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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4071306 การสาธารณสุขทั่วไป
General Public Health

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะดาน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฏิญญา สุขวงศ
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปฏิญญา สุขวงศ กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมม”ี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมม”ี

8. สถานที่เรียน

อาคาร วิชรลงกรณ หองเรียน 301

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หลังจากเรียนจบแลว นักศึกษาสามารถ
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับประวัติของการสาธารณสุข ขอบเขต
แนวคิดการสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน การวัดและการประเมินสุขภาพ อนามัยครอบครัว
โภชนาการและอาหารปลอดภัย จิตวิทยาในงานสาธารณสุข
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค/หลักการ/ทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณสุขทั่วไปได
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข สื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกลไก/กระบวนการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขทั่วไปไดในอนาคต

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 เพื่ อให เ นื้ อหาสอดคล องกับ สถานการณ ในปจ จุ บัน เพื่อเปน ทัก ษะและองค ความรูใ นการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษา
2.2 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยที่เปนผลงานของ
อาจารยผูสอน เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนการสอนที่สอดคล องกับ
วิชาชีพในปจจุบัน
2.3 มี การเพิ่ มเติ มวิ ธี การจั ด การเรีย นการสอนจากการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง
เพื่อใหเห็นการจัดการดานอาชีวอนามัยอยางเปนรูปธรรม

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติของการสาธารณสุข ขอบเขตแนวคิดการสาธารณสุข การ
สาธารณสุขมูลฐาน การวัดและการประเมินสุขภาพ อนามัยครอบครัว โภชนาการและอาหารปลอดภัย
จิตวิทยาในงานสาธารณสุข

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3
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อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตาม
ความตองการ ผาน Social Media, E – Mail 1 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 (1) ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
1.2 วิธีการสอน
(1) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
(2) อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให
เกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
(3) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่ของ
การเปนผูนํา และเปนสมาชิในกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่หลักสูตรฯคณะจัด/
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
(2) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัดตางๆ ไดแก แบบสอบถามที่จัดทําขึ้น

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 (1) มีแนวคิดและทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขพื้นฐาน
 (3) คนควาหากลยุทธและกลวิธีทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในชุมชน สถานประกอบการ
2.2 วิธีการสอน
(1) ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทาง โดย
เนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-Operative
Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต การสอนแบบ e-Learning เปน
ตน
(2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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(3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได โดยการใหนักศึกษาทํารายงาน ซึ่งเปน
การคนควาดวยตนเอง จากนั้นนําเสนอผลการคนควาที่ได ใหอาจารย และเพื่อนรวมชั้นเรียนฟง
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (1) ประเมินวิเคราะหสถานะสุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนไดแบบองครวม
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
(2) ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข
ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและเปนไปได
(3) ใชวิธีการสอนแบบตางๆ ไดแก การใหนักศึกษานําผลที่ไดจากการฝกงาน มานําเสนอตอ
หนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
(2) รายงานกลุม
(3) การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (3) มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี
4.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
(2) มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
(3) กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
5
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(2) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
(3) ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(4) ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 (2) สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดานสาธารณสุข
5.2 วิธีการสอน
(1) ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน
(2) การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
(3) การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
(4) การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
(2) ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
(3) ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา / ประวัติของ
การสาธารณสุข

2

ขอบเขตและแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการสาธารณสุข

3-4

การสาธารณสุขมูลฐาน

5-6

การวัดและการประเมินสุขภาพ

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
3
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวิดีทัศน
3
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวิดีทัศน
6
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- ทําแบบฝกหัดทายบทและตอบคําถามใน
ชั้นเรียน
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวิดีทัศน
6
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ

7

ผูสอน
ผศ ดร ปฏิญญา

ผศ ดร ปฏิญญา

ผศ ดร ปฏิญญา

ผศ ดร ปฏิญญา
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7-8

9
10-11

อนามัยครอบครัว

6

สอบกลางภาคเรียน
โภชนาการและอาหารปลอดภัย

3
6

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว
- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
- ใบงานกิจกรรม
- แบบฝกหัดทายบท
ผศ ดร ปฏิญญา
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว
- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
- ใบงานกิจกรรม
- แบบฝกหัดทายบท
ผศ ดร ปฏิญญา
ขอสอบกลางภาคเรียน
ผศ ดร ปฏิญญา
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน

8
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12

การสาธารณสุขชุมชน

3

13

แนวนโยบายการพัฒนา
สาธารณสุขในปจจุบัน

3

- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว
- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
- ใบงานกิจกรรม
- แบบฝกหัดทายบท
- แบบทดสอบยอยครั้งที่ 2
ผศ ดร ปฏิญญา
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว
- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
- ใบงานกิจกรรม
ผศ ดร ปฏิญญา
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว

9
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14

การประยุกตใชงานหลักการ
สาธารณสุขทั่วไปในงานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย

