหน่อยงานภายนวกหลูกสูตรเมื่ว
เสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นูกศึกษาประเมินวาจารย์ผูไสวน ดไอยแบบสวบถาม ประเมินผ่านระบบววนไลน์ มีตูไรูบเวกสาร มี
คณะกรรมการประเมินโดยการสูมภาษณ์ โดยการสูงเกตการณ์สวน ประเมินจากผลการสวบ วาจารย์ผูไสวนประเมิน
ตนเวง เป็นตไน
• คณะกรรมการประจาหลูกสูตร ประเมินการสวนจากผลการเรียนปวงนูกศึกษา
• วาจารย์ผูไประสานงาน/รูบผิดชวบรายอิชาและวาจารย์ผูไร่อมสวน ร่อมกูนประเมินผลการจูดการเรียนการสวน
ระหอ่างภาคการศึกษา/เมื่วสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลูงจากผลการประเมินการสวนในปไว 2 จึงมีการปรูบปรุงการสวน โดยการจูดกิจกรรมในการระดมสมวง และ
หาปไวมูลเพิ่มเติมในการปรูบปรุงการสวน ดูงนี้
- จูดกิจกรรมในการระดมสมวง ใหไนูกศึกษาไดไแสดงคอามคิดเห็น เพื่วนาไปใชไในการปรูบปรุงการเรียนการสวน
ต่วไป
- วาจารย์ผูไสวนทบทอนและปรูบปรุงกลยุทธ์และอิธีการสวนจากผลการประเมินประสิทธิผลปวงรายอิชา แลไอ
จูดทารายงานรายอิชาตามรายละเวียดที่ สกว.กาหนดทุกภาคการศึกษา
- หลูกสูตรกาหนดใหไวาจารย์ผูไสวนเปไารูบการฝึกวบรมกลยุทธ์การสวน/การอิจูยในชู้นเรียน และมวบหมายใหไ
วาจารย์ผูไสวนรายอิชาทาอิจูยในชู้นเรียน
- จูดประชุมวาจารย์ทู้งหลูกสูตรเพื่วหารืวปัญหาการเรียนรูไปวงนูกศึกษาและร่อมกูนหาแนอทางแกไไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลูกสูตรมีคณะกรรมการทอนสวบมาตรฐานผลสูมฤทธิ์ปวงนูกศึกษาในรายอิชา ทาหนไาทีท่ อนสวบผลสูมฤทธิ์
ปวงนูกศึกษาในรายอิชา ดูงนี้
- สุ่มประเมินปไวสวบและคอามเหมาะสมปวงการใหไคะแนน ทู้งคะแนนดบและระดูบคะแนนปวงรายอิชา
- สุ่มตรอจผลงานปวงนูกศึกษา
- สุ่มสูมภาษณ์นูกศึกษาเพื่วตรอจสวบคอามรูไนูกศึกษาหลูงจากส่งผลการเรียนแลไอ
- มีการประชุมเพื่วพิจารณาคอามเหมาะสม คอามถูกตไวง ชูดเจนปวงปไวสวบกลางภาคและ/หรืวปลายภาค
ปไวสวบภาคปฏิบูติ
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มคอ. 3
- มีแบบประเมินเพื่วทอนสวบผลสูมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีอูตถุประสงค์เพื่วใหไนูกศึกษาประเมินตนเวงเกีย่ อกูบ
ระดูบคอามรูไ คอามสามารถ ทูกษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูไปวงรายอิชาที่กาหนดไอไ หลูงจากเรียนอิชา
นี้แลไอ
- สวบถามนูกศึกษาในประเด็นต่วไปนี้
- การรูบทราบรายละเวียดปวงแนอทางการจูดการเรียนการสวน การประเมินผลการเรียนรูไในชู่อโมงแรกปวง
การเรียนรายอิชา
- ในระหอ่างกระบอนการสวนรายอิชา มีการตรอจสวบคอามรูไนูกศึกษาวย่างสม่าเสมว โดยการทดสวบย่วยใน
ระหอ่างการเรียน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทอนสวบผลสูมฤทธิ์ประสิทธิผลรายอิชา ไดไมีการอางแผนการปรูบปรุงการสวนและ
รายละเวียดอิชา เพื่วใหไเกิดคุณภาพมากปึ้น ดูงนี้
- ปรูบปรุงสื่วการสวนและเนื้วหาใหม่ใหไทูนสมูยวยู่เสมว
- วาจารย์ผูไสวน/วาจารย์ผูไรูบผิดชวบรายอิชา/คณะกรรมการประจาหลูกสูตร ร่อมกูนประเมินประสิทธิผลปวง
การจูดการเรียนการสวนและนาปไวคิดเห็น / การประเมินจากนูกศึกษามาเป็นปไวพิจารณาในการปรูบปรุงการจูดการ
เรียนการสวนในปีการศึกษาหนไา พรไวมบูนทึกไอไเป็นหลูกฐาน
- วาจารย์ผูไสวน/วาจารย์ผูไรูบผิดชวบรายอิชา ทบทอนประสิทธิผลปวงรายอิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสวนโดยนูกศึกษา ผลการสวบ นามาปรูบปรุงคุณภาพการจูดการเรียนการสวนในปีการศึกษาหนไา ทู้งนี้
ไดไมีการนาเสนวต่วที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลูกสูตร
- วาจารย์ผูไสวน/วาจารย์ผูไรูบผิดชวบรายอิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลปวงรายอิชาโดยนูกศึกษา มา
พิจารณาอางแผนเพื่วปรูบปรุงการจูดการเรียนการสวน โดยนาเสนวแนอทางในการปรูบปรุงต่วคณะกรรมการประจา
หลูกสูตร เพื่วพิจารณาใหไคอามคิดเห็น
• ปไวมูลการปรูบปรุงในหมอดนี้ จะนาไปใชไปรูบปรุงการจูดทา มคว.3 ในรวบถูดไป
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