มคอ.
รายละเอียดของรายวิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที 1 ข้อมูลโดยทัวไป
1. รหัสและชือรายวิชา
4073304 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
Consumer Protection in Public Health
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่ วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ ขวัญศิริ ทองพูน
5. ภาคการศึกษา / ชัน5 ปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาทีF 1 / ชันH ปี ทFี 3
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานทีเรียน
ห้องประชุมศว. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง5 ล่าสุด
2 สิงหาคม MNN8
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หมวดที H จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
I. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือF ให้นกั ศึกษาอธิบายแนวคิดเกียF วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
เพือF ให้นกั ศึกษาอธิบายโครงสร้างการจัดการองค์กรของงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เพือF ให้นกั ศึกษาสามารถระบุมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค
เพือF ให้นกั ศึกษาสามารถนิยามและฝึ กปฏิบตั กิ ารดําเนินงานการเฝ้ าระวังในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เพืFอให้นัก ศึกษาบอกความสําคัญ สืบ ค้น และนํ าระบบข้อ มูลข่าวสารในงานคุ้ม ครองผู้บริโภคไปใช้
ประโยชน์
เพือF ให้นกั ศึกษาสามารถบอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
เพือF ให้นกั ศึกษาระบุหน้าทีขF องหน่ วยงานทีเF กียF วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
เพือF ให้นักศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั ทีเF กียF วข้องกับการบริโภค
เพือF ให้นกั ศึกษาสามารถพิจารณาเลือกการบริโภคทีมF ผี ลต่อสุขภาพ
H. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. มีการปรับเนืHอหาให้มคี วามชัดเจนขึนH (เพิมF เนืHอหาบางส่วนให้มคี วามทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั )
ศึกษาเอกสารเพิมF เติมเพือF ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเ้ รียน
2. ใช้การสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ให้นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์และเน้นการนํ าไปใช้มากขึนH ให้มากขึนH
3. พัฒนาสือF การสอนเพิมF ขึนH ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
4. มีการปรับสัดส่วนการเก็บคะแนนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลอย่างมี
ส่วนร่วมกับผูเ้ รียน
หมวดที L ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา
แนวคิดและการจัดการองค์กรของงานคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค
การเฝ้ าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูบ้ ริโภค หน่ วยงานและ
งานวิจยั ทีเF กียF วข้องกับการบริโภค การบริโภคทีมF ผี ลต่อสุขภาพ
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรียนการสอน จํานวน 15 สัปดาห์ คาบเรียน 60 นาที
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บรรยาย
บรรยาย

ปฏิบตั ิ

45
ชัวโมง
F

0
ชั Fวโมง

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความ
ไม่มกี ารฝึ กปฏิบตั งิ าน
การศึกษาด้วยตนเอง 4
ต้องการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชัวโมงต่
F
อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั Fวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายทีตF อ้ งการ)
หมวดที Q การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.I คุณธรรม จริ ยธรรมที ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ยั โดยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนีH
• 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซืFอสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
• 2. มีวน
้ ํ าและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไข
• 3. มีความขยัน และอดทนละมีภาวะความเป็ นผูน
ข้อขัดแย้ง
้ Fนื รวมทังH เคารพในคุณค่าและศักดิ ]ศรีของ
• 4. มีความเป็ นไทย เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ
ความเป็ นมนุ ษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
• 5. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการดําเนิ นงานทีFเกีFยวข้องกับการสาธารณสุขทีFไม่ถูกต้อง ต่อบุคคล
องค์กร และสังคมรวมทังH ประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
I.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาข่าวการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
- อภิปรายกลุ่มในชันH เรียนในประเด็นทีกF าํ หนด
- การทํางานเดียF ว เช่น การกําหนดให้นักศึกษาหาข่าวและโฆษณาทีมF ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
- การทํารายงานกลุ่มโดยการสํารวจตลาดสดทีมF กี ารค้าขายอาหาร ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
- การทดสอบสารปนเปืH อนในอาหาร
I.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน
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-

ส่งงานทีไF ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใF ห้และตรงเวลา
มีการอ้างอิงเอกสารทีไF ด้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการนํ าเสนอรายงานทีมF อบหมาย
การสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน เช่น การแต่งกาย กิรยิ ามารยาท เป็ นต้น