3

15

จิตวิทยาในงานสาธารณสุข

3

- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
- ใบงานกิจกรรม
ผศ ดร ปฏิญญา
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว
- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
- แบบทดสอบยอยครั้งที่ 3
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
- ใบงานกิจกรรม
- แบบทดสอบยอยครั้งที่ 3
ผศ ดร ปฏิญญา
1) วิธีสอน
- บรรยายประกอบสื่อ PowerPoint พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการตอบคําถาม
ในชั้นเรียน
- กิจกรรมกลุมภายในหองเรียนโดยให
นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นจาก
ประเด็นที่อาจารยตั้งคําถามไว
- ทําแบบฝกหัดทายบท พรอมอธิบาย
ประกอบ
2) สื่อการสอน
- PowerPoint slide
- สื่อวีดิทัศน
10
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16

การสอบปลายภาคเรียน

3

- ใบงานกิจกรรม
ขอสอบปลายภาค

11

ผศ ดร ปฏิญญา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

(1) ประเมินผลจาก
การสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย
(2) ประเมินผลจาก
งานที่ไดรับ
มอบหมาย การสอบ
ยอย
(3) ประเมินผลจาก
การตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขา
ชัน้ เรียน การสงงาน
ตามกําหนด
ระยะเวลาที่
มอบหมาย และการ
รวมกิจกรรม
2.1.3 คนควาหา (1) การใหภาพรวม
กลยุทธและกลวิธี ของความรูกอนเขาสู
ทางดานอาชีวอนา บทเรียน การสรุปย้ํา
มัยและความ
ความรูใหมหลัง
ปลอดภัยเพื่อ
บทเรียนพรอมกับ
สุขภาพและความ เชื่อมโยงความรูใหม
ปลอดภัยของผู
กับความรูเดิม การ
ประกอบอาชีพใน เชื่อมโยงความรูจาก
ชุมชน สถาน
วิชาหนึ่งไปสูอีกวิชา
ประกอบการ
หนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
การเลือกใชวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ
(2) ใชการสอนหลาย
รูปแบบตามลักษณะ
1.1.1 ปฏิบัติตน
อยางมีคุณคา
คุณธรรมจริยธรรม
เสียสละและ
ซื่อสัตยสุจริต

สัปดาหที่
ประเมิน
สัปดาหที่
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
สัดสวน 5%

สัปดาหที่
1-15

สัดสวน 60%

12

วิธีการทวนสอบ
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา

- แบบการทดสอบ
ยอย ,กลางภาค
และปลายภาค
- แบบประเมินผล
งานนักศึกษา
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
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ของเนื้อหาสาระ
ไดแก การบรรยาย
การฝกปฏิบัติการ
การอภิปราย การ
สัมมนา และรูปแบบ
การสอนที่บูรณาการ
รายวิชาตางๆ ในการ
แกไขปญหา เชน
การเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐาน การ
เรียนโดยการคนควา
ดวยตนเอง
3.1.1 ประเมิน
(1) ประเมินผลจาก
วิเคราะหสถานะ
การสังเกตพฤติกรรม
สุขภาพในระดับ
ทีแ่ สดงออกถึงทักษะ
บุคคลครอบครัว
ทางปญญา
และชุมชนไดแบบ (2) ประเมินผลจาก
องครวม
ผลงานการศึกษาดวย
ตนเอง
(3) ประเมินผลจาก
ผลงานการเรียนโดย
ใชปญหาเปนฐาน
4.1.1 มีมนุษย
(1) ประเมินผลโดย
สัมพันธที่ดีกับ
ใหนักศึกษา
ผูรวมงานในองคกร ประเมินตนเอง
และกับบุคคลอื่น และเพื่อนในกลุม
(2) ประเมินผลจาก
จากการสังเกต
พฤติกรรม
นักศึกษา
(3) ประเมินผลจาก
ผลงาน/รายงาน
กลุม

สัปดาหที่
1-15

สัดสวน 5%

- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบทดสอบ
ยอย
-แบบ
ประเมินผลงาน
นักศึกษา

สัปดาหที่
1-15

สัดสวน 15%

- แบบตนเอง
และเพื่อนใน
กลุม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบ
ประเมินผลงาน/
รายงานกลุม
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5.3.1 สามารถ
สื่อสารภาษาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูดการฟงและ
การเขียน ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาสากล เชน
ภาษาอังกฤษ

(1) ประเมินผลจาก
ผลงานกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสืบคนขอมูล
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
มอบหมายแตละ
บุคคล
(2) ประเมินผลจาก
การสังเกต
พัฒนาการในการ
ใชภาษาและทักษะ
การเปนวิทยากร
(3) ประเมินผลจาก
การสังเกต
พฤติกรรม และ
ประเมินทักษะการ
พูดและการเขียน
ภาษา ไทย และ
ภาษาอังกฤษเปน
รายบุคคล
(4) ประเมินผลจาก
ผลงานในดานการ
ใชเทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่
เหมาะสม
(5) ประเมินผลจาก
ผลงานในสวนที่
เกี่ยวของกับความ
สอดคลองของ
เนื้อหากับ
แหลงที่มาของ
ขอมูล

สัปดาหที่
1-15

14

สัดสวน 10%

- แบบตนเอง
และเพื่อนใน
กลุม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบ
ประเมินผลงาน/
รายงานกลุม

