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มคอ.3 
รายวิชา สภ 224  การป้องกันและควบคุมโรค 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
          สภ 224  การป้องกันและควบคุมโรค 
 HP 224 Prevention and Control of Disease 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 (2-2-5)  
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :   
อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อาจารย์ผู้สอน  
 

ล าดับที่ รายชื่อ สังกัด 
1. อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร โกสุวินทร์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. อาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  

     ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

- 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
- 



มคอ. 3 

คณะสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

 
8. สถานที่เรียน 

ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

พฤศจิกายน 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
1) เพ่ือให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

และสังคม 
2) เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม

โรค 
3) เพ่ือให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคได้อย่างเหมาะสม 
4) เพ่ือให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคอย่าง

สร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและหรือกลุ่มคน รวทั้งปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
5) เพ่ือให้นิสิตสามารถท างานเป็นทีมท้ังบทบาทผู้น าและผู้ตามในระบบการป้องกันและควบคุมโรค ที่มี

ความหลากหลายของสถานการณ์ 
6) สามารถศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค โดย

เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องและทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาธรรมชาติการเกิดโรคและภัย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนาในการเกิดโรค
สถานการณ์การป้องกันและควบคุมโรคในปัจจุบัน ปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อดัชนี
อนามัย หลักการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ระบบการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ การกระจายของโรคและการวินิจฉัยชุมชน การเฝ้าระวังโรคและภัย แนวคิดระบาดวิทยาเบื้องต้นใน
การป้องกันและควบคุมโรค รูปแบบการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคแข้มแข็ง การบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขของไทยและแนวทางการให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
กรณีศึกษา 

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 
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30 30 - - 75 
 
 
 
 
 
 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
สภ 224  การป้องกันและ
ควบคุมโรค 









  







































   

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในครั้งแรกท่ีปฐมนิเทศนิสิต ตารางนัดหมายหน้า
ห้องท างาน และผ่านเวบไซต์  
          -อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มท่ีต้องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม   

1.1 คุณธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีประเมินผล 

2.  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและ    
    สังคม เคารพกฎระเบียบและ     
    ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 

1. ก าหนดระเบียบการเข้าห้องเรยีน 
การเข้าห้องสอบ  การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลา 

1. ประเมินจากบันทึกการเข้า
ห้องเรียนและห้องสอบ การส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีประเมินผล 

2.   มีความรู้และความเข้าใจในสาระ 
ส าคัญของศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
 

1. บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 

2. ฝึกปฏิบัติในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค 

3. มอบหมายใบงานรายบุคคลและ
รายกลุม่  

4. มอบหมายงานอภิปรายกลุ่มย่อย 
จากนั้นจึงน าเสนอข้อมลูหรือ
ผลงาน และร่วมสัมมนาในช้ันเรียน 

1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ

2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
(เอกสาร /รายงาน/ใบงาน/แบบ
ปฏิบัติการ) 

3. ประเมินจากผลงานกลุม่ (เอกสาร 
/รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบตัิการ) 

4. ประเมินจากแบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน โดยตนเอง เพื่อน
นิสิต และอาจารย ์

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีประเมินผล 

2.  สามารถประยุกตค์วามรูภ้าคทฤษฏี  
    ภาคปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้   
    อย่างเหมาะสม 

 

1. การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม และ
การน าเสนอในชั้นเรียน 

1.  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีที่
เน้นการประยุกต์ความรู ้
2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
(เอกสาร /รายงาน/ใบงาน/แบบ
ปฏิบัติการ) 
3.  ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร /
รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 
 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ระหว่างบุคคลและ/หรือกลุ่มคน 
และสามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ 

 
 

2. สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ท่ี 
หลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการปฏิบัติ 
2. การจัดสัมมนากลุ่ม 

 
 
 

1. การสัมมนา และอภิปรายกลุ่ม
ย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมี
บทบาทผู้น าและผู้ตาม 

1. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนา (พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยตนเอง เพ่ือน
นิสิตและอาจารย์ 

 
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
การสัมมนา โดยเพื่อนนิสิต 
อาจารย์ 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต้องพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือก และประยุกต์
เทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งอย่ า ง เหม าะสม ใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหา 
  

1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการ
ใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
ระหว่างการสอน 

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์
ใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติในการ
ตอบค าถาม หรืออภิปรายใน
ชั้นเรียน 

 

 
     

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัป
ดา

ห์ที่
 

หัวข้อ/รายละเอียด 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 บทน า 
1. ธรรมชาติการเกิดโรคและภยั 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมนาในการเกิดโรค 

2 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint อ.ดร.อภสิรา 

Seminar : รูปแบบการป้องกันและควบคุม
โรคจากอดตีถึงปัจจุบัน 

  
2 

- การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อการ
พัฒนาระบบควบคุมโรคจากอดีต
ถึงปัจจุบัน (ใบงานท่ี 1) 
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 1 

อ.ดร.อภิสรา     
อ.ดร.รตัน์ติพร  

2 

สถานการณ์การป้องกันและควบคมุโรคใน
ปัจจุบัน 
1. ปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดต่อแล
โรคไม่ตดิต่อ 
2. ดัชนีอนามัย 

2 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint อ.ดร.อภสิรา 
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Seminar : สถานการณ์การป้องกันและ
ควบคุมโรคในปัจจุบัน  

  
2 

- การอภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา
จากข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคในแต่ละพื้นท่ี (ใบ
งานท่ี 2) 
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 2 

อ.ดร.อภิสรา     
อ.ดร.รตัน์ติพร  

3 

หลักการป้องกันและควบคุมโรค 2     - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint อ.ดร.อภสิรา 

Seminar : วิเคราะห์รูปแบบการป้องกัน
และควบคมุโรคของประเทศในกลุม่อาเซียน 

    2 - การอภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา
ของรูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคของประเทศในกลุม่
อาเซียน (ใบงานท่ี 3) 
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 3 

อ.ดร.อภิสรา     
อ.ดร.รตัน์ติพร  

4 การป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ  
1. โรคติดต่อจากน้ าและอาหาร 
2. โรคติดต่อจาการหายใจ 
3. โรคติดต่อจากการสัมผัส 
4. โรคติดต่อจากสตัว์และแมลง 

4     - บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint อ.ดร.อภสิรา 

5 

การป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ (ต่อ) 
1. โรคติดต่อจากน้ าและอาหาร 
2. โรคติดต่อจาการหายใจ 
3. โรคติดต่อจากการสัมผัส 
4. โรคติดต่อจากสตัว์และแมลง 

2 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

Seminar : ศึกษากรณตีัวอย่างของการ
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ  และประยุกต์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพมาวางแผนป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อ  

  
2 

- การอภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา
ตัวอย่างของการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และวางแผน
ปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน (ใบ
งานท่ี 4) 
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 4 

อ.ดร.อภิสรา     
อ.ดร.รัตน์ติพร  
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6 การป้องกันและควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ติดต่อ  
1. โรคในกลุ่ม Metabolic Syndrome 
2. โรคมะเร็ง  
3. โรคทางพันธุกรรม โรคคอพอก 
4. โรคจิตเภทและสารเสพติด 

4 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

7 

การป้องกันและควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ (ต่อ) 
1. โรคในกลุ่ม Metabolic Syndrome 
2. โรคมะเร็ง  
3. โรคทางพันธุกรรม โรคคอพอก 
4. โรคจิตเภทและสารเสพติด 

2 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

Seminar : ศึกษากรณตีัวอย่างของการ
ป้องกันและควบคุมไม่โรคตดิต่อ  และ
ประยุกตด์้านการส่งเสริมสุขภาพมาวางแผน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิต่อ 

  
2 

- การอภิปรายกลุ่มจากกรณศีึกษา
ตัวอย่างของการป้องกันและ
ควบคุมโรคไมต่ิดต่อ และวางแผน
ปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน (ใบ
งานท่ี 5) 
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 5 