2. ความรู้
H.I ความรู้ทีต้องได้รบั
1. มีความรูค้ วามเข้าใจตามหลักวิชาการและทฤษฎีทFสี ําคัญในเนืH อหาสาขาวิชาสาธารณสุขชุม ชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางสาธารณสุข รวมทังH ประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เครือF งมือด้านสาธารณสุขทีเF หมาะสมกับการแก้ปัญหา
2. มี ก ารแสวงหาความรู้แ ละใฝ่ รู้อ ย่ า งต่ อ เนืF อง สามารถเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แยกแยะ จัด ลํ า ดับ
ความสําคัญของปั ญหา วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปั ญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
รวมทังH สามารถติดตามความก้าวหน้ าทางวิช าการและวิวฒ
ั นาการด้านสาธารณสุขรวมทังH การนํ าไป
ประยุกต์ใช้
3. วิเคราะห์และเชืFอ มโยงความรู้ในศาสตร์ห ลักไปใช้ในชีวติ ประจําวัน มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาทีFศกึ ษาเพืFอให้เล็งเห็นการเปลีFยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีสF ่งผลต่อ
งานด้านสาธารณสุขสามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาทีศF กึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อFนื ๆทีเF กีFยวข้อง
H.H วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปรายในกลุ่ม ย่อยของนักศึกษา การทํางานรายกลุ่ม การทํางานรายบุ คคล การวิเคราะห์
โฆษณาทีFมผี ลกระทบต่อสุขภาพผูบ้ ริโภค โดยนํ ามาสรุปและนํ าเสนอ และการใช้ Student Center เน้ นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง
H.L วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเF น้นการวัดหลักการและทฤษฎีเกียF วกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
- นําเสนองานรายกลุ่ม
- เนืHอหาในรายงานกลุม่
- เอกสารงานรายบุคคล
3. ทักษะทางปัญญา
L.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
1. มีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2. มีท ัก ษะในการแก้ปั ญ หา สามารถสืบ ค้น ตี ค วามและ ประเมิน สารสนเทศเพืFอ แก้ ปั ญ หาด้า น
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สาธารณสุขอย่างสร้างสรรค์
3. มีทกั ษะในการพัฒนาตนเองและใฝ่ รู้ อย่างต่อเนืFอง
4. สามารถศึกษา วิเคราะห์ สรุปประเด็นปั ญหาและความต้องการทางด้านแก้ไขปั ญหาทีFเกิดขึนH จาก
การดําเนินงานด้านสาธารณสุข
L.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการลงพืนH ทีสF าํ รวจตลาดหาข้อมูลเรือF งความปลอดภัยและปั ญหาของผูบ้ ริโภคใน
ตลาดนันH แล้วให้นักศึกษาเขียนโครงการเพืFอแก้ไขปั ญหาทีเF กิดขึนH
- มอบหมายงานรายบุคคลเช่น การหาข่าวหรือบทความเกียF วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
แล้วระบุวธิ กี ารแก้ปัญหาทีเF กิดขึนH
- การทดสอบหาสารเคมีทปFี นเปืH อนในอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัย
- การสํารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
3.L วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลางภาคและปลายภาค รวมทังH การทดสอบย่อยโดยเน้ นข้อสอบทีFมกี ารวิเคราะห์สถานการณ์ ทFี
เกิด ขึHน ในชีวิต ประจําวัน ด้านการคุ้ม ครองผู้บ ริโภคหรือวิเคราะห์ แนวคิดเกีFยวกับ การคุ้ม ครองผู้บริโภคทาง
สาธารณสุขทีมF ผี ลกระทบต่อสังคม
รายงานรายกลุ่ม
รายงานรายบุคคล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
Q.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบทีต้องพัฒนา
1. มีภาวะผูน้ ําและผูต้ ามสามารถสืFอสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทังH ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมทํากิจกรรมทีเF ป็ นประโยชน์ต่อสังคม สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง รวมทังH สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์ มาชีนH ํ าสังคมใน
ประเด็นทีเF หมาะสม
4. มีความสามารถในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ของตนเองและสิงF แวดล้อมเป็ นผูร้ เิ ริมF แสดงประเด็นใน
การแก้สถานการณ์ทงั H ส่วนรวมและส่วนตน พร้อมทังH แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทังH ส่วนตัวและของกลุ่ม
5. สามารถปรับตัวให้เข้ากับผูร้ ว่ มงาน ผูร้ บั บริการและบุคคลอืFนๆได้
Q.H วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการลงพืนH ทีสF าํ รวจตลาดหาข้อมูลเรือF งความปลอดภัยและปั ญหาของผูบ้ ริโภคใน
ตลาดนันH แล้วให้นักศึกษาเขียนโครงการเพืFอแก้ไขปั ญหาทีเF กิดขึนH
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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- มอบหมายงานรายบุคคลเช่น การหาข่าวหรือบทความเกียF วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
- การทดสอบหาสารเคมีทปFี นเปืH อนในอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัย
- การสํารวจสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
Q.L วิ ธีการประเมิ นผล
- รายงานทีFนําเสนอ
- พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
S.I ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
1. มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพือF การสืFอสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสือF สารอย่างมีประสิทธิภาพทังH
การพูดและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสือF การนําเสนออย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการคิดคํานวณ สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาด้านสาธารณสุขโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปั ญหาทีเF กียF วข้องกันอย่างสร้างสรรค์
3. มีทกั ษะในการใช้เครือF งมือทีจF ําเป็ นทีมF อี ยู่ในปั จจุบนั ต่อการทํางานทางด้านสาธารณสุขทีเF กียF วกับ
คอมพิวเตอร์
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสFอื สารด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
S.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website
- นําเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเFี หมาะสม
S.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทํารายงาน และนํ าเสนอด้วยสืFอเทคโนโลยี
6. ทักษะในการปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุขชุมชน
6.1 ทักษะการปฏิ บตั ิ งานด้านสาธารณสุขชุมชนทีต้องพัฒนา
1. สามารถให้คาํ แนะนํา/ ดําเนินการในการดูแลผูป้ ่ วยเบืHองต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรคและ
การฟืH นฟูสภาพประชาชนทีมF ารับบริการในองค์กร/หน่ วยงานด้านสาธารณสุขชุมชน
2. สามารถปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขด้วยความเมตตา กรุณา และเอืHออาทรโดยยึดมั Fนในคุณธรรม
จริยธรรมและกฎหมาย
3. สามารถปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขโดยคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเชือF ขนบธรรมเนียม ประเพณี
6.2 วิ ธีการสอน
สอนโดยการฝึ กปฏิบตั งิ านจริงในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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6.3 วิ ธีการประเมิ นผล
การนํ าเสนอการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ
รูปเล่มรายงานการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ
พฤติกรรมการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ

หมวดที S แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
1
ปฐมนิเทศเกียF วกับการเรียนการ
สอน
- แนวการสอน/เนืHอหาสาระ
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- การวัดผลประเมินผล
2
แนวคิดเกีFยวกับงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
3
4

5

6

การจัดการองค์กรของงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
มาตรฐานและความปลอดภัย
ในการบริโภค
- ด้านอาหาร
- ด้านยา
มาตรฐานและความปลอดภัยในการ
บริโภค
- ด้านสารเสพติด
- ด้านเครืFองสําอาง
- ด้านวัตถุอนั ตราย
มาตรฐานและความปลอดภัยในการ
บริโภค
- ด้านเครืFองมือแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จํานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
สอน สือที ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยาย
อภิปราย
มอบหมายงาน

ผู้สอน
อ.ขวัญศิริ ทองพูน

3

บรรยาย โดยใช้ โ ปรแกรม อ.ขวัญศิริ ทองพูน
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป

3

บรรยาย โดยใช้ โ ปรแกรม อ.ขวัญศิริ ทองพูน
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
บรรยายโดยใช้โปรแกรม
อ.ขวัญศิริ ทองพูน
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป

3

3

บรรยาย โดยใช้ โ ปรแกรม อ.ขวัญศิริ ทองพูน
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป

3

บรรยาย โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป

อ.ขวัญศิริ ทองพูน
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สัปดาห์
ที

7

8

e

หัวข้อ/รายละเอียด
- ด้านบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
กิจกรรมการเฝ้ าระวังในงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
- ความหมายและความสําคัญ

กิจกรรมการเฝ้ าระวังในงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
- การดําเนินกิจกรรมการเฝ้ าระวัง

สอบกลางภาค
ระบบข้อมูลข่าวสารในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค

จํานวน
ชัวโมง

3

3

3

fg

พระราชบัญญัตกิ ารคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค

3

1f

หน่ วยงานทีเF กียF วข้องกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
งานวิจยั ทีเF กียF วข้องกับการบริโภค

3

1M
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กิ จกรรมการเรียน การ
สอน สือที ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง อ.ขวัญศิริ ทองพูน
โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
- วางแผนการลงพืนH ทีเF พืFอ
ฝึ กกิจกรรมเฝ้ าระวังงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทาง
สาธารณสุข
- ลงฝึ กปฏิบตั กิ จิ กรรมการ
เฝ้ าระวังในพืนH ทีทF ผFี เู้ รียน
พิจารณาเลือกลงฝึ กปฏิบตั ิ
- ทดสอบการปนเปืH อนของ
สารเคมีในอาหาร ทีFสมุ่ เก็บ
ตัวอย่าง
- เขียนรายงานและนํ าเสนอ
กิจกรรมการเฝ้ าระวัง พร้อม
ทังH เสนอแนะวิธกี าร
แก้ปัญหา
- บรรยาย โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
- ให้ ค้ น คว้ า ข่ า วสารห รื อ
บ ท ความ ทีF เกีF ย วกั บ การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค แล้วนํ ามา
อภิปราย
- บรรยาย โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
- อภิปรายกลุ่ม
- บรรยาย โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