Á¤Í. 3
6.1.4 สามารถให
คําแนะนําให
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
การสงเสริม
สุขภาพการปองกัน
โรค การควบคุม
โรคการบําบัดโรค
เบื้องตนและการ
ฟนฟูสุขภาพตาม
พรบ.วิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน
มาตรา 3

สัดสวน 5%

(1) ประเมินผล
โดยใหนักศึกษา
ประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุม
(2) ประเมินผลจาก
จากการสังเกต
พฤติกรรม
นักศึกษา
(3) ประเมินผล
จากผลงาน/
รายงานกลุม

15

- แบบตนเอง
และเพื่อนใน
กลุม
- แบบประเมิน
พฤติกรรม
นักศึกษา
-แบบ
ประเมินผลงาน/
รายงานกลุม
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3. การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลนักศึกษาโดยวิธี อิงกลุม
การประเมินผลการศึกษา แบงออกเปน การประเมินระหวางเรียนและการประเมินหลังเรียน ดังนี้
แบบทดสอบยอย
สัดสวน 10 %
แบบทดสอบปลายภาค
สัดสวน 25 %
แบบทดสอบกลางภาค
สัดสวน 25 %
แบบฝกหัดทายบทและตอบคําถามในชั้นเรียน
สัดสวน 15 %
แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
สัดสวน 5 %
แบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
สัดสวน 5 %
แบบประเมินผลงาน/รายงาน
สัดสวน 15 %

เกณฑแบบประเมินผลงาน/รายงานกลุม
เกณฑการใหคะแนน
3 คะแนน 2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
.1การปฏิบัติครบตามขอกําหนด
ครบ
ขาด1ประเด็น ขาด ประเด็น 2 ขาดมากกวา ประเด็น 2
.2คุณภาพของงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
.3การสรุปและอภิปรายผลงาน
ดี
คอนขางดี
พอใช
ตองปรับปรุง
4. กระบวนการทํางานกลุม
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
5. การนําเสนอผลงาน
ดี
ปานกลาง
พอใช
ตองปรับปรุง
เกณฑแบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
เกณฑการใหคะแนน
.1การเขาเรียน
.2ความตั้งใจเรียน
.3การมีสวนรวมในการเรียน
.4ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
.5มารยาท และการแตงกาย

2 คะแนน
ครบ
มาก
มาก
มาก
มาก

เกณฑแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม
เกณฑการใหคะแนน
3 คะแนน
1คุณภาพ .ของงาน/ความสวยงาม
ดี
2. การสื่อสารและการนําเสนองาน
ดี
.3การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดี
4. การสรุปและอภิปรายผลงาน
ดี
5. การตอบคําถาม/คําแนะนํา/
ดี
ขอเสนอแนะ

1.5 คะแนน
ขาด1ครั้ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
2 คะแนน
คอนขางดี
คอนขางดี
คอนขางดี
คอนขางดี
ปานกลาง
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1 คะแนน
ขาด ครั้ง 2
นอย
นอย
นอย
นอย
1 คะแนน
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

0 คะแนน
ขาดมากกวา ครั้ง 2
นอยมาก
นอยมาก
นอยมาก/ตองปรับปรุง
นอยมาก/ตองปรับปรุง
0 คะแนน
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง

Á¤Í. 3
เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา (อิงเกณฑ)
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W

คะแนน
90–100
89 - 85
84 - 75
74 - 70
69 - 60
59 - 55
54 - 50
49 - 0

เกณฑการพิจารณา
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 100- 90%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 89 - 85%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 84 - 75%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 74 - 70%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 69 - 60%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 59 - 55%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 54 - 50%
ผลรวมของ คะแนนระหวางภาคการศึกษาและคะแนนสอบปลายภาคการศึกษา คิดเปน 49 - 0%
ถอนรายวิชา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
ปฏิญญา สุขวงศ. 2558. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษยสําหรับงานอา
ชีวอนามัย. หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร
.2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เว็บไซต
– กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/
กฎระเบียบตางๆ – พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จรินทร เจริญศรีวัฒนกุล. 2556. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เยาวภา ติอัชสุวรรณ และคณะ. 2556. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรค. หนวยที่ 1-15. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน และ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูที่ไดรับ และ
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เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบการประเมินผลออนไลนของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมี
วิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาดวยวิธีอื่นๆอีก ไดแก
• รับฟงความคิดเห็นผาน e-mail
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ขอนี้นาจะใชได
กับทุกรายวิชา คือนําผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แลวคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น
บันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน)
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
- อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ กําหนดทุกภาคการศึกษา.
- หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนการวิจัยในชั้นเรียน และ/
มอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาทําวิจัยในชั้นเรียน
- จั ด ประชุ มอาจารย ทั้ งหลั กสู ตรเพื่ อ หารื อป ญหาการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาและร ว มกัน หาแนว
ทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนนของ
รายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
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- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกตอง ชัดเจนของขอสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค ขอสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่
กําหนดไว หลังจากเรียนวิชานี้แลว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นตอไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการ
ทดสอบยอยในระหวางการเรียน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงสื่อการสอนและเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/คณะกรรมการประจําหลักสูตร รวมกันประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนและนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง
ตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
• ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในรอบถัดไป
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