อ.ดร.อภิสรา     
อ.ดร.รตัน์ติพร  

8  สอบกลางภาค อ.ดร.อภสิรา 

9 ระบบการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 

4 
 

- บรรยายถึงกรณีศึกษาระบบการ
ควบคุมและป้องกันโรคตดิต่อของ
ระบสาธารณสุขไทย 
- ฝึกปฏิบัติการวางแผนป้องกัน
และควบคมุโรค (ใบงานท่ี 6) 
- มอบหมายใบงานรายบุคคล โดย
ให้นิสิตน าหลักการวางแผน
ป้องกันและควบคุมโรค มา
วิเคราะหร์ูปแบบการด าเนินงาน
จากกรณีศึกษาการระบาดของโรค  

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 6 

อ.ดร.อภิสรา      
อ.ดร.รตัน์ติพร  

10 

การกระจายของโรคและการวินิจฉัยชุมชน 3 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
 
อ.ดร.รตัน์ติพร  

ปฏิบัติ : แบบฝึกการคิดวเิคราะหก์าร
กระจายของโรคและการวินิจฉัยชุมชน  

1 
 

- ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์การ
กระจายของโรคและการวินิจฉัย
ชุมชน (ใบงานท่ี 7) 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 7 อ.ดร.อภิสรา      

อ.ดร.รตัน์ติพร  
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11 

การเฝา้ระวังโรคและภัย 3 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
 
อ.ดร.รตัน์ติพร  

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาการเฝ้าระวังโรคและภัย
ในแต่ละพื้นท่ี   

1 

- มอบหมายใบงานรายบุคคลให้
วิเคราะห์กรณีศึกษาการเฝ้าระวัง
โรคและภัยในแต่ละพ้ืนท่ี (ใบงาน
ที่ 8) 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 8 อ.ดร.อภิสรา      

อ.ดร.รตัน์ติพร  

12 

แนวคิดระบาดวิทยาเบื้องต้นในการป้องกัน
และควบคมุโรค 

3 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
 
อ.ดร.รตัน์ติพร  

ปฏิบัติ : การประยุกต์แนวคิดระบาดวิทยา
เบื้องต้นในการป้องกันและควบคมุโรค  

1 
 

- มอบหมายใบงานรายบุคคลให้
นิสิตวิเคราะห์กรณศีึกษาการ
ประยุกต์แนวคิดระบาดวิทยา
เบื้องต้นในการป้องกันและควบคมุ
โรค (ใบงานท่ี 9) 

- สื่อ PowerPoint 
- ใบงานท่ี 9 

อ.ดร.อภิสรา      
อ.ดร.รตัน์ติพร  

13 
รูปแบบการด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรค
แข้มแข็ง 

3 3 
 

- บรรยายถึงรูปแบบการ
ด าเนินงานอ าเภอควบคมุโรคแข้ม
แข็ง 
- ลงพื้นที่เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ท างานจริงของการด าเนินงาน
อ าเภอควบคุมโรคแข้มแข็ง 
- มอบหมายงานรายบคุคล ให้
นิสิตจัดท ารายงานตัวอยา่งการ
ด าเนินงานอ าเภอควบคมุโรค
เข้มแข็ง  

- 
อ.ดร.อภสิรา      
อ.ดร.รตัน์ติพร  

14 

การบริหารจัดการระบบสาธารณสขุของไทย
และแนวทางการให้ความรู้แก่ชุมชน ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 

2 
  

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหวา่งสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในช้ันเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ PowerPoint 

อ.ดร.อภสิรา 

Seminar : แนวทางการให้ความรูแ้ก่ชุมชน
ในการควบคุมโรคตดิเช้ือและแนวทางการ
วางแผนเพื่อป้องกันโรคตดิเช้ือในชุมชน 

  
2 

- มอบหมายงานกลุ่มใหร้่วมกัน
วางแผนเพือ่ป้องกันโรคในชุมชน 
ตามโรคที่ก าหนดให้ (ให้งานก่อน
ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) 
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
 