อ.ขวัญศิริ ทองพูน

อ.ขวัญศิริ ทองพูน

อ.ขวัญศิริ ทองพูน
อ.ขวัญศิริ ทองพูน
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สัปดาห์
ที

1i

1j

1N

หัวข้อ/รายละเอียด

การบริโภคทีมF ผี ลต่อสุขภาพ
- ด้านอาหาร
- ด้านยา
- ด้านสารเสพติด
- ด้านเครืFองสําอาง
การบริโภคทีมF ผี ลต่อสุขภาพ
- ด้านวัตถุอนั ตราย
- ด้านเครืFองมือแพทย์
- ด้านบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
สรุปบทเรียน

จํานวน
ชัวโมง

3

กิ จกรรมการเรียน การ
ผู้สอน
สอน สือที ใช้ (ถ้ามี)
โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
- สืบค้นบทความวิชาการ
เกียF วกับงานวิจยั การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
- อภิปรายกลุ่ม
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง อ.ขวัญศิริ ทองพูน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป

3

บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง อ.ขวัญศิริ ทองพูน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป

3

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง อ.ขวัญศิริ ทองพูน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป
- เขีย นแผนผัง ความคิดเรืFอ ง
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภ คทาง
สาธารณสุข

สอบปลายภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ น

ที ผลการเรียนรู้*

1

1.1-1.5
2.1,2.3
3.1, 3.4

2

1.1-1.5
2.1,2.3
4.1 -4.3, 4.5
5.3

i

1.1-1.5
3.2
4.1 -4.3, 4.5
5.3

สัปดาห์ที
ประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การทํางานกลุ่ม
วิเคราะห์ประเด็น และอภิปรายเกียF วกับงานด้าน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข
ประเมินจากรายงานและการนําเสนอ
การทํางานรายบุคคล
การเข้าชันH เรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชันH
เรียน

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
fl

30%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

แผนทีกระจายความรับผิ ดชอบต่อผลการเรียนรู้ Curriculum mapping
คุณธรรม
จริ ยธรรม

ทักษะ
ทักษะการ
ทักษะในการ
ความสัมพันธ์ วิ เคราะห์เชิ ง ปฏิ บตั ิ ด้าน
ระหว่างบุคคล
ตัวเลขและ
สาธารณสุข
และความ
การสือสาร
ชุมชน
รับผิ ดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3

รายวิ ชา

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

Q\]LL\Q
การคุ้มครองผู้บริ โภคทางสาธารณสุข

หมวดที ^ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 4073304 การคุ้มครองผู้บริ โภคทางสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชาหน่ วยที 1 - 7
การบริ หารงานคุ้มครองผู้บริ โภคทางสาธารณสุข. นนทบุร:ี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

10

สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชุดวิชาหน่ วยที 8 - 14
การบริ หารงานคุ้มครองผู้บริ โภคทางสาธารณสุข. นนทบุร:ี โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํ า
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2542). ข้อปฏิ บตั ิ การกิ นอาหารเพือสุขภาพทีดีของคน
ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค, สํานักงาน. (2541). คู่มือผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พีพ ี บางกอก พรินH ทิงH .
คณะกรรมการคุม้ ครองผุบ้ ริโภค, สํานักงาน. (2541). สคบ.กับการคุ้มครองผู้บริ โภค. สํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค.
สมฤทธิ ] อินทราทิพย์. (2529). สุขภาพผู้บริ โภค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรบัณฑิต.
สุพฒ
ั น์ ธีรเวชเจริญชัย. (2530). สุขภาพผู้บริ โภค. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
หมวดที ] การประเมินและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมิน ประสิท ธิผ ลในรายวิช านีH ทีFจัด ทํ า โดยนั ก ศึก ษา ได้จัด กิจ กรรมในการนํ าแนวคิด และ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นีH
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป ทีอF าจารย์ผูส้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสือF สาร
กับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพืFอประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนีH
- การสังเกตของผูส้ อน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมิน การสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิมF เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนีH
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจย
ั ในและนอกชันH เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิa ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ ]ในรายหัวข้อ ตามทีFคาดหวังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ]โดยรวมในวิชาได้ดงั นีH
- มีการตังH คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ]ประจําสาขาวิชา ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 6 ด้านทีFเกีFยวข้องกับ การวัดผลในรายวิชาในปลายภาคเรีย น มีผลการประเมินรายวิชา
3.51 ขึนH ไป
5. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ]ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพือF ให้เกิดคุณภาพมากขึนH ดังนีH
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้
] อ4
- เปลีFยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพืFอให้นักศึกษามีมุมมองในเรืFองการประยุกต์ความรูน้ Hีกบั ปั ญหา
ทีมF าจากงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12