อ.ดร.อภสิรา 
 
อ.ดร.รตัน์ติพร  
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15 Seminar : การน าเสนอข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ  และโรคไมต่ิดต่อ  

  
4 

- การอภิปรายกลุ่มข้อมลูงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่
ติดต่อ  
- การน าเสนอข้อมลูจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อท่ีก าหนด
ในช้ันเรียน 

- สื่อ PowerPoint 
- วารสารงานวิจัย 

อ.ดร.อภสิรา 
 
อ.ดร.รตัน์ติพร  

16  สอบปลายภาค  
อ.ดร.รตัน์ติพร  

 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน(%) 

1 2.2.2, 3.3.2 
สอบทฤษฎี 60 

1) สอบกลางภาค 8 30 

2) สอบปลายภาค 16 30 

2 
1.1.2, 2.2.2, 
3.3.2, 4.4.1 
(4.4.2, 5.5.1) 

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือปัญหาต่างๆด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
-แบบประเมินการน าเสนอ 
-ผลงานกลุ่ม/ผลงานรายบุคคล/ใบงาน 

1,2,3,5,7,
14,15 

20 

3 
1.1.2, 2.2.2, 
3.3.2, 4.4.1 
(4.4.2, 5.5.1) 

ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรค : 
-แบบปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-ผลงานรายกลุ่ม/ผลงานรายบุคคล 

9,10,11, 
12,13 

20 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกการเข้าห้องเรียน

และห้องสอบ การส่งงานที่ได้
มอบหมาย 

10 

2. ด้านความรู ้ 1. ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีและ 45 
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ภาคปฏิบตั ิ
2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล และกลุม่ 
(เอกสาร /รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 1.  ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎีที่เน้น
การประยุกต์ความรู ้
2. ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร /
รายงาน/ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 

 

30 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 1. ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการท างานเป็นทีม
และความรับผิดชอบ) โดยตนเอง 
เพ่ือนนิสิตและอาจารย์ 

 
2. ประเมินจากแบบประเมินการมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม การ
สัมมนา โดยเพื่อนนิสิต อาจารย์ 

 

10 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการณ์ใช้
คณิตศาสตร์หรือสถิติในการตอบ
ค าถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน 

 

5 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1) กนกรัตน์ ศิริพานิชกร.  โรคติดเชื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โฮลิสติก พับลิชชิ่งจ ากัด 
2) กองโรคติดต่อทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 
3) ประพาฬ ยงใจยุทธ. โรคระบบทางเดินหายใจ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: แอคก้าอินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด 
4) ผศ.ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์. วิทยาการระบาดและสุขภาพประชากร 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5) ไพจิตร ปวะบุตร. เอกสารการสอน เรื่อง หลักการป้องกันและควบคุมโรค.ภาควิชาเวชศาสตร์

ชุมชน. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544 
6) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-8. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 9-15. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



มคอ. 3 

คณะสหเวชศาสตร์    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

8) ศ.นพ.ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร. ระบาดวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

9) ศ.นพ.สมชาย สุพันธุ์วณิช, รศ.แพทย์หญิงกาญจนา สุพันธุ์วณิช.  การป้องกันและการควบคุม   
โรคติดต่อ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2532  

10) ศึกษา ภมรสถิตย์.เอกสารการสอน เรื่อง หลักการป้องกันและควบคุมโรค.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 2539 

11) Bernard DD, Dulbeccor, Eisen NH, Ginsberg SH. Microbiology. 4th ed. Singapore: 
Harper & Row, 1990. 

12) Paul WE. Fundamental immunology. 3rd ed. New York: Raven Press, 1993 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3.1 เวปไซด์ข้อมูลด้านการควบคุมโรค  http://www.ddc.moph.go.th/ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การตอบค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 

      การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
          ปรับปรุงแนวการเรียนการสอนลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชาระบาดวิทยา 
 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (การให้คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา 
          ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


